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The purpose of this study was to compare  Mathematical  Creativity of  

Mathayomsuksa I Students  by Thread Mathematics  Activity  Packages.  
 

The subjects of this study were 30  Mathayomsuksa I  student  of  Debsirin 
Samutprakan School, Muang  District, Samutprakan Province, in the  second semester of  
2010  academic year. The  30 students, attending  Thread Mathematics  Activity  Packages, 
were  orderly  considered  by  their  application  forms.  The experimental group was taught 
through  the Thread Mathematics  Activity Packages  for 8 hours. The One-Group  Pretest-
Posttest  Design  was  used  for  this study. The data were statistically analyzed by using  
t-test for Dependent Samples 
 

The result of this study revealed that the Post-test score of mathematical creativity of  
Mathayomsuksa I Students  who  studied thread Mathematics  Activity  Package was higher 
than that of the Pre-test at  .01 level of significance. 
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บทที่  1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

คณิตศาสตร์มีบทบาทท่ีส าคญัยิ่งตอ่การพฒันาความคดิและศกัยภาพของบคุคลในด้าน
ความมีเหตผุล ความมีระบบและเป็นระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้
อยา่งถ่ีถ้วน รอบคอบ ท าให้สามารถคาดการณ์ วางแผน และตดัสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถกูต้องและ
เหมาะสมและเป็นเคร่ืองมือในการศกึษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
(สสวท. 2545: 1) ทัง้นีเ้น่ืองจากวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการคิด ความมีระบบ
ระเบียบขัน้ตอนในการคิด และความมีเหตผุล หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2544 จงึให้
ความส าคญักบัวิชาคณิตศาสตร์ในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมืออนัส าคญัตอ่การพฒันาความคดิของมนษุย์ 
อนัจะชว่ยพฒันาคณุภาพชีวิตของบคุคลให้เป็นคนท่ีมีความสมบรูณ์ คดิเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหา
เป็น (กระทรวงศกึษาธิการ. 2544)  การจดัการศกึษาต้องยดึหลกัว่าผู้ เรียนทกุคนมีความสามารถใน
การเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ กระบวนการจดัการศกึษาต้องสง่เสริมให้ผู้ เรียนสามารถพฒันาตาม
ธรรมชาตแิละเตม็ศกัยภาพ (ส านกังานคณะกรรมการศกึษาแหง่ชาติ. 2543: 9)  ทัง้นีมุ้ง่ให้ผู้ เรียนมี
คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ คือ เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสขุ มีคณุธรรม จริยธรรม มีความสามารถ
ด้านใดด้านหนึง่หรือรอบด้านมีสขุภาพดีทัง้กายและใจ มีร่างกายแข็งแรงมีจิตใจท่ีเข้มแข็ง สามารถ
ด ารงชีวิตอยูไ่ด้อยา่งพอเพียง (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ. 2543: 11-12) 

ในการเรียนการสอนครูสว่นใหญ่มกัจะสอนแบบบรรยาย ไมใ่ช้ส่ือการเรียนการสอน จะสร้าง
นกัจ าไมใ่ชน่กัคิด มุง่แตใ่ห้ผู้ เรียนทอ่งจ าสตูร จ ากฎหรือวิธีการตา่งๆ ท่ีมีผู้ อ่ืนก าหนด ซึง่ไมไ่ด้เก่ียวข้อง
อะไรกบัชีวิตของพวกเขาท าให้ผู้ เรียนเกิดความเบื่อหนา่ย ไมส่นใจเรียน ไมต่ัง้ใจเรียน และมีเจตคตท่ีิไม่
ดีตอ่วิชาคณิตศาสตร์จงึสง่ผลให้ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต ่า (กอง
บรรณาธิการสานปฏิรูป. 2545: 33)  เน่ืองจากสงัคมไทยท่ีเปล่ียนแปลงไป ความรู้บางอยา่งท่ีมีในอดีต 
อาจไมเ่พียงพอส าหรับการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในโลกปัจจบุนั และตลาดแรงงานต้องการใช้คนท่ีมี
ความรู้และทกัษะเฉพาะมากขึน้ การให้ความรู้เพียงอย่างเดียวจงึไมส่ามารถท าให้นกัเรียนพฒันา
ความสามารถและทกัษะเฉพาะตามท่ีตลาดแรงงานต้องการได้ เน่ืองจากไมส่ามารถแปลงความรู้ใน
โรงเรียนไปสู่ความรู้ในการท างานได้นอกจากนี ้ในปัจจบุนัไมต้่องการคนท่ีเก่งเพียงเนือ้หาแตข่าด
ความสามารถและคณุลกัษณะของคนดีและเก่งท่ีสามารถแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
ด้วยเหตผุลเหลา่นีก้ารจดัการเรียนการสอนในปัจจบุนัจงึต้องมีการเปล่ียนแปลงจากท่ีเคยเน้นการ
เรียนรู้เนือ้หาสาระกลายเป็นการเน้นทกัษะ/กระบวนการและคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ร่วมด้วย และ
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เน่ืองจากทกัษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นเคร่ืองมือท่ีจะท าให้ความรู้คณิตศาสตร์มีความหมาย
และมีคณุคา่ การจดัการเรียนการสอนในปัจจบุนัจงึมุง่พฒันาทกัษะ/กระบวนการ ท่ีจะเป็นประโยชน์
ตอ่การแก้ปัญหาในชีวิตของผู้ เรียนมากขึน้ (อมัพร ม้าคนอง. 2549: 34)  ในการจดักิจกรรมการเรียน
การสอน  โดยเฉพาะการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ยงัไมผ่ลกัดนัให้ประเทศ
ไทยเป็นผู้น าด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในภมูิภาค  จงึจ าเป็นต้องปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอน  ให้คนไทยมีทกัษะกระบวนการและเจตคตท่ีิดีทางคณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีความคดิสร้างสรรค์  (กระทรวงศกึษาธิการ. 2544: 14)  ดงันัน้ครูผู้สอน
คณิตศาสตร์จงึมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะต้องปรับเปล่ียนวิธีการเรียนการสอนของตนเอง ให้เข้ากบัยคุ
สมยัใหม ่โดยให้ผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง มีสว่นร่วมในการเรียนการสอนสรรค์สร้างความรู้ด้วยตนเอง  
(ชยัศกัดิ ์ลีลาจรัสกลุ. 2543: 266) 

ความคดิสร้างสรรค์เป็นความสามารถท่ีส าคญัของมนษุย์ ซึง่มีคณุภาพมากกวา่ 
ความสามารถด้านอ่ืนๆ และเป็นปัจจยัท่ีจ าเป็นยิ่งในการสง่เสริมความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ 
ประเทศท่ีสามารถแสวงหา พฒันา และดงึเอาศกัยภาพเชิงสร้างสรรค์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ก็มีโอกาส
พฒันาและเจริญก้าวหน้า เช่น สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่ น เยอรมนี ประเทศเหลา่นีจ้ดัเป็นประเทศผู้น าของ
โลก เพราะประเทศดงักลา่วมีประชาชนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าใช้ จินตนาการจนสามารถ
สร้างสรรค์ผลงานท่ีแปลกใหม ่เป็นประโยชน์และเอือ้อ านวยความสะดวก และเหมาะสมกบั
สภาพการณ์ (อารี พนัธ์มณี. 2545: 1)  ความคดิสร้างสรรค์เป็นสิ่งท่ีจ าเป็นในสงัคม โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ในโลกอนาคต เน่ืองจากความคดิสร้างสรรค์เป็นความสามารถพิเศษของมนษุย์ในการจินตนาการและ
สร้างสรรค์ สิ่งใหม ่ทัง้ในด้านผลผลิต รวมถึงกระบวนการแก้ปัญหาท่ีจะสร้างสรรค์ประโยชน์และ
จรรโลงสงัคม ประเทศชาตใิห้เจริญก้าวหน้าและเป็นประโยชน์ตอ่ชาวโลกอยา่งมหาศาล ในวงการ
การศกึษา ถือวา่ความคดิสร้างสรรค์เป็นเร่ืองส าคญัของมนษุย์ (ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์. 2546: 44)  
กิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมหนึง่ใน 6 กิจกรรมท่ีก าหนดไว้ในหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั 
พทุธศกัราช 2546 โดยให้หมายถึง กิจกรรมท่ีชว่ยเดก็ให้แสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สกึความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์และจินตนาการ โดยใช้ศลิปะ เชน่ การเขียนภาพ การปัน้ การฉีก – ปะ  การตดั – ปะ การ
พิมพ์ภาพ การร้อย การประดษิฐ์ หรือวิธีการอ่ืนท่ีเด็กได้คดิสร้างสรรค์และเหมาะกบัพฒันาการ
(กระทรวงศกึษาธิการ. 2547: 58) ศลิปะสร้างสรรค์เป็นการส่ือสาร การถ่ายทอดของจินตนาการ
ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ของเดก็แตล่ะคนท่ีบอกเร่ืองราวเก่ียวกบัตนเองและสิ่งแวดล้อมแสดงออกโดย
การถ่ายทอดออกมาผา่นส่ือผลงาน ซึง่เป็นการส่ือสารความคดิ ความรู้สกึตา่งๆ ท่ีเดก็เห็นและรับรู้โดย
การจินตนาการ การสงัเกต การใช้ประสาทสมัผสัในการรับรู้จนเกิดความเข้าใจธรรมชาติ เดก็มีโอกาส
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พฒันาความคดิ ได้รับความเพิ่มพนู ได้แสดงออกอยา่งอิสระมีสนุทรียภาพและเห็นคณุคา่ความงาม
ของศลิปะ (จิราภรณ์ สอ่งแสง. 2549: 45) 

ด้วยเหตผุลตามท่ีกลา่วมา ผู้วิจยัจงึสนใจศกึษาผลของการใช้ชดุกิจกรรมคณิตศาสตร์
เส้นด้าย  ซึง่เป็นกิจกรรมทางศลิปะเพื่อพฒันาความคดิสร้างสรรค์เป็นการเปิดโอกาสให้นกัเรียน 
แสดงออกด้วยการลงมือปฏิบตักิิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์อยา่งเสรี ตามความคดิและจินตนาการอยา่ง
อิสระ ในการศกึษาค้นคว้าครัง้นี ้ผู้วิจยัใช้การสร้างชดุกิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้ายเพ่ือพฒันาความคิด
สร้างสรรค์ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 และต้องการศกึษาวา่เม่ือนกัเรียนได้ปฏิบตัิตามชดุ
กิจกรรมแล้วจะมีผลตอ่ความคดิสร้างสรรค์ของนกัเรียนหรือไม ่อยา่งไร  เพ่ือน าผลการวิจยัมาเป็น
แนวทางในการพฒันาทกัษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1  และได้
แนวทางในการพฒันาการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ให้เป็นรูปธรรมได้มากขึน้ อีกซ า้ยงัเป็น
แนวทางในการบรูณาการวิชาคณิตศาสตร์กบัศลิปะของไทยให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์น าไปประยกุต์ใช้
หรือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึน้ตอ่ไป 
 
ความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า  

ในการศกึษาค้นคว้าครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้
      เพ่ือเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 

ก่อนและหลงัการใช้ชดุกิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้าย   
 
ความส าคัญของการศึกษาค้นคว้า 

ผลของการศกึษาจะท าให้ทราบถึงผลการใช้ชดุกิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้ายสามารถเป็น
แนวทางส าหรับครูท่ีสอนวิชาคณิตศาสตร์  ในการใช้ประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์  ซึง่ท าให้
นกัเรียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมคอ่นข้างมาก   นกัเรียนจงึต้องท าความเข้าใจมากขึน้ เพ่ือให้นกัเรียนมี
ความคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์  ดงันัน้จงึเป็นแนวทางในการพฒันาการสอนส าหรับครู
คณิตศาสตร์ ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั และสามารถน ามาบรูณาการ
ในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 
 
ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
       กลุม่เป้าหมายท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้าในครัง้นีเ้ป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ภาค

เรียนท่ี  2  ปีการศกึษา  2553  ของโรงเรียนเทพศริินทร์ สมทุรปราการ  อ าเภอเมือง  จงัหวดั
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สมทุรปราการ  ท่ีมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้าย  โดยคดัเลือกตามล าดบัการสมคัร 
มาจ านวน  30 คน 

 
เนือ้หาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
       เนือ้หาท่ีใช้ในการทดลองเป็นเนือ้หาวิชาคณิตศาสตร์ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ตาม

หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช  2544   โรงเรียนเทพศริินทร์ สมทุรปราการ  อ าเภอเมือง  
จงัหวดัสมทุรปราการ   เร่ือง  
  -   คูอ่นัดบัและกราฟ     จ านวน  2 ชัว่โมง 
  -  พืน้ฐานทางเรขาคณิต     จ านวน  2 ชัว่โมง 
  -   ความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ จ านวน  2 ชัว่โมง 

 
ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 
       ด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศกึษา 2553 ใช้เวลาในการทดลอง จ านวน 8 

ชัว่โมง  โดยใช้เวลาทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนอยา่งละ 1 ชัว่โมง ใช้เวลาในการใช้ชดุกิจกรรม
คณิตศาสตร์เส้นด้าย 6  ชัว่โมง 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
      ตวัแปรอิสระ    ได้แก่  ชดุกิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้าย 

      ตวัแปรตาม      ได้แก่  ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.  กิจกรรมคณิตศาสตร์  หมายถึง  กิจกรรมท่ีโรงเรียนจดัขึน้นอกเหนือจากการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนในชัน้เรียน  โดยผู้ เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสมคัรใจ  และเนือ้หาการจดั
กิจกรรมเป็นการบรูณาการในเนือ้หาคณิตศาสตร์ท่ีสอดคล้องกบัจดุมุง่หมาย  เนือ้หาของหลกัสตูร  
เพ่ือสง่เสริมความรู้  ความสามารถ  ให้ผู้ เรียนบรรลเุป้าหมายท่ีตัง้ไว้ 

2.  ชดุกิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้าย  หมายถึง  ชดุการจดักิจกรรมและ ส่ือ อปุกรณ์ ตา่งๆ ท่ี
สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนได้อยา่งหลากหลาย ทัง้ใช้ส าหรับประกอบการบรรยายของครู 
การเรียนเป็นกลุม่ย่อย และการเรียนเป็นรายบคุคลของนกัเรียน โดยเนือ้หาในกิจกรรมเป็นการบรูณา
การเนือ้หาของวิชาคณิตศาสตร์เข้ากบัวิชาศลิปะ ซึง่ชดุกิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้ายนี ้ ผู้วิจยัเป็น
ผู้สร้างขึน้เอง โดยศกึษารูปแบบชดุกิจกรรมของ ปฐมาพร อาสน์วิเชียร (2541: 7)  ซึง่ประกอบด้วย 

      1.1 ช่ือกิจกรรม เป็นการตัง้ช่ือชดุกิจกรรมให้มีความน่าสนใจ และสอดคล้องกบั 
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จดุประสงค์ของแตล่ะกิจกรรม 
     1.2 เวลาท่ีใช้ เป็นสว่นท่ีบอกถึงเวลาท่ีใช้ในการท าชดุกิจกรรม 
     1.3 ค าชีแ้จงการใช้ชดุกิจกรรม เป็นสว่นท่ีอธิบายลกัษณะของกิจกรรมการเรียนการสอน

ในแตล่ะชดุกิจกรรม 
     1.4 จดุประสงค์ เป็นสิ่งท่ีต้องการให้เกิดขึน้หลงัจากท่ีนกัเรียนท าชดุกิจกรรมแล้ว 
     1.5 เนือ้หาสาระ เป็นสว่นท่ีอธิบายถึงเนือ้หาท่ีใช้ในชดุกิจกรรม 

           1.6 ส่ือการเรียนรู้ เป็นสว่นท่ีระบถุึง ส่ือ วสัดอุปุกรณ์ท่ีต้องใช้ในแตล่ะชดุกิจกรรม 
     1.7 กิจกรรม เป็นสว่นท่ีอธิบายถึงขัน้ตอน และวิธีการด าเนินกิจกรรม 
     1.8 การประเมินผล เป็นสว่นท่ีประเมินความรู้ความสามารถ และพฤตกิรรมของ 

นกัเรียนหลงัจากปฏิบตักิิจกรรมโดยใช้ชดุกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์เส้นด้าย จ านวน 6 ชดุ ดงันี ้
           ชดุท่ี 1 เส้นด้ายใครๆ ก็โยงได้ 
           ชดุท่ี 2 เส้นด้ายกบัการเขียนกราฟ 
           ชดุท่ี 3 เส้นตรงสวยงามได้ด้วยเส้นด้าย 
           ชดุท่ี 4 มมุสวยๆกบัประตมิากรรมเส้นด้าย 
           ชดุท่ี 5 เส้นด้ายกบัรูปสองมิติ 
           ชดุท่ี 6 เส้นด้ายกบัรูปสามมิติ 
3. ความคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์  หมายถึง  ความสามารถของบคุคลในการคดิได้

หลายทางอยา่งเป็นระบบ  เพ่ือน าความคิดนัน้ไปใช้แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์   โดยมีกระบวนการคิด 
4 ประเภท ได้แก่ ความคิดคลอ่งตวั  ความคิดยืดหยุ่น  ความคิดริเร่ิม  ความคดิละเอียดลออ  ซึง่
ความคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ นีส้ามารถวดัได้จากแบบทดสอบวดัความคดิสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์   ซึง่ผู้วิจยัสร้างขึน้โดยยึดหลกัของ วอลลาชและโคแกน (ไสว  เล่ียมแก้ว.  2514:  18-19;  
อ้างอิงจาก  Wallaach; & Kogan. 1965: Modes of Thinking Young Children);  ทอแรนซ์    
(สภุาวดี  ตัง้บบุผา. 2533: 72-76: อ้างอิงจาก  Torrance. 1969. Guiding Creative Talent); ไพรัตน์  
วงษ์นาม (2523: 34-40)  และกรมวิชาการ (2534: 48-50)  

     โดยแบบทดสอบท่ีสร้างขึน้มุ่งวดัความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์  4 ด้าน ได้แก่  
ความคดิคลอ่งตวั  ความคิดยืดหยุ่น  ความคดิริเร่ิม  ความคดิละเอียดลออ  ซึง่มีลกัษณะการถาม 4 
ด้าน คือ 

           3.1 ความสามารถในการโยงเส้นด้าย  ได้แก่  การให้นกัเรียนโยงเส้นด้ายตอ่เติมให้มี
ความแปลกใหมไ่มเ่หมือนใคร 
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           3.2 ความสามารถในการประกอบภาพ ได้แก่  การให้นกัเรียนโยงเส้นด้ายท่ีเป็นรูป
เรขาคณิตท่ีก าหนดให้มาประกอบเป็นภาพท่ีมีความหมายแปลกใหม่ 

            3.3 ความสามารถในการใช้เส้นคูข่นาน  จ านวน 4 คู ่ได้แก่  การให้นกัเรียนโยง
เส้นด้ายตอ่เตมิโดยใช้เส้นคูข่นาน  เป็นสว่นส าคญัของภาพ  จะตอ่เตมิสว่นใดก็ได้ให้น่าสนใจ 

            3.4 ความสามารถในการบอกความหมายของเส้นภาพ ได้แก่  การให้นกัเรียนดภูาพ
ท่ีเกิดจากการโยงเส้นด้ายท่ีก าหนดแล้วบอกว่าเห็นเป็นรูปอะไร 
        เกณฑ์การตรวจให้คะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์  ผู้วิจยัได้มีการให้คะแนน
แบบทดสอบแตล่ะฉบบั  โดยยดึวิธีการตรวจของ ทอแรนซ์  (สภุาวดี  ตัง้บบุผา. 2533: 72-76; อ้างอิง
จาก  Torrance. 1969. Guiding Creative Talent) ซึง่มีการตรวจให้คะแนนความคดิสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์  ดงันี ้
          1. คะแนนความคิดคล่องตวั  ให้คะแนนโดยพิจารณาจากจ านวนค าตอบท่ีนกัเรียน
ตอบถกูตามเง่ือนไข  ค าตอบละ 1 คะแนน  แตถ้่าซ า้หรือเหมือนเดมิจะไมใ่ห้คะแนนอีก 
          2. คะแนนความยืดหยุ่น  ให้คะแนนโดยนบัจากจ านวนกลุม่หรือจ านวนทิศทางของ
ค าตอบ คือน าค าตอบทัง้หมดท่ีให้คะแนนความคดิคลอ่งตวัไปแล้วมาจดักลุม่หรือทิศทางใหม ่ค าตอบ
ใดเป็นค าตอบทิศทางเดียวกนัหรือความหมายอยา่งเดียวกนั ก็จดัเข้าเป็นกลุม่เดียวกนั เม่ือจดั
เรียบร้อยแล้วให้นบัจ านวนกลุม่ให้กลุม่ละ 1 คะแนน 
          3. คะแนนความคิดริเร่ิม  ให้คะแนนโดยพิจารณาจากค าตอบท่ีเป็นความคิดแปลกและ
แตกตา่งไปจากค าตอบของคนอ่ืน  แล้วน ามาคิดเป็นความถ่ีของค าตอบผู้ เข้าสอบทัง้หมด  ถ้าค าตอบ
ใดมีผู้ตอบมากเกินไปก็จะไมใ่ห้คะแนน  แตถ้่าค าตอบใดมีผู้ตอบซ า้กนัน้อยมากเทา่ใดก็จะได้คะแนน
มากเทา่นัน้ ซึง่การให้คะแนนจะใช้เกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้
   ปปปค าตอบท่ีซ า้กนั  1%   ให้  4  คะแนน 
   ปปปค าตอบท่ีซ า้กนั  2%   ให้  3  คะแนน 
   ปปปค าตอบท่ีซ า้กนั  3 - 5%  ให้  2  คะแนน 
   ปปปค าตอบท่ีซ า้กนั  6 - 11%  ให้  1  คะแนน 
   ปปปค าตอบท่ีซ า้กนั  12% ขึน้ไป  ให้  0  คะแนน 

         4. คะแนนความคิดละเอียดลออ  ผู้วิจยัยึดหลกัการตรวจของ ทอแรนซ์  (สภุาวดี  ตัง้
บบุผา. 2533: 72-76:  อ้างอิงจาก Torrance. 1969. Guiding Creative Talent) ให้คะแนนโดย
พิจารณาจากความคดิในรายละเอียดท่ีน ามาตกแตง่ความคดิครัง้แรกแล้วท าให้ภาพชดัเจนและได้
ความหมายสมบรูณ์  โดยให้คะแนนค าตอบละ 1 คะแนน 
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สมมตฐิานการศึกษาค้นคว้า 
ความคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 หลงัการใช้ชดุกิจกรรม

คณิตศาสตร์เส้นด้ายสงูกวา่ก่อนการใช้ชดุกิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้าย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 
ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และได้น าเสนอตามหวัข้อ

ตอ่ไปนี ้
     1. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัชดุกิจกรรม 
          1.1 ความหมายของชดุกิจกรรม 
          1.2 ประเภทของชดุกิจกรรม 
          1.3 องค์ประกอบของชดุกิจกรรม 
          1.4 ขัน้ตอนในการสร้างชดุกิจกรรม 
          1.5 ประโยชน์ของชดุกิจกรรม 
          1.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัชดุกิจกรรม 
    2. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการน างานศลิปะของเส้นด้ายมาประยกุต์กบัการเรียน

การสอน 
          2.1  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัศลิปะเพ่ือการเรียนรู้ 
                2.1.1  ความหมายของศลิปะ 
                2.1.2  ประโยชน์ของศลิปะ 
          2.2  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมศลิปะคณิตศาสตร์ 
    3. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความคดิสร้างสรรค์ 
          3.1  ความหมายของความคดิสร้างสรรค์ 
          3.2  องค์ประกอบของความคดิสร้างสรรค์ 
          3.3  ลกัษณะของบคุคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ 
          3.4  การสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์ 
          3.5  การวดัความคิดสร้างสรรค์  
          3.6  ความคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
                3.6.1  ความหมายความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
                3.6.2  ลกัษณะของความคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
                3.6.3  การวดัความคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
          3.7 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความคดิสร้างสรรค์ 
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1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุดกจิกรรม 
1.1 ความหมายของชุดกิจกรรม 
      ชดุกิจกรรม (Activity Packages) มีความหมายไปในทางเดียวกนักบัชดุการสอน 

(Instructional Packages) และชดุการเรียน (Learning Packages) แตเ่ดมิเรียกวา่ชดุการสอนเพราะ
เป็นส่ือท่ีครูน ามาใช้สอนนกัเรียน แตต่อ่มาเม่ือแนวคดิท่ียึดผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางมีบทบาทมากขึน้จงึ
นิยมเรียกกนัวา่ชดุการเรียน (กาญจนา เกียรตปิระวตัิ. 2524: 60-61) แตเ่น่ืองจากในการเรียนการสอน
ใดๆ การสอนของครูและการเรียนรู้ของนกัเรียนเป็นสิ่งท่ีต้องเกิดร่วมกนัผู้ วิจยัจงึเลือกใช้ค าวา่ “ชดุ
กิจกรรม” เพ่ือแสดงถึงกิจกรรมท่ีต้องเกิดจากความร่วมมือของทัง้ครูและนกัเรียน  เน่ืองจากนกัการ
ศกึษาในตา่งประเทศนัน้นิยมใช้ค าวา่ชดุการสอน และชดุการเรียนมากกวา่ชดุกิจกรรม ซึง่ตา่งก็มี
ความหมายไปในทางเดียวกนั ดงันัน้ ในท่ีนีจ้ะขอกลา่วถึงความหมายของชดุการสอน และความหมาย
ของชดุการเรียนท่ีได้มีนกัการศกึษาในตา่งประเทศได้กล่าวถึงไว้แทนความหมายของชดุกิจกรรม ดงันี ้

            ราวน์ทรี (Rowntree. 1981: 206) ให้ความหมายของชดุการเรียนวา่เป็น ชดุของส่ือ
ประสมท่ีรวบรวมเนือ้หาไว้ในหวัข้อท่ีแนน่อนชดัเจน เป็นการเรียนรู้รายบคุคลหรือเป็นกลุม่ และมี
ค าแนะน าในการเรียนรู้ส าหรับผู้ เรียน 

            บราวน์ (Brown. 1983: 389) ให้ความหมายของชดุการสอนว่าเป็น ชดุของส่ือ
ประสมท่ีสร้างขึน้เพ่ือชว่ยให้ครูสามารถสอนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ในกลอ่งหรือชดุกิจกรรมมกัจะ
ประกอบไปด้วยสิ่งของหลายอยา่ง บางชดุอาจประกอบไปด้วยเอกสารเพียงอย่างเดียว บางชดุอาจจะ
เป็นโปรแกรมท่ีมีบตัรค าสัง่ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 

             พรอคเทอร์ (Proctor. 2003: 2: Online) ให้ความหมายของชดุกิจกรรมการเรียนวา่
เป็นนวตักรรมท่ีพฒันาขึน้เพ่ือตอบสนองความต้องการรายบคุคลของผู้ เรียน ท าให้ผู้ เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ในทิศทางท่ีตนต้องการ และชว่ยฝึกให้ผู้ เรียนสามารถอธิบายสิ่งท่ีเรียนรู้ได้ โดยในชดุกิจกรรม
นีจ้ะประกอบด้วยสว่นส าคญัของความรู้ ได้แก่ ทกัษะ ทศันคติ แนวคดิ หรือความคิดรวบยอดอยา่งใด
อยา่งหนึง่ 

             บญุชม ศรีสะอาด (2541: 95) ได้ให้ความหมายของชดุกิจกรรม หมายถึง ส่ือการ
เรียนหลายอย่างประกอบกนัจดัเข้าไว้เป็นชดุ เรียกวา่ ส่ือประสม (Multi Media) เพ่ือมุง่ให้นกัเรียนเกิด
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

             บญุเกือ้ ควรหาเวช (2545: 91) ได้ให้ความหมายชดุกิจกรรม หมายถึง ส่ือการสอน
ชนิดหนึง่ซึง่เป็นชดุของส่ือประสม หมายถึง การใช้ส่ือการสอนตัง้แตส่องชนิดขึน้ไปร่วมกนั เพ่ือให้
นกัเรียนได้รับความรู้ตามท่ีต้องการ ส่ือท่ีน ามาใช้ร่วมกนันีจ้ะชว่ยเสริมประสบการณ์ซึ่งกนัและกนั
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ตามล าดบัขัน้ท่ีจดัเอาไว้ ท่ีจดัขึน้ส าหรับหน่วยการเรียนตามหวัข้อเนือ้หาและประสบการณ์ของแตล่ะ
หนว่ยท่ีต้องการจะให้นกัเรียนได้รับ โดยจดัเอาไว้เป็นชดุๆ บรรจอุยูใ่นซอง กลอ่ง หรือกระเป๋า 

             จากการศกึษาความหมายของชดุกิจกรรมพอจะสรุปได้วา่ ชดุกิจกรรม หมายถึง การ
จดักิจกรรมและส่ือ อปุกรณ์ ตา่งๆ เข้าเป็นชดุ ซึง่สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนได้อยา่ง
หลากหลาย ทัง้ใช้ส าหรับประกอบการบรรยายของครู การเรียนเป็นกลุม่ยอ่ย และการเรียนเป็น
รายบคุคลของนกัเรียน ทัง้นีเ้พ่ือให้นกัเรียนสามารถเรียนรู้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

1.2 ประเภทของชุดกิจกรรม 
      สกิุจ   ศรีพรหม  (2541: 68-69) ได้แบง่ประเภทของชดุการสอนเป็น 3 ประเภท ดงันี ้
            1.  ชดุการสอนประกอบค าบรรยาย หรือเรียกอีกอยา่งหนึง่ว่าชดุการสอนส าหรับครู

ใช้ คือ เป็นชดุการสอนท่ีก าหนดกิจกรรมและส่ือการเรียนการสอนมากมายหลายชนิด ให้ครูใช้ประกอบ
ค าบรรยายเพ่ือเปล่ียนบทบาทการพดูของครูให้น้อยลงและเปิดโอกาสให้นกัเรียนร่วมกิจกรรมเรียนมาก
ยิ่งขึน้ 

             2. ชดุการสอนส าหรับกิจกรรมกลุม่ ชดุการสอนแบบนีเ้น้นท่ีตวัผู้ เรียนได้ประกอบ
กิจกรรมร่วมกนั และอาจจดัในรูปศนูย์การเรียน ชดุการสอนแบบกิจกรรมกลุม่ประกอบด้วยชดุการสอน
ยอ่ยท่ีมีจ านวนเท่ากบัศนูย์ท่ีแบง่ไว้แตล่ะหน่วย แตใ่นศนูย์มีส่ือการเรียน หรือ บทเรียนครบชดุตาม
จ านวนผู้ เรียนในศนูย์กิจกรรมนัน้ ให้นกัเรียนหมนุเวียนท ากิจกรรมในชดุการสอนท่ีจดัไว้ประจ าแตล่ะ
กลุม่หรือศนูย์ตา่งๆ จนครบศนูย์ 

             3. ชดุการสอนรายบคุคล เป็นชดุการสอนท่ีผลิตขึน้ส าหรับนกัเรียนเป็นรายบคุคล
ผู้ เรียนศกึษาด้วยตนเองตามอตัราความสามารถของตนและประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

        บญุเกือ้ ควรหาเวช (2545: 94–95) ได้แบง่ประเภทของชดุกิจกรรมเป็น 3 ประเภท
ใหญ่ๆ คือ 

              1. ชดุกิจกรรมการสอนประกอบค าบรรยาย เป็นชดุการสอนส าหรับผู้สอนจะใช้สอน
นกัเรียนเป็นกลุม่ใหญ่ หรือการสอนท่ีต้องการปพืูน้ฐานให้นกัเรียนส่วนใหญ่รู้และเข้าใจในเวลาเดียวกนั
มุง่ในการขยายเนือ้หาสาระให้ชดัเจนยิ่งขึน้ ชดุการสอนแบบนีจ้ะชว่ยให้ผู้สอนลดการพดูให้น้อยลงและ
ใช้ส่ือการสอนท่ีมีความพร้อมอยูใ่นชดุการสอนในการเสนอเนือ้หามากขึน้ ส่ือท่ีใช้อาจได้แก่ รูปภาพ
แผนภมูิ สไลด ์ฟิล์มสคริป ภาพยนตร์ เป็นต้น ข้อส าคญัคือส่ือท่ีจะน ามาใช้นีต้้องให้นกัเรียนได้เห็น
อยา่งชดัเจนทกุคน ชดุการสอนชนิดนีบ้างคนอาจเรียกวา่ชดุการสอนส าหรับครู 

             2. ชดุกิจกรรมการสอนแบบกลุม่กิจกรรม เป็นชดุการสอนส าหรับให้นกัเรียนเรียน
ร่วมกนัเป็นกลุม่เล็กๆ ประมาณ 5–7 คน โดยใช้ส่ือการสอนท่ีบรรจไุว้ในชดุการสอนแตล่ะชดุ มุง่ท่ีจะฝึก
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ทกัษะในเนือ้หาวิชาท่ีเรียนและให้นกัเรียนมีโอกาสท างานร่วมกนั ชดุการสอนชนิดนีม้กัจะใช้ในการ
สอนแบบกิจกรรมกลุม่ เชน่ การสอนแบบศนูย์การเรียน การสอนแบบกลุม่สมัพนัธ์ เป็นต้น 

         3. ชดุกิจกรรมการสอนแบบรายบคุคลหรือชดุการสอนตามเอกตัภาพ เป็นชดุการ 
สอนส าหรับเรียนด้วยตนเองเป็นรายบคุคล คือ นกัเรียนจะต้องศกึษาหาความรู้ตามความสามารถและ
ความสนใจของตนเองอาจจะเรียนท่ีโรงเรียนหรือท่ีบ้านก็ได้ สว่นมากมกัจะมุง่ให้นกัเรียนได้ท าความ
เข้าใจในเนือ้หาวิชาท่ีเรียนเพิ่มเตมิ นกัเรียนสามารถจะประเมินผลการเรียนด้วยตนเองได้ด้วย ชดุการ
สอนชนิดนีอ้าจจะจดัในลกัษณะของหนว่ยการสอนย่อยหรือโมดลูก็ได้ 

       จิรภทัร แก้วกู่ (2547: 112) ได้แบง่ชดุกิจกรรมออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ การจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบทัว่ไปหรือแบบอิสระ และการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบกระบวนการ การจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบทัว่ไป หรือแบบอิสระ หมายถึง กิจกรรมตา่งๆ ท่ีแสดงถึงความพยายามท่ีจะให้
นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ในเร่ืองราวท่ีได้ก าหนดไว้แล้ว รวมทัง้การจดับรรยากาศการเรียนรู้ท่ีเอือ้อ านวย
ตอ่การพฒันาพฤตกิรรมด้านพทุธิพิสยั เจตพิสยั และทกัษะพิสยักิจกรรมการเรียนรู้เหล่านีมี้ช่ือเรียก 
และรูปแบบตา่งๆ กนัไป ดงัรายการตอ่ไปนี ้

             1. วิธีสอนแบบบรรยาย (Lecture) 
             2. วิธีสอนแบบสาธิต (Demonstration) 
             3. วิธีสอนแบบทดลอง (Experiment) 
             4. วิธีสอนแบบนิรนยั (Deduction) 
             5. วิธีสอนแบบอปุนยั (Induction) 
             6. วิธีสอนแบบทศันศกึษา (Field Trip) 
             7. วิธีสอบแบบอภิปรายกลุม่ย่อย (Small Group Discussion) 
             8. วิธีสอนแบบแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) 
             9. วิธีสอนแบบกรณีตวัอยา่ง (Case) 
       จากการศกึษาเร่ืองประเภทของชดุกิจกรรมผู้วิจยัได้ท ารวบรวมและได้สรุปประเภทของ

ชดุกิจกรรมไว้ 3 ประเภทดงันี ้
            1. ชดุกิจกรรมส าหรับครูผู้สอน ใช้เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนแบบบรรยาย 

ของครูให้สามารถอธิบายได้อยา่งชดัเจนยิ่งขึน้ ครูพดูน้อยลง และนกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมภายใต้ 
การดแูลของครู 

            2. ชดุกิจกรรมส าหรับนกัเรียน เป็นชดุกิจกรรมท่ีให้นกัเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองเพียง
ล าพงั หรือเรียนรู้ด้วยตนเองร่วมกนัเป็นรายกลุม่ยอ่ย โดยมีครูคอยชีแ้นะและให้ค าปรึกษา 

            3. ชดุกิจกรรมส าหรับครูและนกัเรียน เป็นชดุกิจกรรมท่ีผสมผสานกนัระหวา่งชดุ 
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กิจกรรมแบบท่ี 1 และแบบท่ี 2 โดยมีทัง้กิจกรรมท่ีครูต้องเป็นผู้อธิบายให้กบันกัเรียนเอง และกิจกรรมท่ี 
นกัเรียนต้องเรียนรู้ด้วยตนเองตามล าพงั หรือเรียนรู้ด้วยตนเองร่วมกนัเป็นรายกลุม่ย่อย ทัง้นีค้รูต้อง
เป็นทัง้ผู้อธิบายและเป็นท่ีปรึกษาชีแ้นะแนวทางให้กบันกัเรียน 

1.3 องค์ประกอบของชุดกิจกรรม 
      ในการสร้างชดุกิจกรรมเพ่ือน าไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนนัน้ ผู้สร้างต้องศกึษาถึง

องค์ประกอบตา่งๆ ของชดุกิจกรรม เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการก าหนดองค์ประกอบของชดุกิจกรรมท่ี
จะสร้าง ซึง่จะสง่ผลให้ชดุกิจกรรมท่ีสร้างขึน้นัน้มีประสิทธิภาพ 

           ฮสุตนั และคนอ่ืนๆ (Houston and other. 1972: 10-15) ได้กลา่วถึงองค์ประกอบ
ของชดุการเรียนไว้ ดงันี ้

                 1. ค าชีแ้จง (Prospectus) ในสว่นนีจ้ะอธิบายถึงความส าคญัของจดุมุง่หมาย
ขอบข่ายของชดุการเรียน สิ่งท่ีผู้ เรียนจะต้องมีความรู้ก่อนเรียน และขอบขา่ยของกระบวนการทัง้หมด
ในชดุการเรียน 

                    2. จดุมุง่หมาย (Objectives) คือ ข้อความท่ีชดัเจนไมก่ ากวมท่ีก าหนดว่าผู้ เรียน
จะประสบความส าเร็จอะไรหลงัจากเรียนแล้ว 

                 3. การประเมินผลเบือ้งต้น (Pre-Assessment) มีจดุประสงค์ 2 ประการ คือ 
เพ่ือให้ทราบวา่ผู้ เรียนอยูใ่นการเรียนจากชดุการเรียนนัน้ และเพ่ือดวูา่ผู้ เรียนได้สมัฤทธ์ิผลตาม
จดุมุง่หมายเพียงใด การประเมินเบือ้งต้นนีอ้าจจะอยูใ่นรูปของการทดสอบแบบข้อเขียนปากเปลา่ การ
ท างานปฏิกิริยาตอบสนองตอ่ค าถามง่ายๆ เพ่ือให้รู้ถึงความต้องการและความสนใจ 

                 4. การก าหนดกิจกรรม (Enabling Activities) คือ การก าหนดแนวทาง และวิธี
เพ่ือไปสูจ่ดุมุง่หมายท่ีตัง้ไว้ โดยให้ผู้ เรียนได้มีสว่นร่วมในกิจกรรมนัน้ด้วย 

                 5. การประเมินขัน้สดุท้าย (Post-Assessment) เป็นข้อทดสอบเพ่ือวดัผลการ 
เรียนหลงัจากท่ีเรียนแล้ว 

          คาร์ดาเรลล่ี (Cardarelli. 1973: 150) ได้กลา่วถึงองค์ประกอบของชดุการเรียนไว้ 
ดงันี ้

                1. หวัข้อ (Topic) 
                2. หวัข้อย่อย (Sub Topic) 
                3. จดุมุง่หมาย หรือเหตผุล (Rationale) 
                4. จดุมุง่หมายเชิงพฤตกิรรม (Behavioral Objective) 
                5. การทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) 
                6. กิจกรรมและการประเมินตนเอง (Activities and Self-Evaluation) 
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                 7. การทดสอบย่อย (Quiz หรือ Formative Test) 
                 8. การทดสอบขัน้สดุท้าย (Post-Test หรือ Summative Evaluation) 
          ดวน (Duane. 1973: 169) ได้กลา่วถึงองค์ประกอบของชดุการเรียนไว้ ดงันี ้
                 1. จดุมุง่หมายและเนือ้หา 
                 2. บรรยาย 
                 3. มีจดุมุง่หมายเชิงพฤตกิรรม 
                 4. มีกิจกรรมให้เลือกเรียน 
                 5. มีกิจกรรมท่ีสง่เสริมเจตคติ 
                 6. มีเคร่ืองมือวดัผลก่อนการเรียน ระหวา่งเรียน และหลงัการเรียน 
                 7. ค าแนะน าของครู 
         ชาญชยั อินทรสนุานนท์ (2538: 42 – 43) ได้กล่าววา่ในชดุการเรียนการสอนแตล่ะชดุ 

โดยทัว่ไปจะประกอบด้วย 
                 1. กลอ่งบรรจขุนาดเหมาะสมกบัส่ือการเรียนการสอนทัง้ชดุ 
                 2. ส่ือการสอนและบตัรบอกชนิดส่ือเรียงล าดบัการใช้ 
                 3. บนัทกึการสอนท่ีประกอบด้วย 
                      3.1 รายละเอียดเก่ียวกบัวิชาและหน่วยการสอน 
                      3.2 รายละเอียดเก่ียวกบัผู้ เรียน 
                      3.3 เวลา ชัว่โมง 
                      3.4 วตัถปุระสงค์ทัว่ไป 
                      3.5 วตัถปุระสงค์เฉพาะ 
                      3.6 เนือ้หาวิชาและประสบการณ์ 
                      3.7 กิจกรรมและการใช้ส่ือการสอนประกอบวิธีการเรียน วิธีการสอน 
                      3.8 แบบการประเมินผล / การวดัผล / การทดสอบ / Pretest / Posttest 
          ปฐมาพร อาสน์วิเชียร (2541: 7) กลา่วถึงองค์ประกอบของชดุกิจกรรมว่ามี

สว่นประกอบดงันีคื้อ 
                 1. ช่ือกิจกรรม 
                 2. ค าชีแจง เป็นสว่นท่ีอธิบายความมุง่หมายหลกัของกิจกรรมและลกัษณะของ

กิจกรรม 
                 3. จดุประสงค์ของกิจกรรม เป็นสิ่งท่ีต้องการเกิดขึน้หลงัจากท่ีนกัเรียนศกึษาชดุ

กิจกรรมคณิตศาสตร์แล้ว 
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                 4. เวลาท่ีใช้ เป็นสว่นท่ีบอกเวลาทัง้หมดท่ีใช้ในการท ากิจกรรม 
                 5. ส่ือ เป็นส่วนท่ีระบใุนกิจกรรมนัน้วา่มีวสัด ุ– อปุกรณ์ อะไรบ้าง 
                 6. เนือ้หาสาระ เป็นสว่นท่ีเสนอความรู้ให้กบันกัเรียน 
                 7. กิจกรรม เป็นสว่นท่ีก าหนดให้นกัเรียนปฏิบตัิ 
                 8. การประเมินผล เป็นสว่นท่ีระบใุห้นกัเรียนได้ประเมินความรู้ความสามารถและ

พฤตกิรรมของตนเองจากการท่ีได้ปฏิบตักิิจกรรม 
          จากองค์ประกอบของชดุกิจกรรมทัง้หมดท่ีถกูกลา่วถึงนัน้พอสรุปได้วา่ ชดุกิจกรรมมี

องค์ประกอบหลกัอยู่ 3 ประการ คือ 1. คูมื่อการใช้ 2. เนือ้หากิจกรรม และ3. การประเมินผล ส าหรับ 
งานวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ก าหนดองค์ประกอบของชดุกิจกรรม โดยประยกุต์มาจากองค์ประกอบของ 
ปฐมาพร อาสน์วิเชียร (2541: 7) ซึง่ปรับให้เหมาะสมกบัความสามารถของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 
1 และลกัษณะของชดุกิจกรรมท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ ดงันี ้

                1. ช่ือกิจกรรม เป็นการตัง้ช่ือชดุกิจกรรมให้มีความนา่สนใจ และสอดคล้องกบั
จดุประสงค์ของแตล่ะกิจกรรม 

                2. เวลาท่ีใช้ เป็นสว่นท่ีบอกถึงเวลาท่ีใช้ในการท าชดุกิจกรรม 
                3. ค าชีแ้จงการใช้ชดุกิจกรรม เป็นสว่นท่ีอธิบายลกัษณะของกิจกรรมการเรียนการ

สอนในแตล่ะชดุกิจกรรม 
                4. จดุประสงค์ เป็นสิ่งท่ีต้องการให้เกิดขึน้หลงัจากท่ีนกัเรียนท าชดุกิจกรรมแล้ว 
                5. เนือ้หาสาระ เป็นสว่นท่ีอธิบายถึงเนือ้หาท่ีใช้ในชดุกิจกรรม 
                   6. ส่ือการเรียนรู้ เป็นสว่นท่ีระบถุึง ส่ือ วสัดอุปุกรณ์ท่ีต้องใช้ในแตล่ะชดุกิจกรรม 
                7. กิจกรรม เป็นสว่นท่ีอธิบายถึงขัน้ตอน และวิธีการด าเนินกิจกรรม 
                8. การประเมินผล เป็นสว่นท่ีประเมินความรู้ความสามารถ และพฤตกิรรมของ

นกัเรียนหลงัจากปฏิบตักิิจกรรม 
1.4 ขัน้ตอนในการสร้างชุดกิจกรรม 
     ในการสร้างชดุกิจกรรม ผู้สร้างจะต้องศกึษาขัน้ตอนในการสร้างชดุกิจกรรมก่อนว่าต้อง

ด าเนินการสร้างอยา่งไรบ้างและได้มีนกัการศกึษาได้กลา่วถึงไว้ ดงันี ้
            ฮีทเทอร์ส (Heathers. 1977: 342-344) กลา่วถึงขัน้ตอนส าหรับการสร้างชดุการสอน 

คือ 
                 1. ศกึษาหลกัสตูร ตดัสินใจเลือกสิ่งท่ีจะน ามาให้ผู้ เรียนได้ศกึษา แล้วจดัล าดบัขัน้

เนือ้หาให้ตอ่เน่ืองจากง่ายไปยาก 
                 2. ประเมินหาความรู้พืน้ฐานและประสบการณ์เดมิของผู้ เรียน 
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                 3. เลือกกิจกรรมการเรียน วิธีสอน และส่ือการเรียนให้เหมาะสมกบัผู้ เรียน โดย
ค านงึถึงความพร้อมและความต้องการของผู้ เรียน 

                 4. ก าหนดรูปแบบของการเรียน 
                 5. ก าหนดหน้าท่ีของผู้ประสานงานหรืออ านวยความสะดวกในการเรียน 
                 6. สร้างแบบประเมินผลสมัฤทธ์ิของผู้ เรียนวา่บรรลจุดุประสงค์ในการเรียนหรือไม ่
           วิชยั วงษ์ใหญ่ (2525: 189–192) ได้เสนอขัน้ตอนในการสร้างชดุกิจกรรมไว้ 10 

ขัน้ตอน คือ 
                  1. ศกึษาเนือ้หาสาระของวิชาทัง้หมดอยา่งละเอียดวา่ต้องการมุง่เน้นให้เกิด

หลกัการของการเรียนรู้อะไรบ้างให้กบันกัเรียน ควรจะเรียงล าดบัขัน้ตอนของเนือ้หาให้ถกูต้องวา่อะไร
เป็นสิ่งจ าเป็นท่ีนกัเรียนจะต้องเรียนรู้ก่อนตามลกัษณะธรรมชาตขิองวิชานัน้ 

                   2. เม่ือศกึษาเนือ้หาสาระและแบง่หนว่ยการเรียนการสอนได้แล้วจะต้อง
พิจารณาตดัสินใจอีกครัง้ว่า จะท าชดุการสอนแบบใดโดยค านงึถึงข้อก าหนดว่า นกัเรียนคือใคร จะให้
อะไรกบันกัเรียน จะท ากิจกรรมอยา่งไรและจะท าได้ดีอยา่งไร สิ่งเหลา่นีจ้ะเป็นเกณฑ์ในการ
ก าหนดการเรียน 

                   3. ก าหนดการเรียนการสอนโดยประมาณเนือ้หาสาระท่ีเราจะสามารถถ่ายทอด
ความรู้แก่นกัเรียน หาส่ือการเรียนได้ง่าย พยายามศกึษาวิเคราะห์ให้ละเอียดอีกครัง้หนึ่งดงึเอาแก่น
ของหลกัการเรียนรู้ออกมาให้ได้ 

                   4. ก าหนดความคดิรวบยอดโดยท่ีจะต้องสอดคล้องกบัหนว่ยและหวัเร่ือง โดย
สรุปแนวความคดิสาระและหลกัเกณฑ์ท่ีส าคญั เพ่ือเป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนให้
สอดคล้อง 

                   5. จดุประสงค์การเรียน การก าหนดจดุประสงค์การเรียนจะต้องให้สอดคล้องกบั
ความคดิรวบยอด โดยก าหนดเป็นจดุประสงค์เชิงพฤตกิรรม ซึง่หมายถึงความสามารถของนกัเรียนท่ี
แสดงออกมาให้เห็นได้ภายหลงัการเรียนการสอนบทเรียนแตล่ะเร่ืองจบไปแล้วโดยผู้สอนควรใช้เวลา
ตรวจสอบจดุประสงค์การเรียนแตล่ะข้อให้ถกูต้อง และครอบคลมุเนือ้หาสาระของการเรียนรู้ 

                  6. การวิเคราะห์งาน คือ การน าจดุประสงค์การเรียนแตล่ะข้อมาท าการวิเคราะห์
งานเพื่อหากิจกรรมการเรียนการสอน แล้วจดัล าดบักิจกรรมการเรียนให้เหมาะสมถกูต้องสอดคล้องกบั
จดุประสงค์ท่ีก าหนดไว้แตล่ะข้อ 

                  7. เรียงล าดบักิจกรรมการเรียน ภายหลงัจากท่ีเราน าจดุประสงค์การเรียนแตล่ะ
ข้อมาท าการวิเคราะห์งาน และเรียงล าดบักิจกรรมของแตล่ะข้อ เพ่ือไมใ่ห้เกิดการซ า้ซ้อนในการเรียน
โดยค านงึถึงพฤตกิรรมพืน้ฐานของนกัเรียน (Entering Behavior) วิธีด าเนินการสอน (Instructional 
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Procedures) ตลอดจนการตดิตามผลและประเมินผลพฤตกิรรมท่ีนกัเรียนแสดงออกมาเม่ือมีการเรียน
การสอนแล้ว (Performance Assessment) 

                   8. ส่ือการเรียน คือ วสัดอุปุกรณ์และกิจกรรมการเรียนท่ีครูและนกัเรียนจะต้อง
กระท าเพ่ือเป็นแนวทางในการเรียนรู้ ซึง่ครูจะต้องจดัท าขึน้และจดัหาไว้เรียบร้อย 

                   9. การประเมิน คือ การตรวจสอบดวูา่ หลงัจากการเรียนการสอนแล้วได้มีการ
เปล่ียนแปลงพฤตกิรรมท่ีจดุประสงค์การเรียนก าหนดไว้หรือไม่ การประเมินผลนีจ้ะใช้วิธีใดก็ตามแต่
จะต้องสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนท่ีเราตัง้ไว้ ถ้าการประเมินผลไมต่รงตามจดุมุง่หมายท่ีตัง้ไว้
ชดุการสอนท่ีสร้างขึน้มาเป็นการเสียเวลาและไมมี่คณุคา่ 

                   10. การทดลองใช้ชดุกิจกรรมเพื่อหาประสิทธิภาพ การหาประสิทธิภาพของชดุ
กิจกรรมเพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมควรน าไปทดลองใช้กบักลุม่เล็กๆ ดกู่อน และเม่ือตรวจสอบหา 
ข้อบกพร่องพร้อมกบัแก้ไขปรับปรุงอยา่งดีแล้ว จงึน าไปทดลองกบัเด็กทัง้ชัน้หรือกลุม่ใหญ่โดยก าหนด 
ขัน้ตอนไว้ดงันี ้

                        1. ชดุกิจกรรมนีต้้องการความรู้เดมิของนกัเรียนหรือไม่ 
                        2. การน าเข้าสูบ่ทเรียนของชดุกิจกรรมนีเ้หมาะสมหรือไม่ 
                        3. การประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน มีความสบัสนวุ่นวายกบันกัเรียน

และด าเนินไปตามขัน้ตอนท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
                        4. การสรุปผลการเรียนการสอนเพ่ือเป็นแนวทางไปสู่ความคดิรวบยอดหรือ

หลกัส าคญัของการเรียนรู้ในหนว่ยนัน้ๆ ดี หรือไม ่หรือจะต้องตรวจปรับเพิ่มเตมิอยา่งไร 
                        5. การประเมินผลหลงัการเรียนเพ่ือตรวจสอบดวูา่พฤตกิรรมการเรียนรู้ท่ี

เปล่ียนแปลงเกิดขึน้ ให้ความเช่ือมัน่ได้มากน้อยแคไ่หนกบันกัเรียน 
          นอกจากนีก้ารใช้ชดุกิจกรรมจะประสบผลส าเร็จก็ตอ่เม่ือ ได้มีการจดัสภาพแวดล้อม

ของห้องเรียนท่ีเอือ้อ านวยตอ่การเรียนรู้ดงักลา่วตอ่ไปนี  ้
                1. ให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนอยา่งแท้จริง 
                2. ให้นกัเรียนมีโอกาสทราบผลการกระท าทนัทีจากกิจกรรม 
                3. มีการเสริมแรงนกัเรียนจากประสบการณ์ท่ีเป็นความส าเร็จอยา่งถกูจดุ 
                4. คอยชีแ้นะแนวทางตามขัน้ตอนในการเรียนรู้ตามทิศทางท่ีครูได้วิเคราะห์และ

ก าหนดความสามารถพืน้ฐานของนกัเรียน 
          เสาวณีย์ สิกขาบณัฑิต (2528: 44) ได้กลา่วถึงขัน้ตอนในการสร้างชดุการเรียนวา่ควร

ด าเนินการ ดงันี ้
               1. วิเคราะห์และก าหนดความต้องการ 
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               2. ก าหนดเป้าหมายและวตัถปุระสงค์ 
               3. ออกแบบองค์ประกอบของระบบ 
               4. วิเคราะห์แหลง่ทรัพยากรท่ีต้องการ ทัง้ทรัพยากรท่ีมีอยูแ่ละข้อจ ากดั 

(Resources and Constraints) 
               5. เลือกหรือผลิตวสัดเุพ่ือสอน 
               6. ออกแบบประเมินผลการเรียนของผู้ เรียน 
               7. ทดลองและปรับปรุงแก้ไข 
               8. น าไปใช้ 
          บญุชม ศรีสะอาด (2541: 99–100) ได้เสนอขัน้ตอนในการสร้างชดุกิจกรรมดงันี ้
                1. วิเคราะห์ภารกิจการเรียนส าหรับเนือ้หาวิชาท่ีจะสร้างชดุกิจกรรม ก าหนด

จดุประสงค์ทัว่ไป จดุประสงค์เชิงพฤตกิรรม และจ าแนกเนือ้หาออกเป็นหนว่ยยอ่ยๆ ส าหรับสอนแตล่ะ
คาบเวลา 

                2. สร้างชดุกิจกรรมตามลกัษณะของชดุการสอน และทฤษฎีท่ีเป็นพืน้ฐานและ
หลกัการเรียนการสอนท่ีได้กลา่วมาแล้ว โดยมีสว่นประกอบดงันี ้

                     2.1 ข้อแนะน าในการใช้จดุประสงค์ของบทเรียน 
                                   2.2 กิจกรรมของนกัเรียนและผู้สอน 

                     2.3 เอกสารส าหรับนกัเรียนและผู้สอน 
                     2.4 ส่ือการเรียนการสอนตา่งๆ 
                     2.5 การประเมินผล 
                3. ทบทวนและปรับปรุง 
                4. ให้ผู้ เช่ียวชาญด้านการพฒันาหลกัสตูร ด้านเนือ้หาสาระ ด้านส่ือการสอน 

พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ผู้สร้างปรับปรุงตามข้อเสนอแนะนัน้ๆ 
                5. ทดลองใช้และปรับปรุง โดยน าไปทดลองใช้กบันกัเรียนท่ีเป็นกลุม่เป้าหมายของ

การสร้างชดุกิจกรรม ดงันี ้
                      5.1 ทดลองแบบหนึง่ตอ่หนึง่ โดยน าชดุกิจกรรมไปทดลองใช้กบันกัเรียนหนึง่

คนท าการสงัเกตและบนัทึกพฤติกรรมของนกัเรียนระหว่างเรียน จบัเวลาท่ีใช้ในการเรียน สมัภาษณ์
หรือให้นกัเรียนเขียนวิจารณ์ชดุการสอนนัน้ แล้วน าเอาข้อสนเทศตา่งๆ ท่ีได้มาปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่อง 

                      5.2 ทดลองกบักลุม่ย่อย โดยน าชดุกิจกรรมท่ีได้รับการปรับปรุงแล้วในชัน้ 5.1 
ไปทดลองใช้กบันกัเรียนจ านวน 10 คน โดยจะมีการทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน แล้วน าคะแนน 
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จากการทดสอบมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 น าเอาผลมา 
ปรับปรุงกิจกรรม เนือ้หาสาระและส่ือตา่งๆ ตามข้อสนเทศท่ีได้รับ 

                      5.3 ทดลองกบักลุม่ใหญ่ หลงัจากทดลองและปรับปรุงแก้ไขชดุกิจกรรมทัง้
สองครัง้แล้ว น าเอาชดุกิจกรรมนีไ้ปทดลองใช้กบันกัเรียนหนึง่ห้องเรียน แล้วน าผลการทดสอบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมาหาประสิทธิภาพของบทเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 

           จากการศกึษาขัน้ตอนในการสร้างชดุกิจกรรมสรุปได้วา่มีขัน้ตอนท่ีส าคญั ดงันี ้
                 1. ก าหนดหวัข้อเร่ืองท่ีจะสร้าง   
                 2. ศกึษาและวิเคราะห์หลกัสตูร เนือ้หาตา่งๆ   
                 3. ก าหนดหนว่ยการเรียนการสอนและความคดิรวบยอดของแตล่ะหนว่ย   
                 4. ก าหนดจดุประสงค์การเรียนการสอน   
                 5. ออกแบบกิจกรรมและก าหนดส่ือการเรียนการสอน   
                 6. จดัหาและผลิตส่ือการเรียนการสอนท่ีต้องใช้   
                 7. ก าหนดรูปแบบของการประเมินผล  
                 8. ทดลองใช้ 
1.5 ประโยชน์ของชุดกิจกรรม 
      เน่ืองจากนกัการศกึษาหลายๆ ทา่นนัน้นิยมใช้ค าวา่ชดุการสอน และชดุการเรียนมากกวา่

ชดุกิจกรรม ซึง่ตา่งก็มีความหมายไปในทางเดียวกนั ดงันัน้ ในท่ีนีจ้ะขอกลา่วถึงคณุประโยชน์ของชดุ
การสอน คณุประโยชน์ของชดุการเรียนการสอน และคณุประโยชน์ของชดุกิจกรรม ท่ีได้มีนกัการศกึษา
ได้กลา่วถึงไว้ ดงันี ้

            กาญจนา เกียรติประวตัิ (2524: 175-176) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของชดุการเรียนการ
สอนไว้ ดงันี ้

                   1. ชว่ยเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนของครู ลดบทบาทการบอกของครู 
                   2. ชว่ยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนของผู้ เรียน เพราะส่ือประสม (Multi Media)

ท่ีได้จดัไว้ในระบบ เป็นการเปล่ียนกิจกรรมและชว่ยรักษาระดบัความสนใจของผู้ เรียนอยู่ตลอดเวลา 
                   3. เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนศกึษาด้วยตนเอง ท าให้มีทกัษะในการแสวงหาความรู้

พิจารณาข้อมลู และฝึกความรับผิดชอบ การตดัสินใจ 
                   4. เป็นแหลง่ความรู้ท่ีทนัสมยั และค านงึถึงหลกัจิตวิทยาการเรียนรู้ 
                   5. ชว่ยขจดัปัญหาการขาดครู เพราะผู้ เรียนสามารถศกึษาด้วยตนเอง 
                   6. สง่เสริมการศกึษานอกระบบ เพราะสามารถน าไปใช้ได้ทกุเวลา และไม่

จ าเป็นต้องใช้เฉพาะในโรงเรียน 
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            ชม ภมูิภาค (2524: 99-100) ได้กลา่วถึงคณุประโยชน์ของชดุการสอน ดงันี ้
                 1. ชว่ยให้ครูไมต้่องเสียเวลาคดิค้นมาก และยงัเป็นวิธีอบรมครูประจ าการเร่ือง

การด าเนินการสอนได้อีกประการหนึง่ 
                 2. ชว่ยให้นกัเรียนรู้จดุมุง่หมายของการเรียนท่ีชดัเจน ตลอดจนรู้วิธีการท่ีจะบรรลุ

จดุมุง่หมายนัน้ เพิ่มพนูแรงจงูใจในการเรียน และนกัเรียนได้เรียนรู้ด้วยการกระท า 
                 3. ในการบริหารการศกึษา ท าให้การศกึษาเป็นกระบวนการท่ีตรวจสอบ สามารถ

ตรวจสอบคณุภาพการศกึษา ตรวจสอบผลการปฏิบตัหิน้าท่ีของครูได้ 
                 4. ชดุกิจกรรมท่ีดีต้องประกอบด้วยผลการเรียนรู้ทัง้ พทุธิพิสยั จิตพิสยั และทกัษะ

พิสยั บรรดาส่ือก็ต้องมีหลายประเภท คือ ใช้ส่ือประสมหลายอย่าง (Multimedia Approach) เพ่ือ
สนองความแตกตา่งระหวา่งบคุคล และเพิ่มพนูความสมบรูณ์ให้แก่การรับรู้ 

                    5. ก าหนดบทบาทของครูและนกัเรียนได้ชดัเจนวา่ตอนใดใครจะท าอะไร อยา่งไร
ลดบทบาทในการกระท าของครูข้างเดียว นกัเรียนได้กระท า ท าให้เกิดการเรียนรู้แบบสกริยา (Active 
Learning) 

                 6. เป็นขบวนการเรียนรู้ท่ีครบถ้วนในชว่งเวลาท่ีก าหนด นกัเรียนรู้ผลของการ
กระท าของตนเป็นการเสริมแรงการเรียนรู้ประการหนึง่ 

                    7. ชดุกิจกรรมเป็นกระบวนการท่ีครบทัง้ระบบ เร่ิมตัง้แตจ่ดุมุง่หมาย 
กระบวนการสอน และการประเมิน 

                  8. ชดุกิจกรรมเกิดจากการน าเอาวิธีระบบเข้ามาใช้ ยอ่มจะมีประสิทธิภาพเพราะ
ได้ผา่นการทดลองหาประสิทธิภาพแล้ว โดยมีผู้ช านาญทัง้เนือ้หาและวิธีการ ร่วมกนัสร้างเป็นแมแ่บบ
และสามารถขยายชดุกิจกรรมไปได้อีก 

          วาสนา ชาวหา (2525: 139-140) ได้กลา่วถึง คณุประโยชน์ของชดุการเรียนการสอนท่ี
มีตอ่การเรียนการสอนไว้ ดงันี ้

                 1. นกัเรียนสามารถเรียนได้ตามล าพงัเป็นกลุ่มหรือรายบคุคล โดยไมต้่องอาศยั
ครูผู้สอน และเป็นไปตามความสามารถของผู้ เรียนในอตัราความเร็วของแตล่ะคน โดยไมต้่องกงัวลวา่
จะตามเพื่อนทนัหรือไมห่รือต้องเสียเวลาคอยคนอ่ืน 

                 2. นกัเรียนสามารถน าไปเรียนท่ีใดก็ได้ตามความสะดวก 
                 3. แก้ปัญหาการขาดแคลนครูได้เป็นบางโอกาส อาจใช้ชดุการเรียนการสอนนีใ้น

กรณีท่ีครูไมเ่พียงพอ หรือมีความจ าเป็นมาสอนไมไ่ด้ 
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                 4. ฝึกนกัเรียนให้เรียนรู้โดยการกระท าท่ีนอกเหนือไปจากสภาพการณ์ในชัน้เรียน
ปกติท่ีปฏิบตัอิยูเ่ป็นประจ า เป็นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนอยา่งกว้างขวาง และเป็น
การเน้นกระบวนการเรียนรู้ (Process) มากกวา่เนือ้หา 

         บญุเกือ้ ควรหาเวช (2545: 110–111) ได้กลา่วถึงคณุคา่ของชดุกิจกรรม ไว้ดงันี ้
                1. สง่เสริมการเรียนแบบรายบคุคล นกัเรียนเรียนได้ตามความสามารถ ความ

สนใจตามเวลาและโอกาสท่ีเหมาะสมของแตล่ะคน 
                2. ชว่ยขจดัปัญหาการขาดแคลนครู เพราะชดุกิจกรรมชว่ยให้นกัเรียน เรียนได้

ด้วยตนเองหรือต้องการความชว่ยเหลือจากผู้สอนเพียงเล็กน้อย 
                3. ชว่ยในการศกึษานอกระบบโรงเรียน เพราะนกัเรียนสามารถน าเอาชดุกิจกรรม

ไปใช้ได้ทกุสถานท่ีและทกุเวลา 
                4. ชว่ยลดภาระและชว่ยสร้างความพร้อมและความมัน่ใจให้แก่ครูเพราะชดุ

กิจกรรมผลิตไว้เป็นหมวดหมู่ สามารถน าไปใช้ได้ทนัที 
                5. เป็นประโยชน์ในการสอนแบบศนูย์การเรียน 
                6. ชว่ยให้ครูวดัผลนกัเรียนได้ตรงตามความมุ่งหมาย 
                7. เปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็น ฝึกการตดัสินใจแสดวงหาความรู้

ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคม 
                8. ชว่ยให้นกัเรียนจ านวนมากได้รับความรู้แนวเดียวกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

  9. ชว่ยฝึกให้นกัเรียนรู้จกัเคารพ นบัถือ ความคดิเห็นของผู้ อ่ืน 
          การศกึษาคณุประโยชน์ของชดุกิจกรรมสรุปได้วา่ ชดุกิจกรรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน

การเรียนการสอน ได้ดงันี ้
                1. ลดบทบาทการบอกของครู 
                2. ชว่ยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนของผู้ เรียน 
                3. เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนศกึษาด้วยตนเอง ท าให้มีทกัษะในการแสวงหาความรู้

พิจารณาข้อมลู และฝึกความรับผิดชอบ การตดัสินใจได้อยา่งอิสระ 
                4. ชว่ยลดปัญหาการขาดครู เพราะผู้ เรียนสามารถศกึษาด้วยตนเอง 
1.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับชุดกิจกรรม 
     งานวิจัยต่างประเทศ 
            มีคส์ (Meeks. 1972: 4296-4296-A) ได้ท าการวิจยัเร่ืองการเปรียบเทียบวิธีสอนแบบ

ใช้ชดุการเรียนกบัวิธีสอนแบบธรรมดา พบวา่ วิธีสอนโดยใช้ชดุการเรียนมีประสิทธิภาพมากกวา่การ
สอนด้วยวิธีสอนแบบธรรมดาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 และจากการส ารวจความคดิเห็น
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ของกลุม่ทดลอง พบวา่ ทกุคนมีพฒันาการทางเจตคตท่ีิดีตอ่การสอนโดยใช้ชดุการเรียนเพิ่มขึน้หลงั
การทดลองอยา่งมีนยัส าคญั จงึสรุปได้วา่ การสอนโดยใช้ชดุการเรียนดีกวา่การสอนแบบธรรมดา 

            บรอว์เลย์ (Brawley. 1975: 4280-A) ได้ท าการศกึษาประสิทธิภาพของการใช้ชดุ 
การสอนแบบส่ือประสมสอนเร่ืองการบอกเวลากบันกัเรียนท่ีเรียนช้า กลุม่ตวัอย่างได้จากการสุม่
นกัเรียนท่ีเรียนช้า โดยใช้แบบทดสอบ Time Appreciation Test, Stanford Achievement Test 
Primary Level มาทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง พบวา่ กลุม่ทดลองท่ีใช้ชดุการสอนบอกเวลา
ตอ่เน่ืองของบรอว์เลย์ (Brawley’s Experimental Sequence on Time Telling) มีผลการเรียนดีกว่า
กลุม่ควบคมุท่ีไมไ่ด้ใช้ชดุการสอน 

            เอ็ดเวิร์ด (Edward. 1975: 43) ได้กลา่วถึงการวิจยัของมหาวิทยาลยัอิลลินอยส์ท่ี 
ท าการเปรียบเทียบผลการเรียนเร่ือง “ประสบการณ์ในการสอนแบบจลุภาค” โดยใช้ชดุการเรียนด้วย 
ตนเองและได้รับค าแนะน าจากครู กบัการใช้ชดุการเรียนด้วยตนเองโดยไมต้่องมีผู้แนะน า กลุม่ตวัอยา่ง
เป็นนกัศกึษาของมหาวิทยาลยัจ านวน 50 คน แบง่เป็น 2 กลุม่ กลุม่ละ 25 คน ผลการทดลองพบวา่ทัง้ 
2 กลุม่ มีผลการเรียนไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ จากการวิจยันีแ้สดงให้เห็นวา่การเรียน 
ด้วยตนเองไมจ่ าเป็นต้องอาศยัผู้แนะน า ถ้าชดุการเรียนนัน้ได้สร้างขึน้อยา่งถกูต้องตามกระบวนการ 
ผู้ เรียนจะสามารถเรียนด้วยตนเองได้ผลดีเชน่กนั 
             บราวน์ (Brown. 1991: Online) ได้ท าการวิจยัเร่ืองความสมัพนัธ์ระหว่างวิธีสอนแบบดัง้เดมิ 
วิธีสอนโดยใช้ชดุกิจกรรมสญัญา (Contract Activity Packages) และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษในระดบัเกรด 4 ของโรงเรียนในเขตแมน่ า้มิสซิสซิปปี้
ในอเมริกากลาง โดยนกัเรียนทัง้ในกลุม่ควบคมุท่ีถกูสอนโดยใช้วิธีสอนแบบดัง้เดมิ และนกัเรียนในกลุม่
ทดลองท่ีถกูสอนโดยใช้ชดุกิจกรรมสญัญาใช้ระยะเวลาในการเรียนเนือ้หาท่ีเก่ียวกบัทกัษะตา่งๆ ทาง
คณิตศาสตร์เทา่กนั คือ 6 สปัดาห์ จากการศกึษาค้นคว้าพบวา่ นกัเรียนท่ีถกูสอนโดยใช้ชดุกิจกรรม
สญัญาและนกัเรียนท่ีถกูสอนโดยใช้วิธีสอนแบบดัง้เดมิมีผลรวมคะแนนวิชาคณิตศาสตร์และคะแนน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์แตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัส าคญั และพบวา่นกัเรียนท่ีถกูสอนโดยใช้ชดุ
กิจกรรมสญัญามีคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการค านวณคณิตศาสตร์สงูกวา่นกัเรียนท่ีถกูสอนโดยใช้วิธี
สอนแบบดัง้เดมิอย่างมีนยัส าคญั 

             โรเบร์ิตส์ (Roberts. 2004: Online) ได้ท าการวิจยัเพ่ือศกึษาเปรียบเทียบผลของการ
สอนแบบดัง้เดมิ (Traditional) กบัการสอนโดยใช้ชดุโปรแกรมแบบเรียงล าดบัการเรียนรู้ 
(Programmed Learning Sequenced) กบัการสอนโดยใช้ชดุกิจกรรมสญัญา (Contract Activity 
Packages) ท่ีมีตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและทศันคตติอ่การสอนของนกัเรียนเกรด 6 จ านวน 93 คน 
ท่ีเรียนในโมดลูวิทยาศาสตร์ จากการศกึษาค้นคว้าพบวา่ นกัเรียนในกลุม่ท่ีถกูสอนโดยใช้ชดุโปรแกรม
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แบบเรียงล าดบัการเรียนรู้มีระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและทศันคติตอ่การสอนท่ีสงูกวา่นกัเรียนใน
กลุม่ท่ีถกูสอนแบบดัง้เดมิ และนกัเรียนท่ีถกูสอนโดยใช้ชดุกิจกรรมสญัญา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ
ระดบั .05และนกัเรียนในกลุ่มท่ีถกูสอนโดยใช้ชดุโปรแกรมแบบเรียงล าดบัการเรียนรู้มีผลคะแนนการ
ทดสอบสงูกวา่นกัเรียนในกลุ่มท่ีถกูสอนแบบดัง้เดมิ (10.258) และนกัเรียนท่ีถกูสอนโดยใช้ชดุกิจกรรม
สญัญา(8.602) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 นอกจากนีจ้ากการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้มาจาก
การทดลองยงัพบว่าวิธีการสอนท่ีมีประสิทธิภาพน้อยท่ีสดุคือ วิธีการสอนแบบดัง้เดมิ และสรุปได้วา่วิธี 
การสอนโดยใช้ชดุโปรแกรมแบบเรียงล าดบัการเรียนรู้ และวิธีการสอนโดยใช้ชดุกิจกรรมสญัญามี 
ประโยชน์กวา่วิธีการสอนแบบดัง้เดมิ 

   งานวิจัยในประเทศ 
          ปฐมาพร อาสน์วิเชียร (2541: บทคดัยอ่) ได้ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความ

สนใจในการเรียนและความภาคภมูิใจในตนเองในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการสอนแบบเรียนเป็นคู่ (Learning cell) โดยใช้ชดุกิจกรรมคณิตศาสตร์กบั
การสอนตามคูมื่อครู ผลการศกึษาพบวา่ นกัเรียนท่ีรับการสอนแบบเรียนเป็นคู่ (Learning cell) โดยใช้
ชดุกิจกรรมคณิตศาสตร์กบันกัเรียนท่ีได้รับการสอนตามคูมื่อครู มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตกตา่งกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และมีความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์แตกตา่งกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

          เพ็ญประภา แสนลี (2542: 57) ได้ท าการวิจยัการสร้างชดุกิจกรรมคณิตศาสตร์
นนัทนาการเร่ืองพหนุาม ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ผลการวิจยัพบวา่ มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนภายหลงัได้รับการสอนด้วยชดุกิจกรรมคณิตศาสตร์
นนัทนาการสงูกวา่ก่อนได้รับการสอนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 และมีความคดิเห็นของครู
หลงัการใช้ชดุกิจกรรมคณิตศาสตร์นนัทนาการอยูใ่นระดบัเหมาะสมมากท่ีสดุ 

          สดุารัตน์ ไผพ่งศาวงศ์ (2543: 97-98) ได้ท าการศกึษาวิจยัและพฒันาชดุกิจกรรม
คณิตศาสตร์ท่ีใช้การจดัการเรียนการสอนแบบ CIPPA MODEL เร่ืองเส้นขนานและความคล้ายส าหรับ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ผลการศกึษาพบวา่ ชดุกิจกรรมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80และ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ภายหลงัได้รับการสอนด้วย
ชดุกิจกรรมคณิตศาสตร์ท่ีใช้การจดัการเรียนการสอนแบบ CIPPA MODEL สงูกวา่ก่อนได้รับการสอน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

          สภุาพร บญุหนกั (2544: 73) ได้ศกึษาการพฒันาชดุกิจกรรมวิชาคณิตศาสตร์โดยวิธี
แก้ปัญหา เพ่ือสง่เสริมความสามารถในการคิดอยา่งมีเหตผุลของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ผล
การศกึษาพบวา่ ชดุกิจกรรมคณิตศาสตร์โดยวิธีแก้ปัญหา เร่ือง ความเท่ากนัทกุประการมีประสิทธิภาพ
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สงูกวา่เกณฑ์ 80/80 ทัง้ผลสมัฤทธ์ิและความสามารถในการคิดอย่างมีเหตผุลหลงัการทดลองสงูกว่า
ก่อนทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

          พรศรี บญุรอด (2545: 65-67) ได้ท าการวิจยัการพฒันาชดุกิจกรรมคณิตศาสตร์ท่ีเน้น
ผู้ เรียนเป็นส าคญั เร่ืองปริมาตรและพืน้ท่ีผิว ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ผลการศกึษาพบวา่ ชดุกิจกรรมมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนภายหลงัการทดลองสงูกว่า
ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

          อรุณี สพุรรณพงศ์ (2545: 102) ได้ศกึษาเก่ียวกบัการพฒันาชดุกิจกรรมคณิตศาสตร์
แบบสรรค์สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยวิธีสอนแบบค้นพบด้วยการแนะแนวทาง เร่ือง เส้นตรงและ
มมุ ความยาว พืน้ท่ีผิวและปริมาตร ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ผลการศกึษาพบวา่ ชดุกิจกรรมมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภายหลงัได้รับการสอนสงูกวา่ก่อนสอนอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 และความสนใจในการเรียนของนกัเรียนโดยการสงัเกตภายหลงัการ
ทดลองสงูกว่าก่อนทดลอง 

          ธญัสินี ฐานา (2546: 75) ได้ศกึษาเก่ียวกบัการพฒันาชดุกิจกรรมคณิตศาสตร์เพ่ือ
แก้ไขข้อบกพร่องทางด้านทกัษะกระบวนการคดิค านวณของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ผล
การศกึษาพบวา่ ชดุกิจกรรมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน
ภายหลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

          จากงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัชดุการเรียนทัง้ในประเทศและตา่งประเทศสรุปได้ว่า การ
เรียนโดยใช้ชดุการเรียน เป็นการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ สง่เสริมให้นกัเรียนได้ศกึษาค้นคว้าตาม
ความสามารถของแตล่ะบคุคล มีกิจกรรมท่ีหลากหลายซึ่งได้รับการเลือกสรรจากครูผู้สอนอยา่งดีแล้ว
ซึง่กิจกรรมเหลา่นัน้ชว่ยเพิ่มความสนใจ เพิ่มเจตคตท่ีิดีตอ่วิชาคณิตศาสตร์ ท าให้นกัเรียนมีความพงึ
พอใจในการเรียนและเกิดความคงทนในการเรียนคณิตศาสตร์ ท าให้นกัเรียนมีวินยัในตนเองมากขึน้ 
นอกจากนีช้ดุการเรียนท่ีสร้างขึน้อยา่งถกูต้องตามกระบวนการจะชว่ยให้ผู้ เรียนเรียนด้วยตนเองได้ผลดี 
ชว่ยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนในหวัข้อนัน้ๆ ท าให้พฤตกิรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนเพิ่มสงูขึน้ และชว่ย
แก้ปัญหาการสอนของครูได้ด้วย ท่ีส าคญัชว่ยสง่ผลให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้ ด้วย
เหตนีุผู้้วิจยัจงึสนใจท่ีจะสร้าง ชดุการเรียนคณิตศาสตร์เส้นด้าย ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 
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2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการน างานศิลปะของเส้นด้ายมาประยุกต์กับ
การเรียนการสอน 

2.1 เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับศิลปะเพ่ือการเรียนรู้ 
                2.1.1 ความหมายของศิลปะ 
                         กรมวิชาการ (2545: 2) กลา่ววา่ ลกัษณะธรรมชาตขิองศลิปะเป็นการเรียนรู้เทคนิค 
วิธีการท างาน ตลอดจนการเปิดโอกาสให้แสดงออกอยา่งอิสระ ท าให้ผู้ เรียนได้รับการสง่เสริม 
สนบัสนนุให้คิดริเร่ิม สร้างสรรค์ ดดัแปลง จินตนาการ มีสนุทรียภาพและเห็นคณุคา่ของศลิปวฒันธรรม
ไทยและสากล 
                          สิริพรรณ ตนัติรัตน์ไพศาล (2545: 8) กลา่ววา่ ค าวา่ Art ในภาษาองักฤษมีรากฐาน
มาจากภาษาลาตนิวา่ Ars ซึง่มีความหมายถึง ทกัษะหรือความช านาญ หรือความสามารถพิเศษศลิปะ
ทางภาษาจีนใช้ค าวา่ ยิ-ช ูก็มีความหมายถึงความฝึกฝนทางทกัษะเชน่กนั สว่นค าว่าศลิปะใน
ภาษาไทยมาจากภาษาสนัสกฤตวา่ ศลิปะ ภาษาบาลีวา่ สิปป มีความหมายวา่ ฝีมือยอดเย่ียม หรือ
ศลิปะเก่ียวข้องกบัทกัษะหรืองานฝีมือ ปัจจบุนันี ้ความหมายของศลิปะได้ขยายกว้างขึน้มากกว่า
ลกัษณะงานฝีมือ โดยความรวมถึงความพยายามอนัเกิดจากจิตส านกึในอนัท่ีจะสร้างสรรค์ สี รูปทรง
เส้น เสียง ลีลาการเคล่ือนไหว และปรากฏด้านอ่ืนๆ ท่ีแสดงออกซึง่ความรู้สกึนกึคิดหรืออารมณ์ 
                          มานพ ถนอมศรี (2546: 14) กลา่วว่า ศลิปะเป็นผลงานสร้างสรรค์จากภมูิปัญญา
ของมนษุย์ท่ีถ่ายทอดออกมาผา่นส่ือ เทคนิควิธีการตา่งๆ มีหลากหลายรูปแบบและผลงานท่ีจะได้รับ
การยกยอ่งวา่เป็นศลิปะนัน้ ต้องมีคณุคา่ตอ่จิตใจ หรือก่อให้เกิดการสะเทือนอารมณ์ 
                          จิราภรณ์ สอ่งแสง (2549: 45) กลา่วว่า ศลิปะส าหรับเดก็ หมายถึง การแสดงออก
การส่ือสาร การถ่ายทอดของจิตนาการความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ของเดก็แตล่ะคนท่ีบอกเร่ืองราว
เก่ียวกบัตนเองและสิ่งแวดล้อม แสดงออกโดยการถ่ายทอดออกมาผา่นส่ือผลงาน ซึง่เป็นการส่ือสาร
ความคดิความรู้สึกตา่งๆ ท่ีเดก็เห็นและรับรู้โดยการจินตนาการ การสงัเกต การใช้ประสาทสมัผสัในการ
รับรู้จนเกิดความเข้าใจธรรมชาติ เดก็มีโอกาสพฒันาความคดิ ได้รับความเพิ่มพนู ได้แสดงออกอยา่ง
อิสระ มีสนุทรียภาพและเห็นคณุคา่ความงามของศลิปะ 
                          จากการศกึษาความหมายของศลิปะสรุปได้  ดงันี ้ศลิปะ หมายถึง การแสดงออก 
การถ่ายทอดออกมาผา่นส่ือผลงาน ซึง่เป็นการส่ือสารความคดิ ความรู้สกึตา่งๆ ท่ีเดก็เห็นและรับรู้โดย
การจินตนาการ การสงัเกต การใช้ประสาทสมัผสัในการรับรู้ จนเกิดความเข้าใจธรรมชาติ เดก็มีโอกาส
พฒันาความคดิ ได้รับความเพิ่มพนู ได้แสดงออกอยา่งอิสระ มีสนุทรียภาพและเห็นคณุคา่ความงาม
ของศลิปะ 
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    2.1.2  ประโยชน์ของการจัดกิจกรรมศิลปะ 
                         วิรุณ ตัง้เจริญ (2539: 143-144) ได้กลา่วถึงประโยชน์การจดักิจกรรมศลิปะ ดงันี ้
                                1. กิจกรรมศลิปะสง่เสริมให้มีความรู้สกึไวตอ่ปัญหาตา่งๆ ตอ่สภาพแวดล้อม
และตอ่ความรู้นึกคิดของผู้ อ่ืน ซึง่จะชว่ยให้เด็กมีประสบการณ์รอบตวัอยา่งลกึซึง้ ไมใ่ชส่มัผสัหรือรับรู้
สภาพแวดล้อมอยา่งผิวเผินและเฉยเมย การสมัผสัวสัดสุร้างสรรค์ยงัชว่ยสง่เสริมประสาทสมัผสัตอ่
วตัถหุรือวสัดตุา่งๆ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และรู้สกึตอบรับอยา่งมีประสิทธิภาพอีกด้วย 
                                 2. กิจกรรมศลิปะสง่เสริมให้มีความคลอ่งตวัในการแสดงความคดิ เพราะ
กิจกรรมสร้างสรรค์จะชว่ยให้เดก็รู้จกัคดิ รู้จกัแก้ปัญหา ล าดบัความคิดและตดัสินใจอยา่งฉบัไวเพ่ือให้
สามารถแสดงออกได้อยา่งเป็นกระบวนการตอ่เน่ืองประกอบกบัการแสดงออกทางศิลปะในแตล่ะ
กิจกรรมเป็นสิ่งท่ีเดก็ต้องคดิสร้างสรรค์ตามเหมาะสมของกิจกรรมแตล่ะอยา่งท าให้ความคิดเป็นไป 
อยา่งกว้างขวางและคล่องตวั 
                                 3. กิจกรรมศลิปะสง่เสริมให้รู้จกัยืดหยุน่และปรับตวัให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์ 
ผู้ มีความคิดสร้างสรรค์มกัจะเป็นผู้ ท่ีสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เสมอ รู้จกัตดัสินใจอยา่ง
เหมาะสมซึง่ปัญหาเฉพาะหน้าตา่งๆ นัน้จะไมใ่ชห่ลกัสตูรส าเร็จส าหรับการแก้ปัญหา กิจกรรมศลิปะท่ี
ไมมี่ถกูหรือผิด แตมี่เฉพาะความชอบ หรือไมช่อบเทา่นัน้ นบัเป็นกิจกรรมซึง่ท้าทายความคดิท่ีต้อง
ยืดหยุ่นอยูต่ลอดเวลาปรับตวัให้ทนักบัสภาพการณ์และการเปล่ียนแปลงตา่งๆ 
                                  4. กิจกรรมศลิปะสง่เสริมให้มีความคดิเห็นเป็นของตวัเอง ได้แก่ การสง่เสริมให้
เดก็สามารถคิดในสิ่งใหม่ๆ  ท่ีตนได้รับจากประสาทสมัผสัด้านตา่งๆ และสามารถถ่ายทอดความคิดให้
เป็นรูปธรรมตามปริมาณสิ่งเร้าและความพร้อมของเดก็แตล่ะคน ศลิปะเดก็นอกจากจะแสดงความ
บริสทุธ์ิใจและจริงใจในการแสดงออกแล้ว ทัง้รูปแบบและเนือ้หายงัมีลกัษณะเฉพาะตวัอีกด้วยซึง่สิ่ง
เหลา่นีย้อ่มมีผลตอ่เน่ืองไปถึงความคิดและพฤตกิรรมของเดก็แตล่ะคน 
                                  5. กิจกรรมศลิปะสง่เสริมให้สามารถดดัแปลงและประดิษฐ์สร้างสรรค์ การ
สร้างสรรค์เป็นการรู้จกัดดัแปลงตกแตง่ หรือประดิษฐ์สิ่งตา่งๆ ขึน้การสร้างสรรค์กิจกรรมศลิปะย่อมมี
ผลตอ่เน่ืองไปสูค่วามรู้สกึนึกคดิและการแสดงออกทัว่ๆ ไป 
                                   6. กิจกรรมศลิปะสง่เสริมให้สามารถลดสกดัตดัทอนประสบการณ์ตา่งๆ ได้
อยา่งเหมาะสมเน่ืองจากการแสดงออกทางศลิปะท่ีสะท้อนความรู้สึกนกึคดินัน้ สภาพแวดล้อมตา่งๆ ท่ี
เสนอไว้ในงานศลิปะ จะถกูลดสกดัตดัทอนให้เหลือเพียงสว่นท่ีเห็นวา่จ าเป็นหรือช่ืนชอบมากท่ีสดุ 
                                    7. กิจกรรมศลิปะสง่เสริมให้เป็นผู้ รับรู้สิ่งตา่งๆ อยา่งกว้างขวางจากการ
แสดงออกทางศลิปะอยา่งตอ่เน่ืองเด็กจะแสดงออกหลายลกัษณะ รับรู้หลายด้านเพ่ือน ามาแสดงออก 
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นอกจากนัน้การสร้างสรรค์ในแตล่ะกิจกรรมยงัต้องคิดหลายด้านและหลายครัง้ คดิวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบคณุสมบตัปิริมาณ และคณุภาพ เพ่ือน าไปสู่การตดัสินใจท่ีแนน่อน 
                         เยาวพา เดชะคปุต์ (2542: 107) กลา่วว่า ศลิปะเป็นแนวทางชว่ยให้เดก็ได้แสดง
ความสามารถและความรู้สกึนกึคิดของตนเองออกมาในรูปของภาพหรือสิ่งของ เดก็ให้ศลิปะเป็นส่ือ
อธิบายสิ่งท่ีเขาท า เห็น รู้สกึ และคดิออกมาเป็นผลงาน การจดัประสบการณ์ศลิปะเด็กมีโอกาสได้
ค้นคว้าทดลอง และส่ือสารความคิด ความรู้สกึของตนให้ผู้ อ่ืนและโลกท่ีอยูร่อบตวัเขาเข้าใจได้ และมี
โอกาสพฒันาความคิด จินตนาการ 
                         บศุรินทร์ สิริปัญญาธร (2541: 16-17) กลา่ววา่ กิจกรรมศลิปะมีความส าคญั และให้
ประโยชน์แก่มนษุย์อย่างมาก ผลสะท้อนจากการท างานศลิปะท าให้ทราบถึงการเจริญเตบิโตของเดก็ 
สิ่งแวดล้อมทางสงัคมท่ีเขาอาศยัอยู่ มีอิทธิพลตอ่ชีวิตของเดก็และก่อให้เกิดการรับรู้ท่ียิ่งใหญ่ตอ่มนษุย์
กิจกรรมสร้างสรรค์หรือศลิปะส าหรับเด็กมิได้มีจดุมุง่หมายให้เดก็ท าเพ่ือความสวยงามหรือท าให้
เหมือนจริง แตต้่องการชว่ยพฒันากล้ามเนือ้มือให้แข็งแรง การฝึกประสานสมัพนัธ์ระหวา่งมือกบัตา
เพ่ือเป็นพืน้ฐานการเขียนท่ีดีตลอดจนชว่ยพฒันาอารมณ์ จิตใจ ให้เดก็มีความเพียร อดทน มีสมาธิใน
การท างานและรู้จกัรับผิดชอบ การได้ท างานเป็นกลุม่ชว่ยให้เรียนรู้การเข้าสงัคม การแบง่ปันความ
เอือ้เฟือ้เผ่ือแผแ่ละสง่เสริมพฒันาการด้านสตปัิญญา ท าให้เดก็รู้จกัคิดมีเหตผุลในการท างานจงึควรให้
ก าลงัใจในการท างานกบัเด็กอยา่งสม ่าเสมอ ให้เดก็เกิดความมัน่ใจ กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างเตม็ท่ี 
การจดักิจกรรมศลิปะท่ีเหมาะสมมีสว่นสง่เสริมพฒันาการเดก็ด้านตา่งๆ ดงันี ้
                                1. พฒันาการด้านสตปัิญญา ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์และจินตนาการ การท่ีเดก็
ได้ส ารวจ ทดลอง ค้นคว้ากบัวสัดนุานาชนิด เดก็จะมีการแก้ปัญหาเลือกสรรตดัสินใจ วางแผนลงมือ
กระท าจริง รวมทัง้การวิจารณ์และการประเมินคา่ในผลงานท่ีตนแสดงออกจนส าเร็จขึน้มา ซึง่
กระบวนการดงักลา่วนีไ้ด้ตอบสนองตอ่ลกัษณะนิสยัของเดก็ท่ีอยากรู้ อยากเห็นและยัว่ยทุ้าทาย ท าให้
เดก็แสแงออกอยา่งอิสรเสรี ภายใต้บรรยากาศท่ีสนกุสนาน เพลิดเพลิน 
                                 2. พฒันาการทางด้านร่างกาย สง่เสริมพฒันาการท างานท่ีประสานสมัพนัธ์กนั
ระหวา่งการใช้กล้ามเนือ้มือและประสาทตา ท าให้อวยัวะสว่นตา่งๆ ของร่างกายมีความแข็งแรง มี
ทกัษะในการท างานคล่องตวัดีขึน้ 
                                 3. พฒันาการทางด้านอารมณ์ ท าให้เดก็มีอารมณ์ช่ืนบานสนกุสนาน ยิ่งเดก็
ประสบผลส าเร็จในงานท่ีลงมือท าก็ยิ่งท าให้เดก็เช่ือมัน่ในตนเองบนพืน้ฐานของความรักและความรู้สึก
ภาคภมูิใจในความสามารถของตน สง่ผลให้เดก็สีสขุภาพจิตท่ีดี สามารถมองโลกท่ีสวยงามด้วยตาท่ี
สวยงาม สดใส ตลอดจนมีความรู้สกึท่ีดีงามตอ่ผู้คนและสิ่งแวดล้อมรอบข้าง 
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                                  4. พฒันาการด้านสงัคม การจดักิจกรรมทางด้านศลิปะเพ่ือพฒันาการทาง
สงัคมให้แก่เด็กอยา่งเหมาะสม ได้แก่ การจดักระบวนการ กลุม่สมัพนัธ์ท าให้เดก็เรียนรู้และฝึกหดัด้าน
สงัคม เชน่ การวางแผนงานหรือปรึกษาหารือ การร่วมมือร่วมใจ การประนีประนอม การแก้ปัญหา
ความขดัแย้ง ฯลฯ มีผลให้เด็กรู้จกัลดความต้องการของตน เม่ือต้องการอยูร่่วมในการท างานกบัเพ่ือน
หรือพ่ีน้องของตนท่ีแตล่ะคนมีความสนใจแตกตา่งกนั 
                         จิราภรณ์ สอ่งแสง (2549: 45-46) กลา่ววา่ กิจกรรมศลิปะเป็นกิจกรรมท่ีมี
ความส าคญัยิ่งเพราะเป็นเคร่ืองมือท่ีน าเดก็ไปสูก่ารพฒันาตนเองทัง้ทางร่างกาย อารมณ์ สงัคม และ
สตปัิญญาศลิปะชว่ยพฒันาการทางร่างกายพฒันาการทางกายในงานของนกัเรียนสงัเกตได้จาก
ความสมัพนัธ์ของการมองเห็นและการใช้กล้ามเนือ้มือ การควบคมุการเคล่ือนไหวของร่างกาย เชน่ 
การควบคมุกล้ามเนือ้ ตดั แปะติด ความเปล่ียนแปลงทางกาย สามารถเห็นได้ง่ายในวยัเดก็เร่ิมขีด
เขียนศลิปะชว่ยพฒันาการทางด้านอารมณ์การวาดเขียนชว่ยให้เด็กมีพฒันาการทางอารมณ์ดีขึน้ 
ระดบัของพฒันาการขึน้อยู่กบัการแสดงออกมาจากรูปภาพซึง่เป็นผลงานของเดก็เอง ระดบัของการ
แสดงตวัตนจะมีตัง้แตก่ารพฒันาการขัน้ต ่า ซึง่เดก็วาดรูปซ า้ๆ ออกมาเป็นพิมพ์เดียวกนัหมด จนกระทัง่
ถึงพฒันาการขัน้สงู ซึง่เดก็วาดภาพอย่างมีความหมายและมีความส าคญักบัตวัเขาเอง โดยเฉพาะเดก็
เล็กเร่ิมวาดรูปตวัเองได้ส าเร็จ จดุนีเ้องท่ีเดก็ปลอ่ยอารมณ์ได้ดีท่ีสดุเขาแสดงออกจากสิ่งท่ีเขาอยากท า
ศลิปะชว่ยพฒันาการทางด้านสงัคมพฒันาการทางสงัคมของเดก็ จะเห็นได้จากความพยายามในการ
สร้างสรรค์ของเดก็ภาพเขียนและภาพวาดตา่งๆ จะเป็นตวัสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สกึนกึคิดของเดก็ท่ีมี
ตอ่ประสบการณ์ของตนเองและของผู้ อ่ืน เดก็เล็ก ๆ จะเร่ิมวาดรูปคนไว้ในภาพทนัทีท่ีพ้นระยะขีดเขียน
แบบสะเปะสะปะและสิ่งแรกท่ีเดก็วาดแล้วมีผู้ดอูอกวา่เด็กวาดอะไรนัน้ก็คือรูปคน เม่ือเดก็เตบิโตขึน้
งานศลิปะจะสะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจความรู้สึกท่ีเด็กมีตอ่สิ่งแวดล้อมทางสงัคมของเขา เม่ือเดก็มี
พฒันาการทางด้านความเข้าใจผู้ อ่ืนรอบข้างมากขึน้ และเข้าใจถึงอิทธิพลของคนท่ีมีตอ่ชีวิตของเขา 
เร่ืองราวท่ีเดก็จะวาดไว้ในงานศลิปะก็คือสิ่งเลา่นีน้ัน่เองศิลปะชว่ยพฒันาการทางสติปัญญา
พฒันาการทางสตปัิญญาของเดก็เราสามารถสงัเกตเห็นได้จากพฒันาการของการรู้จกัตนเองและ
สภาพแวดล้อม ความรู้ตา่งๆ ท่ีเดก็น ามาใช้ในขณะท่ีวาดรูป จะชีใ้ห้เห็นระดบัของสติปัญญาของเดก็ 
ดงันัน้ภาพวาดของเด็กจงึเป็นเคร่ืองชีร้ะดบัของความสามารถทางสมองหรือสติปัญญาของเด็ก  ศลิปะ
ชว่ยพฒันาการทางด้านความคดิสร้างสรรค์พฒันาการทางความคดิสร้างสรรค์นัน้เร่ิมมีมาตัง้แตเ่ดก็ๆ 
เร่ิมขีดเขียน เดก็จะขีดรูปตา่งๆ จากความคิดของตนเอง และมีลกัษณะเป็นหนึง่เดียว ซึง่ไมมี่ใคร
เหมือน จากการขีดเขียนแบบง่ายๆ ไปสูผ่ลงานท่ีซบัซ้อนสร้างสรรค์จะมีขัน้ตอนตา่งๆ คัน่อยูม่ากมาย
ในภาพวาด ภาพเขียนของเด็ก เราจะเห็นพฒันาการทางความคิดสร้างสรรค์จากจินตนาการและความ
เป็นตวัของตวัเองในงานของเดก็ เดก็ไมจ่ าเป็นต้องคลอ่งแคลว่เช่ียวชาญหรือช านาญในการท าผลงาน 
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แตใ่นรูปแบบของการสร้างสรรค์เด็กต้องมีอิสระทางอารมณ์ มีอิสระท่ีจะส ารวจและทดลอง มีอิสระท่ีจะ
มีสว่นเก่ียวข้องรับรู้ซึง่กนัและกนั ทัง้ในการใช้วสัดแุละเร่ืองราวในการวาดภาพ งานศิลปะทกุชิน้ท่ีเป็น
ผลงานของเดก็ถือวา่เป็นประสบการณ์ท างานเชิงสร้างสรรค์ในตวัเองทัง้สิน้ศลิปะชว่ยพฒันาการ
ทางการรับรู้ความเจริญเติบโตและการเรียนรู้ทางประสาทสมัผสัเป็นสว่นส าคญัของประสบการณ์วิชา
ศลิปะ โดยครูเป็นผู้สง่เสริมการรับรู้ สร้างประสบการณ์ทางการเห็น ฝึกการสงัเกต ฝึกความ
ละเอียดออ่น มีความประณีตในการจดั ควรจดักิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือพฒันาการทางการเรียนรู้
ท่ีเพิ่มขึน้ สามารถสงัเกตได้ในการท่ีเดก็ได้รับประสบการณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการท่ีเดก็ได้รับประสบการณ์
ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการเรียนรู้เพิ่มขึน้อยา่งหลากหลาย 
                         จากการศกึษาประโยชน์ของศลิปะ ผู้วิจยัสรุปได้ดงันี ้
                               1. พฒันาการด้านสตปัิญญา การท่ีเดก็ได้ส ารวจ ทดลอง ค้นคว้ากบัวสัดนุานา
ชนิด เดก็จะมีการแก้ปัญหาเลือกสรรตดัสินใจ วางแผนลงมือกระท าจริง ซึง่กระบวนการดงักลา่วนีไ้ด้
ตอบสนองตอ่ลกัษณะนิสยัของเดก็ท่ีอยากรู้ อยากเห็นและยัว่ยทุ้าทาย ท าให้เดก็แสแงออกอย่าง
อิสรเสรี ภายใต้บรรยากาศท่ีสนกุสนาน เพลิดเพลิน มีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์และจินตนาการ รวมทัง้
การวิจารณ์และการประเมินคา่ในผลงานท่ีตนแสดงออกจนส าเร็จขึน้มา  
                                 2. พฒันาการทางด้านร่างกาย สง่เสริมพฒันาการท างานท่ีประสานสมัพนัธ์กนั
ระหวา่งการใช้กล้ามเนือ้มือและประสาทตา มีทกัษะในการท างานคล่องตวัดีขึน้ 
                                 3. พฒันาการทางด้านอารมณ์ ท าให้เดก็มีอารมณ์ช่ืนบานสนกุสนาน สง่ผลให้
เดก็สีสขุภาพจิตท่ีดี สามารถมองโลกท่ีสวยงามด้วยตาท่ีสวยงาม สดใส ตลอดจนมีความรู้สกึท่ีดีงาม
ตอ่ผู้คนและสิ่งแวดล้อมรอบข้าง 
                                 4. พฒันาการด้านสงัคม การจดักิจกรรมทางด้านศลิปะเพ่ือพฒันาการทาง
สงัคมให้แก่เด็กอยา่งเหมาะสม มีผลให้เดก็รู้จกัลดความต้องการของตน เม่ือต้องการอยูร่่วมในการ
ท างานกบัเพ่ือนหรือพ่ีน้องของตนท่ีแตล่ะคนมีความสนใจแตกตา่งกนั   

2.2  งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมศิลปะคณิตศาสตร์ 
        วชัราภรณ์   เจริญสขุ (2547: บทคดัย่อ) ได้ศกึษาผลของการใช้ชดุกิจกรรมศลิปะ

คณิตศาสตร์ท่ีมีตอ่ความคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ผล
การศกึษาพบวา่ ภายหลงัการได้รับการท าชดุกิจกรรมศลิปะคณิตศาสตร์สงูกวา่ก่อนได้รับการท าชดุ
กิจกรรมศลิปะคณิตศาสตร์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

ป      นภสั วรรณขนัธ์ (2552: บทคดัยอ่) ได้ศกึษาการรับรู้สิ่งแวดล้อมรอบตวัของเด็กปฐมวยั
ได้รับการจดัรูปแบบกิจกรรมศลิปะเพื่อการเรียนรู้ เป็นระยะเวลา 8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 วนั วนัละ35 
นาที เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้คือ แผนการจดักิจกรรมศลิปะเพ่ือการเรียนรู้ และแบบประเมิน
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การรับรู้สิ่งแวดล้อมรอบตวัของเดก็ปฐมวยั ท่ีมีคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั 0.86 ใช้แบบแผนการวิจยัแบบ 
One – Group Pretest – posttest Design และวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติ t – test for Dependent 
sampleผลการวิจยัพบวา่ เดก็ปฐมวยัท่ีผ่านกิจกรรมศลิปะเพื่อการเรียนรู้แบบศลิปะย า้ และแบบศลิปะ
ถ่ายโยงแล้ว มีการรับรู้สิ่งแวดล้อมรอบตวัโดยรวม และจ าแนกรายด้านมีคา่เฉล่ียสงูขึน้ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตริะดบั .01 และอยูใ่นระดบัดีมาก 

        พิจิตรา  เกษประดิษฐ์  (2552: บทคดัย่อ) ได้ศกึษาเพ่ือเปรียบเทียบทกัษะพืน้ฐานทาง
คณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัท่ีได้รับการจดักิจกรรมศลิปสร้างสรรค์ด้วยขนมอบเคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ แบบทดสอบวดัทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ ซึง่มีคา่ความเช่ือมัน่ 0.88 และ
แผนการจดักิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์ด้วยขนมอบ แบบแผนการวิจยัเป็นการวิจยัเชิงทดลอง One - 
Group Pretest Posttest Design และวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติ t - test forDependent Sample
ผลการวิจยัพบวา่  ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัหลงัจากท่ีได้รับการจดักิจกรรมศลิป
สร้างสรรค์ด้วยขนมอบมีความสามารถด้านทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ในทกุด้านสงูขึน้อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

        จากงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัชดุกิจกรรมศลิปะคณิตศาสตร์ดงักลา่วข้างต้น ผู้วิจยัสรุปได้
วา่ การสอนโดยใช้ชดุกิจกรรมเป็นการสง่เสริมให้นกัเรียนได้ศกึษาตามความสามารถของแตล่ะบคุคล 
และการบรูณาการให้นกัเรียนสารมารถลงมือปฏิบตัจิริง  ส่ือและอปุกรณ์ตา่งๆจะชว่ยดงึดดูความสนใจ
ของนกัเรียน   สามารถเกิดความคิดท่ีหลากหลายได้ด้วยท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์  และเจตคตท่ีิดี
ตอ่วิชาคณิตศาสตร์ได้ สง่เสริมให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ดีขึน้ 
 
3.  เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้องกับความคดิสร้างสรรค์ 

3.1  ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ 
       วอลลาชและโคแกน (Wallaach; & Kogan. 1965: 13-20)  ได้ให้ความหมายของ 

ความคดิสร้างสรรค์วา่  ความคดิโยงสมัพนัธ์ (Association)  คนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ คือ คนท่ีคิด
อะไรได้อย่างสมัพนัธ์ เป็นลกูโซ ่ เชน่  เม่ือเห็นปากกาจะนึกถึงกระดาษ  ดนิสอ  ขวดหมกึ  โต๊ะ  ต ารา  
สมดุบนัทึก  เป็นต้น 

      ทอแรนซ์ (Torrance. 1969: 16) กลา่วว่า ความคดิสร้างสรรค์  หมายถึง  ความสามารถ
ของบคุคลในการคดิสร้างสรรค์ผลิตผลหรือสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ  ท่ีได้รับจากประสบการณ์ท่ีเช่ือมโยงกบั
สถานการณ์ใหม่ๆ  สิ่งท่ีเกิดขึน้แตไ่มจ่ าเป็นต้องเป็นสิ่งท่ีสมบรูณ์อย่างแท้จริง ซึง่อาจจะออกมาในรูป
ของผลผลิตทางศลิปะ  วรรณคดี  วิทยาศาสตร์ 
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       กรมวิชาการ (2534: 2)  ได้ให้ความหมายของความคดิสร้างสรรค์ ไว้วา่ความสามารถใน

การมองเห็นความสมัพนัธ์ของสิ่งตา่งๆโดยมมีสิ่งเร้าเป็นตวักระตุ้น ท าให้เกิดความคดิใหมต่อ่เน่ืองกนั

ไป และความคิดสร้างสรรค์นีป้ระกอบด้วยความคลอ่งในการคิดความคดิยืดหยุน่และความคดิท่ีเป็น

ของตนเอง โดยเฉพาะความคดิริเร่ิม 

       บรรพต  พรประเสริฐ  (2545:  3)  ได้ให้ความหมายของความคดิสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์วา่ความสามารถของบคุคลในการคิดหลายแง่หลายมมุ  ท่ีเรียกวา่ ความคดิอเนกนยั
(Divergent Thinking)  ซึง่เกิดจากการเช่ือมโยงสิ่งท่ีมีความสมัพนัธ์กนัโดยมีสิ่งเร้าเป็นตวักระตุ้นท าให้
เกิดความคิดแปลกใหมท่ี่ตอ่เน่ืองกนัไป  สามารถน าไปแก้ปัญหาและประยกุต์ใช้กบัสถานการณ์ตา่งๆ
ได้ 

       ประสาร  มาลากลุ ณ อยธุยา (2545:  16) ได้ให้ความหมายของความคดิสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์วา่  ความคดิท่ีมุ่งแก้ปัญหา  หรือประดษิฐ์คดิค้นในแนวทางท่ีแปลกใหมแ่ตกตา่งจากเดมิ
และมีคณุคา่ประโยชน์ 

        มานพ   ถนอมศรี (2546: 71) ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์  หมายถึง  
ความสามารถของบคุคลในการคิดได้หลายทางอยา่งเป็นระบบ  เพ่ือน าความคดินัน้ไปใช้แก้ปัญหาทาง
คณิตสาสตร์   โดยมีองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์อนัได้แก่  การเห็นและการรับรู้  ประสบการณ์  
การเรียน  และจินตนาการ   ซึง่ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์สามารถวดัได้จากแบบทดสอบวดั
ความคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์  ซึง่ผู้วิจยัสร้างขึน้โดยอาศยักระบวนการสร้างสรรค์ดดัแปลงซึง่
หมายถึงการเปล่ียนแปลงข้อมลูหรือท่ีมาของการสร้างสรรค์  4  ประการ คือ 
     1.  การเปล่ียนแปลงรูปร่าง – รูปทรง 
   2.  การเปล่ียนแปลงต าแหน่ง 
   3.  การเปล่ียนแปลงสี 
   4.  การเปล่ียนแปลงวสัดอุปุกรณ์ 

        จากการศกึษาความหมายของความคิดสร้างสรรค์  พอจะสรุปได้วา่  ความคิด
สร้างสรรค์เป็นการคิดโยงความสมัพนัธ์ (Association) ของมนษุย์ได้หลายทางอยา่งเป็นระบบ  ซึง่เกิด
จากการเช่ือมโยงสิ่งท่ีมีความสมัพนัธ์กนัโดยมีสิ่งเร้าเป็นตวักระตุ้นท าให้เกิดความคดิแปลกใหม่ท่ี
ตอ่เน่ืองกนัไป  ท่ีจะน าไปสูส่ิ่งแปลกใหม ่ เกิดผลผลิตใหม่ ๆ ทางเทคโนโลยี  สามารถน าไปแก้ปัญหา
และประยกุต์ใช้กบัสถานการณ์ตา่งๆได้     
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3.2  องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ 
      กิลฟอร์ดและฮอฟเนอร์ (Guilford; & Hoepfner. 1971: 125 – 143) ศกึษาองค์ประกอบ

ของความคิดสร้างสรรค์เพิ่มเตมิ พบวา่ความคิดสร้างสรรค์ต้องมีองค์ประกอบอยา่งน้อย 8 
องค์ประกอบ  คือ 

             1. ความคิดริเร่ิม  
             2. ความคิดคลอ่งตวั  
             3. ความคิดยืดหยุน่  
             4. ความคิดละเอียดลออ  
             5. ความไวตอ่ปัญหา 
             6. ความสามารถในการให้นิยามใหม่ 
             7. ความซมึซาบ 
             8. ความสามารถในการท านาย 
       เจลเลนและเออร์บนั (Jellen; & Urban. 1986: 141) กลา่วถึงองค์ประกอบของความคิด

สร้างสรรค์ไว้ในข้อสอบ ทีซีที – ดีพี (TCT – DP) ดงันี ้
             1. ความคิดคลอ่งตวั 
             2. ความคิดยืดหยุน่ 
             3. ความคิดริเร่ิม 
             4. ความคิดละเอียดลออ 
             5. การกระท าท่ีแสดงถึงการเส่ียงอนัตราย 
             6. การผสมให้เป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั เชน่ การจดัรวมสิ่งตา่งๆ ให้มีความตอ่เน่ือง 
             7. อารมณ์ขนั 

วิชยั วงษ์ใหญ่ (2523: 7) ได้กลา่วถึงองค์ประกอบของความคดิสร้างสรรค์มีดงันี ้คือ 
            1. ความคิดริเร่ิม หมายถึง ความคดิท่ีแปลกแตกตา่งจากบคุคลอ่ืน 

     2. ความวอ่งไวหรือความพร่ังพรู ปริมาณการคดิพร่ังพรูออกมามากกวา่บคุคลอ่ืน 
                         3. ความคล่องตวั เป็นชนิดของความคิดท่ีปรากฏออกมาจะแตกตา่งกนัออกไปโดยไม่
ซ า้กนัเลย 
              4. ความละเอียดลออประณีต ความคดิท่ีแสดงออกมานัน้ละเอียดลออ สามารถท่ีจะ
น ามาท าให้สมบรูณ์และประณีตตอ่ไปได้อยา่งเตม็ท่ี 

            5. การสงัเคราะห์ คือ การรวบรวมสิ่งท่ีคิดได้มาท าให้มีความหมายและน ามาพฒันา
ตอ่ไปให้สมบรูณ์เป็นจริงได้ 
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       จากการศกึษาความหมายขององค์ประกอบของความคดิสร้างสรรค์ สรุปได้วา่ความคดิ
สร้างสรรค์ประกอบด้วย  

             1.  ความคดิคล่องแคลว่ เป็นความคิดท่ีความว่องไว ปริมาณการคิดพร่ังพรูออกมา
มากกวา่บคุคลอ่ืน 

             2.  ความคดิยืดหยุ่น เป็นชนิดของความคดิท่ีแตกตา่งกนัออกไปโดยไมซ่ า้กนัเลย 
             3.  ความคดิริเร่ิม  หมายถึง ความคดิท่ีแปลกแตกตา่งจากบคุคลอ่ืน 
             4.  ความคดิละเอียดลออ เป็นความคิดท่ีประณีต  สามารถท่ีจะน ามาท าให้สมบรูณ์  

โดยความคิดคล่องแคลว่ และความคิดยืดหยุน่ เป็นพืน้ฐานของความคิดสร้างสรรค์ สว่นความคิดริเร่ิม
นัน้ท าให้เกิดสิ่งใหม่ๆ  ขึน้มาและความคดิละเอียดลออ ท าให้ความคิดนัน้มีรายละเอียดในการคิดมาก
ขึน้ 

3.3  ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ 
     แมคคนินอน  (Mackinnon. 1959:  7)  ได้ศกึษาคณุลกัษณะของผู้ ท่ีมีความคดิ

สร้างสรรค์  พบวา่ผู้ ท่ีมีความคดิสร้างสรรค์จะเป็นผู้ ท่ีต่ืนตวัอยู่ตลอดเวลา  มีความสามารถในการใช้
สมาธิ  มีความสามารถในการพินิจวิเคราะห์ความคดิอย่างถ่ีถ้วนเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา  ชอบคลกุคลี
ในสงัคม  ชอบความเดน่  เน้นตวัเองเป็นศนูย์กลาง  มีความเช่ือมัน่  ชอบอิสระ  ไมก่งัวล  ยอมรับในสิ่ง
แปลกๆ  มีความยืดหยุน่ 

     ฮิลการ์ดและแอทคนิสนั (Hilgard; & Atkinson. 1962 : 365) กลา่ววา่ ผู้ ท่ีมีความคิด
สร้างสรรค์เป็นผู้ ท่ีมีความคิดอิสระไมช่อบแบบใคร ชอบคิดหรือท าสิ่งท่ีซบัซ้อนแปลกใหมแ่ละมีอารมณ์
ขนั 

     อนาสตาสี (Anastasi. 1968: 353) กลา่วถึงผู้ ท่ีมีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์วา่จะต้องเป็นผู้
ท่ีมีลกัษณะตอ่ไปนี.้ มีความรู้สกึไวตอ่ปัญหา   มองเห็นการณ์ไกล  มีความเป็นตวัของตวัเอง  มี
ความสามารถในการคิดหลายแง่หลายมมุ มีความสามารถในการเปล่ียนแปลงความคิดอย่าง
คลอ่งแคลว่ 

ทอแรนซ์ (Torrance. 1969: 81 – 82) ได้ศกึษาบคุลิกภาพของคนท่ีมีความคดิสร้างสรรค์
สงู พบวา่ คนท่ีมีความคดิสร้างสรรค์สงูเป็นคนท่ีมีความคิดแปลกไปจากบคุคลอ่ืน มีผลงานไมซ่ า้แบบ
ใคร 

    อารี พนัธ์มณี (2543: 72) สรุปลกัษณะของผู้ ท่ีมีความคดิสร้างสรรค์ดงันี ้
                1. อยากรู้อยากเห็น มีความกระหายใคร่รู้อยูเ่ป็นนิจ 
                2. ชอบเสาะแสวงหา ส ารวจ ศกึษาค้นคว้าและทดลอง 

3. ชอบซกัถามและถามค าถามแปลกๆ 
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          4. ชา่งสงสยั เป็นเด็กท่ีมีความรู้สึกแปลกประหลาดใจในสิ่งท่ีพบ 
          5. ชา่งสงัเกต มองเห็นลกัษณะท่ีแปลกผิดปกต ิหรือชอ่งวา่งท่ีขาดหายไปได้ง่าย 

และรวดเร็ว 
                        6. ชอบแสดงออกมากกวา่จะเก็บกด ถ้าสงสยัสิ่งใดจะถามหรือพยายามหา 
ค าตอบโดยไมรั่ง้รอ 
                        7. อารมณ์ขนั มองสิ่งตา่งๆ ในแง่มมุท่ีแปลก และสร้างอารมณ์ขนัอยูเ่สมอ 
                        8. สมาธิดีในสิ่งท่ีตนสนใจ 
                        9. สนกุสนานกบัการใช้ความคิด 
                        10. สนใจสิ่งตา่งๆ อยา่งกว้างขวาง 
                        11. มีความเป็นตวัของตวัเอง 
                   จากการศกึษาผู้วิจยัพอจะสรุปลกัษณะของบคุคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ ได้ดงันี ้ 
                         1. มีความรู้สกึไวตอ่ปัญหา ต่ืนตวัอยู่ตลอดเวลา 
                         2. มองเห็นการณ์ไกล 
                         3. มีความเป็นตวัของตวัเอง 
                         4. มีความสามารถในการคิดหลายแง่หลายมมุ 
                         5. มีความสามารถในการเปล่ียนแปลงความคิดอย่างคล่องแคลว่ 
                         6. มีความคดิอิสระไมช่อบแบบใคร  
                         7. ชอบคดิหรือท าสิ่งท่ีซบัซ้อนแปลกใหม ่
                         8. มีอารมณ์ขนั มีสมาธิ 
                         9. มีความพยายามสามารถพินิจพิเคราะห์ความคดิอยา่งถ่ีถ้วนในการแก้ปัญหา 

3.4  การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
                     ทอร์แรนซ์ (อารี พนัธ์มณี. 2540: 166 – 167; อ้างอิงจาก Torrance. 1969) ได้เสนอ 
หลกัในการสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์ไว้หลายประการ โดยเน้นปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งครูและนกัเรียน 
ดงันี ้คือ 
                          1. การสง่เสริมให้เดก็ถามและให้ความสนใจตอ่ค าถามท่ีแปลกๆ ของเดก็และเขายงั
เน้นวา่ พอ่แมห่รือครูไมค่วรมุง่ท่ีค าตอบท่ีถกูแตเ่พียงอยา่งเดียวเพราะในการแก้ปัญหาแม้เดก็จะใช้ 
วิธีเดาหรือเส่ียงบ้างก็ควรยอม แตค่วรกระตุ้นให้เดก็ได้วิเคราะห์ค้นหาเพ่ือพิสจูน์การเดาโดยใช้การ 
สงัเกตและประสบการณ์ของเดก็เอง 
                          2. ตัง้ใจฟังและเอาใจใสต่อ่ความคดิแปลกๆ ของเดก็ด้วยใจเป็นกลางเม่ือเดก็แสดง
ความคดิเห็นในเร่ืองใด แม้จะเป็นความคิดท่ียงัไมเ่คยได้ยินมาก่อนผู้ใหญ่ก็อย่าเพิ่งตดัสินและ 
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ลิดรอนความคิดนัน้ แตรั่บฟังไว้ก่อน 
                          3. กระตือรือร้นตอ่ค าถามท่ีแปลกๆ ของเดก็ด้วยการตอบค าถามอยา่งมีชีวิตชีวา 
หรือชีแนะให้เดก็หาค าตอบจากแหลง่ตา่งๆ ด้วยตนเอง 
                          4. แสดงให้เห็นวา่ความคดิของเด็กนัน้มีคณุคา่และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เชน่  
จากภาพท่ีเดก็วาด อาจน าไปเป็นลวดลายถ้วยชาม เป็นภาพปฏิทิน บตัร ส.ค.ส. เป็นต้นซึง่จะท าให้เดก็
เกิดความภมูิใจ และมีก าลงัใจท่ีจะสร้างสรรค์ตอ่ไป 
                          5. กระตุ้นและสง่เสริมให้นกัเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ควรให้โอกาสและเตรียมการให้
เดก็เรียนรู้ด้วยตนเอง และยกยอ่งเด็กท่ีมีการเรียนรู้ด้วยตนเองครูอาจจะเปล่ียนบทบาทเป็นผู้ ชีแ้นะ 
ลดการอธิบายและบรรยายลงบ้าง แตเ่พิ่มการให้นกัเรียนมีสว่นริเร่ิมกิจกรรมด้วยตนเองมากขึน้ 
                          6. เปิดโอกาสให้นกัเรียนเรียนรู้ ค้นคว้าอยา่งตอ่เน่ืองอยูเ่สมอ โดยไมต้่องใช้วิธีขู่ด้วย
คะแนน หรือการสอบ การตรวจสอบ เป็นต้น 
                          7. พงึระลกึวา่ การพฒันาความคดิสร้างสรรค์ในเด็กต้องใช้เวลาพฒันาอย่างคอ่ยเป็น
คอ่ยไป 
                          8. สง่เสริมให้เดก็ใช้จินตนาการของตนเอง และยกยอ่งชมเชย เม่ือเด็กมีจินตนาการท่ี
แปลกและมีคณุคา่ 
                     บลอนด์และคลอสเมอร์ (อารี พนัธ์มณี. 2547: 92 – 93; อ้างอิงจาก Blount; & 
Klausmier. 1968) เสนอวิธีสง่เสริมให้นกัเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ดงันี ้
                          1. สนบัสนนุและกระตุ้นการแสดงความคดิหลายๆ ด้าน ตลอดจนการแสดงออกทาง
อารมณ์ 
                          2. เน้นสถานการณ์ท่ีสง่เสริมความสามารถอนัจะน าไปสูค่วามคิดสร้างสรรค์ เชน่ 
ความคดิริเร่ิม เป็นต้น ตลอดจนไมจ่ ากดัการแสดงออกของนกัเรียนให้เป็นไปในรูปเดียวกนัตลอด 
                          3. อยา่พยายามหลอ่หลอมหรือก าหนดแบบให้เดก็นกัเรียนมีความคิดและมี 
บคุลิกภาพเหมือนกนัไปหมด แตค่วรสนบัสนนุและสง่เสริมการผลิตท่ีแปลกๆ ใหม่ๆ  ตลอดจน 
ความคดิและวิธีการท่ีแปลกๆ ใหม่ๆ  ด้วย 
                          4. อยา่เข้มงวดกวดขนัหรือยึดมัน่กบัจารีตประเพณี ซึง่ยอมรับการกระท าหรือผลงาน
อยูเ่พียง 1 2 หรือ 3 อยา่งเท่านัน้ สิ่งใดสิ่งอ่ืนนอกเหนือจากแบบแผนเป็นสิ่งท่ีผิดเสียหมด 
                          5. อยา่สนบัสนนุหรือให้รางวลัแตเ่ฉพาะผลงานหรือการกระท า ซึง่มีผู้ทดลองท าเป็น
ท่ีนิยมท ากนัแล้ว ผลงานแปลกๆ ใหม ่ก็จะได้มีโอกาสได้รับรางวลัหรือค าชมเชยด้วย 
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                     จากการศกึษาการสง่เสริมความคิดสร้างสรรค์ พอสรุปได้ว่า การสง่เสริมความคดิ
สร้างสรรค์ของนกัเรียนนัน้ ครู พอ่ แม ่และผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัเดก็ มีสว่นชว่ยในการสง่เสริมความคดิ
สร้างสรรค์ให้แก่นกัเรียน ดงัตอ่ไปนี ้
                          1.ให้นกัเรียนมีโอกาสเรียนรู้ด้วยความริเร่ิมของตนเอง 
                          2.จดับรรยากาศในการเรียนรู้ท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ 
                          3.ยัว่ยใุห้นกัเรียนคดิหาความสมัพนัธ์ระหวา่งข้อมลูในรูปแบบท่ีแปลกใหมจ่ากเดมิ 
สง่เสริมความคิดจินตนาการ สง่เสริมให้คดิวิธีแก้ปัญหาแปลกๆ ใหม่ๆ  
                          4.ยัว่ยใุห้นกัเรียนคดิหาวิธีการหาค าตอบหรือแก้ปัญหาหลายๆ วิธี 
                          5.สง่เสริมให้นกัเรียนเป็นผู้ไวตอ่การรับรู้ในสิ่งเร้า 
                          6.เปิดโอกาสให้นกัเรียนได้เตรียมความคดิและเคร่ืองมือในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
                          7.  ยอมรับคณุคา่และความสามารถของบคุลอยา่งไมมี่เง่ือนไข 

3.5  การวัดความคิดสร้างสรรค์  
      แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของ ทอร์แรนซ์ ( สภุาวดี ตัง้บปุผา. 2533: 72 – 77; 

อ้างอิงจาก Torrance. 1969. Guiding Creativity Talent) แบบทดสอบนีป้รับมาจากแบบทดสอบของ
มหาวิทยาลยัแคลิฟอร์เนียใต้เป็นแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ซึง่คะแนนท่ีได้จากแบบทดสอบนัน้
ค านงึถึงตวัประกอบต่อไปนี ้คือ ความคล่อง ความยืดหยุ่น ความริเร่ิมและความประณีต การให้คะแนน
ในแตล่ะตวัประกอบจงึได้คะแนนในเทอมของตวัประกอบ 1,2,3 หรือ 4 ตวัประกกอบดงักลา่ว 
                     บอลกา (Balka. 1974: 98A) ได้ท าการศกึษาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ โดยท าการส ารวจเกณฑ์ท่ีน ามาสร้างแบบทดสอบจากผู้ เช่ียวชาญ 3 กลุม่ ได้แก่ ครูผู้สอน 
นกัวิชาการคณิตศาสตร์ และนกัคณิตศาสตร์ ซึง่คดัเลือกเกณฑ์ท่ีกลุม่ผู้ เช่ียวชาญมีความคดิสอดคล้อง
กนั 80% ขึน้ไป น ามาสร้างแบบทอสอบผลการส ารวจ พบวา่เกณฑ์ท่ีใช้ในการวดัความคดิสร้างสรรค์ มี
ดงันี ้
                           1. ความสามารถในการตัง้สมมตุฐิานทางคณิตศาสตร์ในลกัษณะเหตแุละผลจาก
สถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัคณิตศาสตร์ 
                           2. ความสามารถในการก าหนดรูปแบบจากสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ 
                           3. ความสามารถในการเปล่ียนแปลงวิธีการคิด เพ่ือแก้ปัญหาจากสถานการณ์ทาง
คณิตศาสตร์ 
                           4. ความสามารถในการประเมินปัญหาตลอดจนคาดคะเนถึงผลท่ีจะเกิดขึน้ได้ 
                           5. ความสามารถในการค้นหาสิ่งท่ีขาดหายไปจากสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ 
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                           6. ความสามารถในการแยกแยะปัญหาทางคณิตศาสตร์ให้เป็นปัญหายอ่ยท่ีเจาะจง
ได้ 
                     ฮอพกินส์  และสแตนเลย์  (Hopkins; & Stanley.  1981: 376) กลา่วถึงแบบทดสอบ
ความคดิสร้างสรรค์ไว้ สรุปได้วา่ แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ท่ีใช้มาก คือ แบบทดสอบความคิด
สร้างสรรค์ของ ทอร์แรนซ์ (Torrance Tests of Creativity Test) และแบบทดสอบของวอลลาซ และ
โคเคน (Wallash and Kogan Creativity Test) แบบทดสอบทัง้ 2 ฉบบันีมี้ทัง้สว่นท่ีเขียนตอบและสว่น
ท่ีใช้ภาพ ค าถามท่ีใช้ในแบบทดสอบก็เป็นค าถามแบบอเนกนยัทัง้สิน้ การวดัความคดิสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ จะมุง่พิจารณาจากผลผลิตของการคิดมากกวา่กระบวนการคิด การสร้างแบบวดัความคิด
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์จึงต้องใช้ค าถามท่ีเปิดกว้าง ผู้ตอบสามารถคิดหาค าตอบท่ีถกูต้องได้หลาย
ค าตอบจามค าถามข้อเดียวกนั 
                     อารี   พนัธ์มณี (2543: 197-202)  กลา่วว่า การวดัความคดิสร้างสรรค์ไมเ่พียงแตจ่ะท า
ให้ทราบระดบัความคิดสร้างสรรค์ของเดก็และเป็นข้อมลูให้สามารถจดัโปรแกรมการสอนและกิจกรรม
ให้สอดคล้องเพ่ือพฒันาความคดิสร้างสรรค์ของเดก็ให้สงูขึน้เทา่นัน้ แตย่งัสามารถสกดักัน้อปุสรรคตอ่
การพฒันาความคิดสร้างสรรค์ได้ด้วย  นบัวา่ผลของการวดัความคิดสร้างสรรค์  จะท าให้การพฒันา
ความคดิสร้างสรรค์ให้สมบรูณ์ขึน้  ส าหรับวิธีการวดัความคดิสร้างสรรค์ของ  อารี   พนัธ์มณี  ได้สรุปได้
ดงันี ้
                           1. การสงัเกต  หมายถึง  การสงัเกตพฤตกิรรมของบคุคลท่ีแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ 
                           2. การวาดภาพ  หมายถึง  การให้เดก็วาดภาพจากสิ่งเร้าท่ีก าหนด  เป็นการ
ถ่ายทอดความคดิเชิงสร้างสรรค์ออกมาเป็นรูปธรรมและสามารถส่ือความหมายได้  
                           3. รอยหยดหมกึ  หมายถึง  การให้เด็กได้ดภูาพรอยหยดหมกึแล้วคิดตอบจากรอย
ภาพท่ีเห็น 
                           4. การเขียนเรียงความและงานศลิปะ  หมายถึง  การให้เดก็เขียนเรียงความจาก
หวัข้อท่ีก าหนด  และการประเมินจากงานศลิปะของนกัเรียน 
                           5. แบบทดสอบ  หมายถึง การให้เดก็ท าแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์มาตรฐาน
ซึง่เป็นผลมาจากการวิจยัเก่ียวกบัธรรมชาตขิองความคิดสร้างสรรค์ 
                      จากการศกึษาการวดัความคิดสร้างสรรค์ พอสรุปได้ว่า  การวดัความคิดสร้างสรรค์  ได้
ดงันี ้
                           1. ความคิดคล่องตวั  ให้คะแนนโดยพิจารณาจากจ านวนค าตอบท่ีนกัเรียนตอบได้ 
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                           2. ความยืดหยุน่  ให้คะแนนโดยนบัจากจ านวนกลุม่หรือจ านวนทิศทางของค าตอบ 
คือน าค าตอบทัง้หมดท่ีให้คะแนนความคิดคล่องตวัไปแล้วมาจดักลุม่หรือทิศทางใหม ่ค าตอบใดเป็น
ค าตอบทิศทางเดียวกนัหรือความหมายอยา่งเดียวกนั ก็จดัเข้าเป็นกลุม่เดียวกนั  
                           3. ความคิดริเร่ิม  ให้คะแนนโดยพิจารณาจากค าตอบท่ีเป็นความคิดแปลกและ
แตกตา่งไปจากค าตอบของคนอ่ืน  แล้วน ามาคิดเป็นความถ่ีของค าตอบผู้ เข้าสอบทัง้หมด   
                           4. ความคิดละเอียดลออ  ให้คะแนนโดยพิจารณาจากความคดิในรายละเอียดท่ี
น ามาตกแตง่ความคดิครัง้แรกแล้วท าให้ภาพชดัเจนและได้ความหมายสมบรูณ์ 

3.6  ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
                     3.6.1  ความหมายความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
                           เกอร์ฮาร์ด  (Gerhard. 1971: 157)  ให้ความหมายของความคดิสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ ว่า  เป็นการสร้างหรือจดัระบบความคิดใหม่จากสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ท่ีน าไปสู่
วิธีการแก้ปัญหาท่ีแปลกใหม่  ริเร่ิม  คาดไมถ่ึงและมองเห็นผลผลิตในรูปแบบใหม่ 
                           รอย  (Roy. 1982: 143-147)  กลา่วว่า  ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์   เป็น
ความสามารถท่ีซบัซ้อน  แตก็่สามารถสงัเกตได้  โดยใช้เกณฑ์พิจารณา คือ 

        1. ความสามารถในการสรุปเป็นหลกัการโดยทัว่ไป 
                  2. ความสามารถในการตีความค าตอบ 
                  3. ความสามารถในการค้นพบเนือ้หาส าคญั 
                           คราฟ (Craft. 1999: 79)  กลา่วถึง ความคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ วา่  วิธีการ
คดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์เกิดขึน้ได้ด้วยการกระตุ้นใช้สญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์  จดุประสงค์ใน
การปฏิบตัท่ีิเหมาะสม  การชีแ้จงข้อตกลงเบือ้งต้น  ประกอบด้วยตวัอยา่งจะสามารถท าให้เดก็มี
ความคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์มากขึน้   
                           ประดล   เทียนศรี  (2538: 39)  ได้ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ ว่า ความสามารถในการคิดวิธีการท่ีแปลกใหมใ่นการแก้ปัญหาทางคณิตสาสตร์  ซึง่
เกิดขึน้ได้จากการใช้ความคิดอย่างเป็นระบบ  ท่ีเรียกวา่  กระบวนการคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์  
ในการพฒันาความคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์  อาจท าได้ดงันี ้
                                 1. การน าเสนอสถานการณ์ปัญหาท่ีมีความหลากหลาย และแปลกใหม่ 
                                 2. การท าให้เกิดความเข้าใจปัญหาอยา่งกระจา่งชดั 
                                 3. การใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการแก้ปัญหา 
                                 4. ลกัษณะสถานการณ์ปัญหาท่ีมีวิธีการท่ีหลากหลายในการหาค าตอบ 
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                                 5. การจดักิจกรรมท่ีก่อให้เกิดความหลากหลายทางความคิด  เชน่ การระดม
สมอง  การจดักลุม่อภิปราย  การเรียนเป็นกลุม่ยอ่ย 
                                 6. การใช้ส่ือเป็นรูปธรรม 
                                 7. การเปิดโอกาสให้สะท้อนความคดิ 
                                 8. การลงมือจดักระท ากบัปัญหาด้วยตนเอง 
                                 9. การเปิดโอกาสให้ถ่ายทอดความคดิออกมาเป็นผลงาน 
                           กลุภสัสร   ศริิพรรณ (2545: 5) กลา่วว่า  ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
หมายถึง  ความสามารถทางสมองของบคุคลในการคดิได้กว้างไกล  หลายทิศทาง  การออกแบบ  ตอ่
เตมิหาความสมัพนัธ์ของสิ่งเร้าทางคณิตศาสตร์ในแง่มมุตา่งๆ  อนัเป็นการคิดท่ีก่อให้เกิดสิ่งใหม่
ประกอบด้วย ความคิด 3 ลกัษณะ  คือ ความคดิคล่องแคลว่  ความคิดยืดหยุน่และความคดิริเร่ิม 
                           จากความหมายความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ท่ีกลา่วมาข้างต้น  พอสรุปได้
วา่  ความคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์  หมายถึง  ความสามารถของบคุคลในการคิดท่ีหลากหลาย  
การประยกุต์  ตอ่เตมิหาความสมัพนัธ์ของสิ่งเร้าทางคณิตศาสตร์ในแง่มมุตา่งๆ  อนัเป็นการคิดท่ี
ก่อให้เกิดสิ่งใหมโ่ดยมีกระบวนการคดิ 4 ประเภท  คือ ความคิดคล่องตวั  ความคดิยืดหยุน่  ความคดิ
ริเร่ิมและความคดิละเอียดลออ 
                      3.6.2  ลักษณะของความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
                            รอย (Roy. 1982: 143-144) กลา่วว่า ความคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์เป็น
ความสามารถท่ีซบัซ้อน แตก็่สามารถสงัเกตได้ โดยเขาได้ให้เกณฑ์ในการพิจารณาความคดิสร้างสรรค์
ทางคณิตศาสตร์ ดงันี ้
                                  1. ความสามารถในการสรุปเป็นหลกัการทัว่ไป 
                                  2. ความสามารถในการตีความค าตอบ 
                                  3. ความสามารถในการค้นพบเนือ้หาท่ีส าคญั 
                            ไคแซงค์ (Kissance. 1998: 520-528)  กลา่ววา่ ความสามรถในการคดิทาง
คณิตศาสตร์  ประกอบด้วย 
                                 1. การตัง้ปัญหา 
                                 2. การยกตวัอยา่ง  
                                 3. ความสามารถพิเศษในการสรุปอ้างอิง 
                                 4. การก าหนดสญัลกัษณ์และการแทนคา่ 
                                 5. การบนัทกึข้อมลูจากการสงัเกต   
                                 6. การส ารวจค าถามจากการสงัเกต 
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                                 7. การก าหนดขัน้ตอนในการผลิต 
                                 8. การตรวจสอบความคดิท่ีเก่ียวข้องกบัทฤษฎีโดยมีหลกัฐานท่ีมาสนบัสนุน 
                                 9. การอ้างอิงได้โดยการใช้ข้อมลูพืน้ฐานสนบัสนนุ 
                                 10. การส่ือสารให้ผู้ ฟังเข้าใจ 
                             จากการผู้วิจยัได้ศกึษาลกัษณะของความคิดสร้างสรรค์  พอสรุปได้ดงันี ้  
                                  1. ชอบเก่ียวกบัสิ่งประดิษฐ์หรือวิธีการคิดแบบใหม่  
                                  2. ชอบซกัถาม  การยกตวัอย่าง 
                                  3. ชา่งสงัเกต ชา่งจดชา่งจ ารายละเอียดสิ่งตา่ง ๆ 
                                  4. การบนัทกึข้อมลูจากการสงัเกต   
                                  5. มีความคดิท่ีเป็นอิสระ 
                                  6. ชอบมีค าถามแปลก ๆ ท้าทายให้คดิ 
                      3.6.3  การวัดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
                            การวดัความคดิสร้างสรรค์สามารถวดัได้หลายๆ ทาง  หลายๆ แบบ  เพ่ือน า
ความคดินัน้ไปใช้แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์   โดยมีกระบวนการคดิ 4 ประเภท ได้แก่ ความคดิ
คลอ่งตวั  ความคิดยืดหยุน่  ความคดิริเร่ิม  ความคิดละเอียดลออ  ซึง่ความคิดสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ นีส้ามารถวดัได้จากแบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์   ซึง่ผู้วิจยัสร้าง
ขึน้โดยยึดหลกัของ วอลลาชและโคแกน (ไสว  เล่ียมแก้ว. 2514: 18-19; อ้างอิงจาก  Wallaach; & 
Kogan. 1965: Modes of Thinking Young Children); ทอแรนซ์  (สภุาวดี  ตัง้บบุผา.  2533: 72-76; 
อ้างอิงจาก Torrance. 1969: Guiding Creative Talent); ไพรัตน์  วงษ์นาม (2523: 34-40)  และกรม
วิชาการ (2534: 48-50) โดยแบบทดสอบท่ีสร้างขึน้มุง่วดัความคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์  4 ด้าน 
ได้แก่  ความคิดคล่องตวั  ความคดิยืดหยุน่  ความคิดริเร่ิม  ความคิดละเอียดลออ    ซึง่มีลกัษณะการ
ถาม 4 ด้าน คือ 
                                 1. ความสามารถในการโยงเส้นด้าย  ได้แก่  การให้นกัเรียนโยงเส้นด้ายตอ่เตมิ
ให้มีความแปลกใหมไ่มเ่หมือนใคร 
                                 2. ความสามารถในการประกอบภาพ ได้แก่  การให้นกัเรียนโยงเส้นด้ายท่ีเป็น
รูปเรขาคณิตท่ีก าหนดให้มาประกอบเป็นภาพท่ีมีความหมายแปลกใหม่  โดยจะใช้รูปเรขาคณิตซ า้ก่ี
ครัง้ก็ได้  ขนาดและทิศทางไมจ่ าเป็นต้องเทา่กบัท่ีก าหนดให้ 
                                 3. ความสามารถในการใช้จดุท่ีขนานกนั  จ านวน 4 คู ่ได้แก่  การให้นกัเรียนโยง
เส้นด้ายตอ่เตมิโดยใช้เส้นคูข่นาน  เป็นสว่นส าคญัของภาพ  จะตอ่เตมิสว่นใดก็ได้ให้น่าสนใจ 
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                                 4. ความสามารถในการบอกความหมายของเส้นภาพ ได้แก่  การให้นกัเรียน
ออกแบบและโยงเส้นด้ายตามใจชอบ  แล้วสามารถบอกได้วา่เป็นรูปอะไร  
                          เกณฑ์การตรวจให้คะแนนความคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์  ผู้วิจยัได้มีการให้
คะแนนแบบทดสอบแตล่ะฉบบั  โดยยึดวิธีการตรวจของ ทอแรนซ์  (สภุาวดี  ตัง้บบุผา. 2533: 72-76; 
อ้างอิงจาก Torrance. 1969. Guiding Creative Talent) ซึง่มีการตรวจให้คะแนนความคดิสร้างสรรค์
ทางคณิตศาสตร์  ดงันี ้
                                 1. คะแนนความคิดคล่องตวั  ให้คะแนนโดยพิจารณาจากจ านวนค าตอบท่ี
นกัเรียนตอบถกูตามเง่ือนไข  ค าตอบละ 1 คะแนน  แตถ้่าซ า้หรือเหมือนเดมิจะไมใ่ห้คะแนนอีก 
                                 2. คะแนนความคิดยืดหยุน่  ให้คะแนนโดยนบัจากจ านวนกลุม่หรือจ านวน
ทิศทางของค าตอบ คือน าค าตอบทัง้หมดท่ีให้คะแนนความคดิคลอ่งตวัไปแล้วมาจดักลุม่หรือทิศทาง
ใหม ่ค าตอบใดเป็นค าตอบทิศทางเดียวกนัหรือความหมายอยา่งเดียวกนั ก็จดัเข้าเป็นกลุม่เดียวกนั 
เม่ือจดัเรียบร้อยแล้วให้นบัจ านวนกลุม่ให้กลุม่ละ 1 คะแนน 
                                 3. คะแนนความคิดริเร่ิม  ให้คะแนนโดยพิจารณาจากค าตอบท่ีเป็นความคิด
แปลกและแตกตา่งไปจากค าตอบของคนอ่ืน  แล้วน ามาคิดเป็นความถ่ีของค าตอบผู้ เข้าสอบทัง้หมด  
ถ้าค าตอบใดมีผู้ตอบมากเกินไปก็จะไมใ่ห้คะแนน  แตถ้่าค าตอบใดมีผู้ตอบซ า้กนัน้อยมากเทา่ใดก็จะ
ได้คะแนนมากเทา่นัน้ ซึง่การให้คะแนนจะใช้เกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้
                                      ค าตอบท่ีซ า้กนั  1%   ให้  4  คะแนน 
                                      ค าตอบท่ีซ า้กนั  2%   ให้  3  คะแนน 
                                      ค าตอบท่ีซ า้กนั  3 - 5%   ให้  2  คะแนน 
                                      ตอบท่ีซ า้กนั  6 - 11%   ให้  1  คะแนน 
                                      ค าตอบท่ีซ า้กนั  12% ขึน้ไป  ให้  0  คะแนน 
                                 4. คะแนนความคิดละเอียดลออ  ผู้วิจยัยดึหลกัการตรวจของ ทอแรนซ์  (สภุาวดี  
ตัง้บบุผา. 2533: 72-76: อ้างอิงจาก Torrance. 1969: Guiding Creative Talent) ให้คะแนนโดย
พิจารณาจากความคดิในรายละเอียดท่ีน ามาตกแตง่ความคดิครัง้แรกแล้วท าให้ภาพชดัเจนและได้
ความหมายสมบรูณ์  โดยให้คะแนนค าตอบละ 1 คะแนน 
                          จากศกึษาการวดัความคิดสร้างสรรค์และเกณฑ์การวดัความคดิสร้างสรรค์  สามารถ
วดัได้หลายๆ ทาง  หลายๆ แบบ  โดยมีกระบวนการคิด 4 ประเภท ได้แก่ ความคิดคล่องตวั  ความคดิ
ยืดหยุ่น  ความคดิริเร่ิม  ความคดิละเอียดลออ  ซึง่มีลกัษณะการถาม 4 ด้าน คือ 
                                1. ความสามารถในการโยงเส้นด้าย  ได้แก่  การให้นกัเรียนโยงเส้นด้ายตอ่เตมิให้
มีความแปลกใหมไ่มเ่หมือนใคร 
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                                2. ความสามารถในการประกอบภาพ ได้แก่  การให้นกัเรียนโยงเส้นด้ายท่ีเป็นรูป
เรขาคณิตท่ีก าหนดให้มาประกอบเป็นภาพท่ีมีความหมายแปลกใหม่ 
                                3. ความสามารถในการใช้เส้นคูข่นาน  จ านวน 4 คู ่ได้แก่  การให้นกัเรียนโยง
เส้นด้ายตอ่เตมิโดยใช้เส้นคูข่นาน  เป็นสว่นส าคญัของภาพ  จะตอ่เตมิสว่นใดก็ได้ให้น่าสนใจ 
                                4.  ความสามารถในการบอกความหมายของเส้นภาพ ได้แก่  การให้นกัเรียน
ออกแบบและโยงเส้นด้ายตามใจชอบ  แล้วสามารถบอกได้วา่เป็นรูปอะไร 
                         เกณฑ์การตรวจให้คะแนนความคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์  ผู้วิจยัได้มีการให้
คะแนนแบบทดสอบแตล่ะฉบบั  ดงันี ้
                                1. คะแนนความคิดคล่องตวั  ให้คะแนนโดยพิจารณาจากจ านวนค าตอบท่ี
นกัเรียนตอบถกูตามเง่ือนไข  ค าตอบละ 1 คะแนน  แตถ้่าซ า้หรือเหมือนเดมิจะไมใ่ห้คะแนนอีก 
                                2. คะแนนความยืดหยุน่  ให้คะแนนโดยนบัจากจ านวนกลุม่หรือจ านวนทิศทาง
ของค าตอบ คือน าค าตอบทัง้หมดท่ีให้คะแนนความคดิคล่องตวัไปแล้วมาจดักลุม่หรือทิศทางใหม ่
ค าตอบใดเป็นค าตอบทิศทางเดียวกนัหรือความหมายอย่างเดียวกนั ก็จดัเข้าเป็นกลุม่เดียวกนั เม่ือจดั
เรียบร้อยแล้วให้นบัจ านวนกลุม่ให้กลุม่ละ 1 คะแนน 
                                3. คะแนนความคิดริเร่ิม  ให้คะแนนโดยพิจารณาจากค าตอบท่ีเป็นความคิด
แปลกและแตกตา่งไปจากค าตอบของคนอ่ืน  แล้วน ามาคิดเป็นความถ่ีของค าตอบผู้ เข้าสอบทัง้หมด  
ถ้าค าตอบใดมีผู้ตอบมากเกินไปก็จะไมใ่ห้คะแนน  แตถ้่าค าตอบใดมีผู้ตอบซ า้กนัน้อยมากเทา่ใดก็จะ
ได้คะแนนมากเทา่นัน้ ซึง่การให้คะแนนจะใช้เกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้
                                    ค าตอบท่ีซ า้กนั  1%   ให้  4  คะแนน 
                                    ค าตอบท่ีซ า้กนั  2%   ให้  3  คะแนน 
                                    ค าตอบท่ีซ า้กนั  3 - 5%   ให้  2  คะแนน 
                                    ค าตอบท่ีซ า้กนั  6 - 11%   ให้  1  คะแนน 
                                    ค าตอบท่ีซ า้กนั  12% ขึน้ไป  ให้  0  คะแนน 
                                4. คะแนนความคิดละเอียดลออ  ให้คะแนนโดยพิจารณาจากความคิดใน
รายละเอียดท่ีน ามาตกแตง่ความคิดครัง้แรกแล้วท าให้ภาพชดัเจนและได้ความหมายสมบรูณ์  โดยให้
คะแนนค าตอบละ 1 คะแนน 
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3.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ 
      งานวิจัยต่างประเทศ 

                         บาราท (Bharath Sriraman. 2004: Online)  ได้การศกึษาความคิดสร้างสรรคท์าง
คณิตศาสตร์ในโรงเรียนมธัยม โดยเฉพาะการแสดงออกของนกัเรียน กบัข้อยกเว้นความสามารถ
เก่ียวกบัคณิตศาสตร์  สิ่งหนึง่ของอปุสรรคท่ีการศกึษาความคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ คือ “ความ
ละเอียดลออ” ของความคดิสร้างสรรค์ ในความนกึคดิท่ีคลมุเครือนี ้ ความคิดสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์จะถกูพฒันาจากวรรณกรรมในจิตวิทยา โดยจะคอ่ยๆปรากฏขึน้  
                         อีริค (Eric S. mann. 2005: Online)  ได้ศกึษาผลความก้าวหน้าของนกัเรียนผา่น
ระบบการศกึษาพบวา่ความสนใจในวิชาคณิตศาสตร์ลดน้อยลง ถึงอยา่งนัน้ เลยท าให้มีการเพิ่มความ
ต้องการในการท างานส าหรับผู้ ท่ีมีพรสวรรค์ในด้านคณิตศาสตร์  พรสวรรค์เก่ียวกบัคณิตศาสตร์ส่วน
ใหญ่เป็นเคร่ืองมือวดัโดยความเร็ว และความแมน่ย าของกระบวนการค านวณของนกัเรียน กบั
ความส าคญัในการแก้ปัญหา และเนือ้หาท่ีค้นพบ และไมใ่ชโ่อกาสส าหรับนกัเรียนท่ีจะท างานบน
กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ท่ีหลากหลายซึง่ต้องการการคิดวา่แตกตา่งกนั  ดงันัน้การจ ากดัในการ
ใช้ความคดิสร้างสรรค์ในห้องเรียน และลดเนือ้หาคณิตศาสตร์ และกฎท่ีจะจ า การกระท าแบบนัน้เป็น
ความอยากรู้อยากเห็นโดยธรรมชาตขิองนกัเรียนจ านวนมาก และความกระตือรือร้นของนกัเรียนใน
วิชาคณิตศาสตร์จะไมเ่กิดขึน้กบันกัเรียนได้ตลอด นกัเรียนท่ีมีความสนใจ และตัง้หมัน้ในคณิตศาสตร์
โดยรู้จกัและเห็นคณุคา่ความคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
                          ไค (Kai. 2009: online) ความคดิสร้างสรรค์คือสว่นส าคญัของวิชาคณิตศาสตร์ ใน
บทความนีท่ี้ฉนัตรวจดกูารเพิ่มในด้านระวงัความคดิสร้างสรรค์ในคณิตศาสตร์ท่ีใช้ยบัยัง้ค าถามของฉนั
ในห้องเรียน  นกัเรียนสว่นใหญ่ท่ีค้นพบบทน าของ “การให้” ของผู้ก่อตัง้ของโรงเรียนอนบุาลให้
ห้องเรียนเป็นเรขาคณิตท่ีขยายความสนใจในคณิตศาสตร์ เขาตดัสินท าบล็อคด้วยไม้ท่ีเป็นประโยชน์
ในการเข้าใจของเขาทัง้หลายของเรขาคณิต การแสดงของนกัเรียนท าให้เกิดความคิดสร้างสรรคท์าง
คณิตศาสตร์ 

      งานวิจัยในประเทศ 
                          สพุตัรา  ฤกษ์บา่ย (2544: 110-111)  ได้ท าการศกึษา  ผลของการใช้เทคนิคการ
เรียนแบบร่วมมือ และการใช้สญัญาเง่ือนไขท่ีมีตอ่ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนไทยนิยม สงเคราะห์ ส านกังานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร  ผลปรากฏวา่  
นกัท่ีเรียนใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ และการใช้สญัญาเง่ือนไขท่ีมีตอ่ความคิด สร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์เพิ่มขึน้  หลงัการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
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                          กลุภสัสร  ศริิพรรณ (2545: 100) ได้ท าการศกึษาการศกึษาตวัแปลท่ีสง่ผลตอ่
ความคดิสร้างสรรค์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ของโรงเรียนสงักดักรมสามญั จงัหวดัขอนแก่น 
ด้วยการวิเคราะห์พหรุะดบั ผลปรากฏวา่ คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณูระหวา่งตวัแปรอิสระระดบั
นกัเรียนกบัความคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 
ระดบั .01  
                          ทิพบบุผา  สาคร (2546: 81-82)  ได้ท าการศกึษา การศกึษาการพฒันาการความคดิ
สร้างสรรคท์างคณิตศาสตร์ท่ีฝึกด้วยแบบฝึกอเนกนยัในแตล่ะผลผลิตตามแนวทฤษฎีของกิลฟอร์ดของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ผลปรากฏวา่  นกัเรียนท่ีได้รับการฝึกด้วยแบบฝึกความคิดอเนกนยัด้าน
สญัลกัษณ์ในแตล่ะผลผลิตตามแนวทฤษฎีของกิลฟอร์ดแล้วมีพฒันาการความคดิสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ในแตล่ะด้านสงูขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
                          จากงานวิจยัตา่งประเทศและในประเทศ  สรุปได้ว่า การจดัการเรียนการสอนเพ่ือ
สง่เสริมความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์สามารถท าได้กบันกัเรียนในทกุระดบัชัน้และทกุระดบัผล
การเรียน โดยครูผู้สอนต้องใช้วิธีการสอนท่ีแตกตา่งไปจากการสอนตามปกตหิรือจดักิจกรรมท่ีแปลกๆ
ใหม่ๆ  รวมไปถึงการจดับรรยากาศเพ่ือกระตุ้นให้นกัเรียนได้ฝึกคดิและฝึกใช้ความคิด 
                          ส าหรับงานวิจยันี ้ผู้วิจยัต้องการสง่เสริมความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของ 
นกัเรียนโดยใช้ชดุกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์เส้นด้าย ซึง่เป็นกิจกรรมท่ีจดัให้นกัเรียนได้พบ 
กบัประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่และหลากหลาย และได้ฝึกใช้ความคดิในการแก้ปัญหาตา่งๆ 
ได้อยา่งเตม็ท่ี  
 
 

 



บทที่ 3 
วธีิด าเนินการวจิัย 

 
ในการศกึษาคว้าครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ด าเนินการศกึษาตามขัน้ตอนตอ่ไปนี  ้
     1.  การก าหนดกลุม่เป้าหมาย 
     2.  เนือ้หาและระยะเวลาในการทดลอง 
     3.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้า 
     4.  การสร้างเคร่ืองมือในการศกึษาค้นคว้า 
     5.  แบบแผนในการศกึษาค้นคว้า   
     6.  วิธีการด าเนินการศกึษาค้นคว้า 
     7.  การวิเคราะห์ข้อมลู 
     8.  สถิตท่ีิใช้ในการศกึษาค้นคว้า 

 
1. การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
                     กลุม่เป้าหมายท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้าในครัง้นีเ้ป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ภาค
เรียนท่ี  2  ปีการศกึษา  2553  ของโรงเรียนเทพศริินทร์ สมทุรปราการ  อ าเภอเมือง  จงัหวดั
สมทุรปราการ  ท่ีมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้าย  โดยคดัเลือกตามล าดบัการสมคัร 
มาจ านวน  30 คน  
 
2. เนือ้หาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

เนือ้หาท่ีใช้ในการทดลองเป็นเนือ้หาวิชาคณิตศาสตร์ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียน
เทพศริินทร์ สมทุรปราการ  อ าเภอเมือง  จงัหวดัสมทุรปราการ ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พทุธศกัราช 2544    ตามสาระท่ี 6 ทกัษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์มาตรฐาน ค 6.5 : มีความคดิ
ริเร่ิมสร้างสรรค์   เร่ือง  
            -  คูอ่นัดบัและกราฟ      
            -  พืน้ฐานทางเรขาคณิต     
            -  ความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปเรขาคณิตสองมิตแิละสามมิติ  
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ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 
      ด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศกึษา 2553 ใช้เวลาในการทดลอง จ านวน 8 

ชัว่โมง  โดยใช้เวลาทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนอยา่งละ 1 ชัว่โมง ใช้เวลาในการท าชดุกิจกรรม
คณิตศาสตร์เส้นด้าย 6  ชัว่โมง  ดงันี ้
                  -  คูอ่นัดบัและกราฟ     จ านวน  2 ชัว่โมง 
                  -  พืน้ฐานทางเรขาคณิต     จ านวน  2 ชัว่โมง 
                  -  ความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ จ านวน  2 ชัว่โมง 
 
3.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้าประกอบด้วย 
           1. ชดุกิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้าย  มีทัง้หมด  6 ชดุ  ดงันี ้
                 ชดุท่ี 1 เส้นด้ายใครๆ ก็โยงได้ 
                 ชดุท่ี 2 เส้นด้ายกบัการเขียนกราฟ 
                 ชดุท่ี 3 เส้นตรงสวยงามได้ด้วยเส้นด้าย 
                 ชดุท่ี 4 มมุสวยๆกบัประตมิากรรมเส้นด้าย 
                 ชดุท่ี 5 เส้นด้ายกบัรูปสองมิติ 
                 ชดุท่ี 6 เส้นด้ายกบัรูปสามมิติ 
           2. แบบทดสอบวดัความคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
 
4.  การสร้างเคร่ืองมือในการศึกษาค้นคว้า 

4.1  ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้าย 
      ผู้วิจยัมีขัน้ตอนในการสร้างชดุกิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้าย  ดงันี ้
           1. ศกึษาเนือ้หาวิชาคณิตศาสตร์  ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ตามหลกัสตูรการศกึษา

ขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2544  โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมทุรปราการ  อ าเภอเมือง  จงัหวดัสมทุรปราการ 
           2. ศกึษารายละเอียดวิธีการสร้างชดุกิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้าย  จากเอกสารและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
           3. เลือกบทเรียน  โดยผู้วิจยัได้จดัเนือ้หาให้สอดคล้องกบัชดุกิจกรรมคณิตศาสตร์

เส้นด้าย  ซึง่ประกอบไปด้วยชดุกิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้ายทัง้หมด  6 ชดุ 
           4. สร้างชดุกิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้าย โดยผู้วิจยัปรับปรุงมาจาก  ปฐมาพร อาสน์

วิเชียร (2541: 7) ซึง่ประกอบด้วย  ซึง่ชดุกิจกรรมประกอบด้วย 
                 4.1 ช่ือกิจกรรม เป็นการตัง้ช่ือชดุกิจกรรมให้มีความนา่สนใจ และสอดคล้องกบั 
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จดุประสงค์ของแตล่ะกิจกรรม 
                               4.2 เวลาท่ีใช้ เป็นสว่นท่ีบอกถึงเวลาท่ีใช้ในการท าชดุกิจกรรม 
                               4.3 ค าชีแ้จงการใช้ชดุกิจกรรม เป็นสว่นท่ีอธิบายลกัษณะของกิจกรรมการเรียน
การสอนในแตล่ะชดุกิจกรรม 
                               4.4 จดุประสงค์ เป็นสิ่งท่ีต้องการให้เกิดขึน้หลงัจากท่ีนกัเรียนท าชดุกิจกรรมแล้ว 
                               4.5 เนือ้หาสาระ เป็นสว่นท่ีอธิบายถึงเนือ้หาท่ีใช้ในชดุกิจกรรม 
                               4.6 ส่ือการเรียนรู้ เป็นสว่นท่ีระบถุึง ส่ือ วสัดอุปุกรณ์ท่ีต้องใช้ในแตล่ะชดุกิจกรรม 
                               4.7 กิจกรรม เป็นสว่นท่ีอธิบายถึงขัน้ตอน และวิธีการด าเนินกิจกรรม 
                               4.8 การประเมินผล เป็นสว่นท่ีประเมินความรู้ความสามารถ และพฤตกิรรมของ
นกัเรียนหลงัจากปฏิบตักิิจกรรม 

           5. น าชดุกิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้ายท่ีสร้างเสร็จเรียนร้อยแล้ว  เสนอต่ออาจารย์ท่ี
ปรึกษาสารนิพนธ์และผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ทา่น  เพ่ือตรวจสอบเก่ียวกบัความเท่ียงตรงของเนือ้หา  
ความสอดคล้องของกิจกรรม  ความถกูต้องของภาษาและความเหมาะสมของชดุกิจกรรมคณิตศาสตร์
เส้นด้าย  เพ่ือน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข 

           6. น าชดุกิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้ายท่ีผา่นการตรวจสอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา  
สารนิพนธ์และผู้ เช่ียวชาญ  และปรับปรุงแก้ไขแล้ว  เสนอตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์และ
ผู้ เช่ียวชาญอีกครัง้  จากนัน้น าไปทดลองใช้กบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1  โรงเรียนเทพศริินทร์ 
สมทุรปราการ  อ าเภอเมือง  จงัหวดัสมทุรปราการ  ท่ีไมใ่ชก่ลุม่เป้าหมายในการทดลองจ านวน  20 คน  
เพ่ือหาข้อบกพร่องของชดุกิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้าย 

           7. น าข้อบกพร่องของชดุกิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้าย  มาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้
กบักลุม่เป้าหมายท่ีทดลอง 

4.2  แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
        4.2.1  การสร้างแบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
  1. ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความคิดสร้างสรรค์เนือ้หาวิชา

คณิตศาสตร์ 
  2. สร้างแบบทดสอบวดัความคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
                    การสร้างแบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรค์ต้องสามารถวดัได้หลายๆ ทาง  

หลายๆ แบบ  จ านวน 8 ข้อ  เพ่ือน าความคิดนัน้ไปใช้แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์   โดยมีกระบวนการ
คดิ 4 ประเภท ได้แก่ ความคิดคล่องตวั  ความคดิยืดหยุน่  ความคิดริเร่ิม  ความคิดละเอียดลออ  ซึง่
ความคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ นีส้ามารถวดัได้จากแบบทดสอบวดัความคดิสร้างสรรค์ทาง



 47 

คณิตศาสตร์   ซึง่ผู้วิจยัสร้างขึน้โดยยึดหลกัของ วอลลาชและโคแกน (ไสว  เล่ียมแก้ว. 2514: 18-19;  
อ้างอิงจาก  Wallaach; & Kogan. 1965: Modes of Thinking Young Children); ทอแรนซ์ (สภุาวดี  
ตัง้บบุผา. 2533: 72-76; อ้างอิงจาก Torrance. 1969. Guiding Creative Talent); ไพรัตน์  วงษ์นาม 
(2523: 34-40) และกรมวิชาการ  (2534: 48-50) โดยแบบทดสอบท่ีสร้างขึน้มุง่วดัความคดิสร้างสรรค์
ทางคณิตศาสตร์  4 ด้าน ได้แก่  ความคดิคลอ่งตวั  ความคดิยืดหยุน่  ความคิดริเร่ิม  ความคดิ
ละเอียดลออ  ซึง่มีลกัษณะการถาม 4 ด้าน คือ 
                                        2.1 ความสามารถในการโยงเส้นด้าย  ได้แก่  การให้นกัเรียนโยงเส้นด้าย
ตอ่เตมิให้มีความแปลกใหมไ่มเ่หมือนใคร 
                                        2.2 ความสามารถในการประกอบภาพ ได้แก่  การให้นกัเรียนโยงเส้นด้ายท่ี
เป็นรูปเรขาคณิตท่ีก าหนดให้มาประกอบเป็นภาพท่ีมีความหมายแปลกใหม่  โดยจะใช้รูปเรขาคณิตซ า้
ก่ีครัง้ก็ได้  ขนาดและทิศทางไมจ่ าเป็นต้องเทา่กบัท่ีก าหนดให้ 
                                         2.3 ความสามารถในการใช้จดุท่ีขนานกนั  จ านวน 4 คู ่ได้แก่  การให้
นกัเรียนโยงเส้นด้ายตอ่เตมิโดยใช้เส้นคูข่นาน  เป็นสว่นส าคญัของภาพ  จะตอ่เตมิสว่นใดก็ได้ให้
นา่สนใจ 
                                        2.4 ความสามารถในการบอกความหมายของเส้นภาพ ได้แก่  การให้
นกัเรียนออกแบบและโยงเส้นด้ายตามใจชอบ  แล้วสามารถบอกได้วา่เป็นรูปอะไร        
     3. น าแบบทดสอบวดัความคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์และผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนือ้หา  ความถกูต้องของ
ภาษา  แล้วน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข 

   4. น าแบบทดสอบวดัความคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ท่ีผา่นการตรวจสอบจาก
ผู้ เช่ียวชาญ  และปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1  โรงเรียนเทพศริินทร์ 
สมทุรปราการ อ าเภอเมือง  จงัหวดัสมทุรปราการ  ท่ีไมใ่ชก่ลุม่เป้าหมายในการทดลอง จ านวน  100 
คน  เพ่ือหาคา่อ านาจจ าแนกเป็นรายข้อของแบบทดสอบโดยวิธีการแจกแจงที (t-distribution) แบบ
เทคนิค  25%  ของกลุม่สงูกบักลุม่ต ่าออกมา  ได้คา่อ านาจจ าแนกทีตัง้แต ่1.72 – 18.02  (ล้วน  สาย
ยศ; องัคณา  สายยศ. 2538: 215 – 217) 

  5. น าแบบทดสอบวดัความคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์  จากข้อ 4.  มาตรวจให้
คะแนนแล้วน าผลท่ีได้  มาวิเคราะห์คา่อ านาจจ าแนก โดยการทดสอบหาคา่ t รายข้อ คา่ t ท่ีสงูกว่า  
1.75  ขึน้ไป 

  6. น าแบบทดสอบท่ีคดัเลือกได้  มาหาความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ  โดยการน าไป
ทดสอบกบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1  โรงเรียนเทพศริินทร์ สมทุรปราการ  อ าเภอเมือง  จงัหวดั
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สมทุรปราการ  ท่ีไมใ่ชก่ลุม่เป้าหมาย จ านวน  100 คน  แล้วน าผลท่ีได้มาวิเคราะห์หาคา่สมัประสิทธ์ิ

แอลฟา (  - coefficient )  ของครอนบคั ( Cronbach ) ได้คา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.99 
ลักษณะแบบทดสอบ 
     แบบทดสอบท่ีใช้วดัความคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์เป็นแบบอตันยัซึง่มีอยูท่ัง้หมด 4 

ข้อ  ดงันี ้
         1. ความสามารถในการโยงเส้นด้าย   

                              ให้นกัเรียนโยงเส้นด้ายตอ่เตมิจากจดุบนกระดาษท่ีครูก าหนดให้  ให้มีความแปลก
ใหมไ่มเ่หมือนใคร 
 
 
 
 
 
 
                        2. ความสามารถในการประกอบภาพ  
                             ให้นกัเรียนโยงเส้นด้ายท่ีเป็นรูปเรขาคณิตท่ีก าหนดให้มาประกอบเป็นภาพท่ีมี
ความหมายแปลกใหม่  โดยจะใช้รูปเรขาคณิตซ า้ก่ีครัง้ก็ได้  ขนาดและทิศทางไมจ่ าเป็นต้องเทา่กบัท่ี
ก าหนดให้ 
 
 
 
                       3. ความสามารถในการใช้จดุท่ีขนานกนั 
                             ให้นกัเรียนโยงเส้นด้ายตอ่เตมิโดยใช้เส้นคูข่นานจ านวน 4 คู ่เป็นสว่นส าคญัของ
ภาพ  จะตอ่เตมิสว่นใดสว่นหนึง่หรือใช้มากกวา่ 1 คูก็่ได้ให้นา่สนใจ  
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                        4. ความสามารถในการบอกความหมายของเส้นภาพ 
                              ให้นกัเรียนโยงเส้นด้ายภายในกรอบส่ีเหล่ียมท่ีก าหนดให้  โดยนกัเรียนสามารถ
โยงเส้นด้ายได้ตามใจชอบให้มีความแปลกใหมไ่มเ่หมือนใคร  พร้อมทัง้บอกช่ือภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
                             4.2.2  การตรวจให้คะแนนการท าแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์   
                                  แบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ทัง้ 4 ฉบบั มีการให้คะแนน
แบบทดสอบแตล่ะฉบบั  โดยยดึวิธีการตรวจของ ทอแรนซ์  (สภุาวดี  ตัง้บบุผา. 2533:  72-76; อ้างอิง
จาก Torrance. 1969. Guiding Creative Talent) ซึง่มีการตรวจให้คะแนนความคิดสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์  ดงันี ้
                                      1. คะแนนความคดิคลอ่งตวั  ให้คะแนนโดยพิจารณาจากจ านวนค าตอบท่ี
นกัเรียนตอบถกูตามเง่ือนไข  ค าตอบละ 1 คะแนน  แตถ้่าซ า้หรือเหมือนเดมิจะไมใ่ห้คะแนนอีก 
                                      2. คะแนนความยืดหยุ่น  ให้คะแนนโดยนบัจากจ านวนกลุม่หรือจ านวน
ทิศทางของค าตอบ คือ น าค าตอบทัง้หมดท่ีให้คะแนนความคดิคล่องตวัไปแล้วมาจดักลุม่หรือทิศทาง
ใหม ่ค าตอบใดเป็นค าตอบทิศทางเดียวกนัหรือความหมายอยา่งเดียวกนั ก็จดัเข้าเป็นกลุม่เดียวกนั 
เม่ือจดัเรียบร้อยแล้วให้นบัจ านวนกลุม่ให้กลุม่ละ 1 คะแนน 
                                      3. คะแนนความคดิริเร่ิม  ให้คะแนนโดยพิจารณาจากค าตอบท่ีเป็นความคดิ
แปลกและแตกตา่งไปจากค าตอบของคนอ่ืน  แล้วน ามาคิดเป็นความถ่ีของค าตอบผู้ เข้าสอบทัง้หมด  
ถ้าค าตอบใดมีผู้ตอบมากเกินไปก็จะไมใ่ห้คะแนน  แตถ้่าค าตอบใดมีผู้ตอบซ า้กนัน้อยมากเทา่ใดก็จะ
ได้คะแนนมากเทา่นัน้ ซึง่การให้คะแนนจะใช้เกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้
                                             ค าตอบท่ีซ า้กนั  1%  ให้  4  คะแนน 
                                             ค าตอบท่ีซ า้กนั  2%  ให้  3  คะแนน 
                                             ค าตอบท่ีซ า้กนั  3 - 5%  ให้  2  คะแนน 
                                             ค าตอบท่ีซ า้กนั  6 - 11%  ให้  1  คะแนน 
                                             ค าตอบท่ีซ า้กนั  12% ขึน้ไป  ให้  0  คะแนน 

......................................
................. 
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                                      4. คะแนนความคดิละเอียดลออ  ผู้วิจยัยึดหลกัการตรวจของ ทอแรนซ์  
(สภุาวดี  ตัง้บบุผา. 2533: 72-76; อ้างอิงจาก Torrance. 1969. Guiding Creative Talent) ให้
คะแนนโดยพิจารณาจากความคดิในรายละเอียดท่ีน ามาตกแตง่ความคิดครัง้แรกแล้วท าให้ภาพชดัเจน
และได้ความหมายสมบรูณ์  โดยให้คะแนนค าตอบละ 1 คะแนน 
 
5.  แบบแผนในการศึกษาค้นคว้า   

การศกึษาค้นคว้าครัง้นีเ้ป็นการศกึษาค้นคว้าเชิงทดลอง  เพ่ือศกึษาผลของการใช้ชดุกิจกรรม
คณิตศาสตร์เส้นด้ายเพ่ือสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์  โดยผู้วิจยัมีกลุ่มเป้าหมายกลุม่
เดียว  แตท่ดสอบความคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์  ทัง้ก่อนและหลงัรับการใช้ชดุกิจกรรม
คณิตศาสตร์เส้นด้าย  โดยใช้แบบแผนการวิจยั  One – Group Pretest – Posttest Design   (ล้วน  
สายยศ, องัคณา  สายยศ. 2538: 249)  มีลกัษณะดงันี ้
 
ตาราง 1 แสดงแบบแผนการทดลอง 
 

กลุ่ม สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง 

E T1 X T2 

 
 E  แทน  กลุม่ทดลอง 
 X  แทน  การฝึกชดุกิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้าย 
 T1  แทน  การสอบก่อนเรียน   (Pre - test)   
 T2  แทน  การสอบหลงัเรียน   (Post – test)   
 
6.  วิธีการด าเนินการศึกษาค้นคว้า 

ในการด าเนินการทดลองใช้ชดุกิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้าย  เพ่ือสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์
ทางคณิตศาสตร์  ผู้วิจยัได้ด าเนินการศกึษาค้นคว้า  ตามขัน้ตอนดงันี  ้
                   1. ชีแ้จงให้นกัเรียนท่ีเป็นกลุม่เป้าหมายในการด าเนินการศกึษาค้นคว้าทราบถึงการท า
กิจกรรมโดยใช้ชดุกิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้าย  เพ่ือให้ทกุคนเข้าใจตรงกนั  และปฏิบตักิิจกรรมได้
ถกูต้อง 
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                   2. น าแบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรค์  ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้และได้คดัเลือกแล้ว  จ านวน 4 
ข้อ  ไปทดสอบกบักลุม่เป้าหมายทัง้หมด  แล้วบนัทกึคะแนนไว้เป็นคะแนนก่อนใช้ชดุกิจกรรม
คณิตศาสตร์เส้นด้าย   
                   3. ด าเนินการสอน  โดยใช้ชดุกิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้าย  โดยผู้วิจยัเป็นครูผู้สอน  
จ านวน  6  ชัว่โมง  ดงันี ้
                         ชดุท่ี 1 เส้นด้ายใครๆ ก็โยงได้   จ านวน  1  ชัว่โมง 
                         ชดุท่ี 2 เส้นด้ายกบัการเขียนกราฟ  จ านวน  1  ชัว่โมง 
                         ชดุท่ี 3 เส้นตรงสวยงามได้ด้วยเส้นด้าย  จ านวน  1  ชัว่โมง 
                         ชดุท่ี 4 มมุสวยๆกบัประตมิากรรมเส้นด้าย  จ านวน  1  ชัว่โมง 
                         ชดุท่ี 5 เส้นด้ายกบัรูปสองมิติ   จ านวน  1  ชัว่โมง 
                         ชดุท่ี 6 เส้นด้ายกบัรูปสามมิติ   จ านวน  1  ชัว่โมง 
                   4. เม่ือผู้สอนด าเนินการทดลอง  โดยใช้ชดุกิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้ายครบทัง้ 6 ชดุ  
แล้วน าแบบทดสอบวดัความคดิสร้างสรรค์  ซึง่เป็นฉบบัเดียวกนักบัฉบบัท่ีใช้ทดสอบก่อนเรียน  ไป
ทดสอบกบักลุม่เป้าหมายอีกครัง้ แล้วบนัทกึคะแนนไว้เป็นคะแนนหลงัใช้ชดุกิจกรรมคณิตศาสตร์
เส้นด้าย   
                   5. น าคะแนนท่ีได้จากการวดัความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์  ทัง้คะแนนก่อนท า
กิจกรรมและหลงัท ากิจกรรมมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิต ิเพ่ือทดสอบสมมตฐิาน   
 
7.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

การเปรียบเทียบความคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ก่อน
และหลงัการใช้ชดุกิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้าย  โดยใช้  t – test for Dependent Samples 
 
8.  สถติทิี่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

8.1 หาค่าสถติิพืน้ฐาน 
       8.1.1 คา่เฉล่ีย   (X  ) ค านวณจากสตูร (ล้วน  สายยศ, องัคณา  สายยศ. 2538: 73) 
  
             

เม่ือ X   แทน คะแนนเฉล่ีย 

   X แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
     N แทน จ านวนนกัเรียนในกลุม่เป้าหมาย 

X 
N 

X  = 
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       8.1.2 คา่ความแปรปรวน  (S2) ค านวณจากสตูร (ล้วน  สายยศ; องัคณา  สายยศ. 2538: 
77) 
 
   
  

เม่ือ S2 แทน ความแปรปรวนของคะแนน 

   X แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
   N แทน จ านวนนกัเรียนในกลุม่เป้าหมาย 
   X แทน คะแนนแตล่ะตวั 

8.2  สถติทิี่ใช้ในการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
       8.2.1 การวิเคราะห์คณุภาพเคร่ืองมือของแบบวดัความคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 

            8.2.1.1 หาคา่อ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัความคดิสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์  โดยวิธีการแจกแจงที (t-distribution) (ล้วน  สายยศ; องัคณา  สายยศ. 2538: 216) 

    

L

L

H

H

LH

n

S

n

S

XX
t

22




  

 
  เม่ือ   t    แทน คา่อ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ 
   HX     แทน คะแนนเฉล่ียของกลุม่สงู 
   LX     แทน คะแนนเฉล่ียของกลุม่ต ่า 
   2

HS     แทน คะแนนความแปรปรวนของกลุม่สงู 
   2

LS     แทน คะแนนความแปรปรวนของกลุม่ต ่า 
   Hn     แทน จ านวนกลุม่เป้าหมายในกลุ่มสงู 
   Ln     แทน จ านวนกลุม่เป้าหมายในกลุ่มต ่า 
 
 
 
 
 
 
 

NX2 –  X2 
NN-1 

S2  = 
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            8.2.1.2  หาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์

ทัง้ฉบบั  โดยใช้สมัประสิทธ์ิแอลฟา ( - coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) (ล้วน  สายยศ; 
องัคณา  สายยศ. 2538: 200) 

   

















2

2

1
1

t

i

S

S

n

n
  

 

 เม่ือ    แทน คา่สมัประสิทธ์ิของความเช่ือมัน่ 
  n   แทน จ านวนข้อของเคร่ืองมือวดั 

   2

iS     แทน คะแนนความแปรปรวนเป็นรายข้อ 
   2

tS     แทน คะแนนความแปรปรวนของเคร่ืองมือทัง้ฉบบั 
xxxxxxx8.3 สถติทิี่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน (ล้วน  สายยศ; องัคณา  สายยศ. 2538: 104) 

 
1

22







 



N

DDN

D
t  

 
เม่ือ t  แทน   คา่ท่ีพิจารณาใน  t - Distribution  

D  แทน   ความแตกตา่งระหวา่งคะแนนแตล่ะคู่ 
   D  แทน ผลรวมของความแตกตา่งระหวา่งคะแนนแตล่ะคู่ 

   2

D  แทน ผลรวมของ D แตล่ะตวัยกก าลงัสอง 
    2D แทน ผลรวมของ D ทัง้หมดยกก าลงัสอง 
   N  แทน จ านวนคู ่
   df  = N - 1 

 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

ในการวิเคราะห์ข้อมลูจากการศกึษาค้นคว้า และการแปรผลการวิเคราะห์ข้อมลูในครัง้นี ้
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกนั ผู้วิจยัได้ใช้สญัลกัษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงัตอ่ไปนี  ้
 N      แทน  จ านวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอยา่ง 
           แ แทน  คะแนนเฉล่ีย 
 S      แทน  คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 

D  แทน  ผลรวมของคะแนนความแตกตา่งระหว่างคะแนนการทดสอบหลงัท าชดุ  
                             กิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้ายกบัก่อนการใช้ชดุกิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้าย 

 D2 แทน  ผลรวมของก าลงัสองของความแตกตา่งรายคูร่ะหวา่งคะแนนการทดสอบ  
                             หลงัใช้ชดุกิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้ายกบัก่อนการใช้ชดุกิจกรรม  
                             คณิตศาสตร์เส้นด้าย 
 t      แทน   คา่ท่ีใช้พิจารณาใน t - Distribution 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูและการแปรผลการวิเคราะห์ข้อมลูในการทดลองครัง้นีมี้
ดงัตอ่ไปนี ้

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนความคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ก่อนและหลงัได้รับการใช้ชดุกิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้าย  แสดงดงัตาราง  2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
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ตาราง 2  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้ 
      มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ก่อนและหลงัการใช้ชดุกิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้าย 
 

 N  S D D2 t 

ก่อนการทดลอง 30 86.97 9.63    

    655 18,091 10.46** 

หลงัการทดลอง 30 108.8 6.48    

 
    **  มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
     t (.01,29) = 2.462 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากตาราง 2 พบวา่ คะแนนความคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของ
นกัเรียนหลงัได้รับการใช้ชดุกิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้ายสงูกวา่ก่อนได้รับการใช้ชดุกิจกรรม
คณิตศาสตร์เส้นด้าย อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

X 



บทที่ 5 
สรุปผล อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

 
การศกึษาค้นคว้าครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงทดลอง  โดยมีจดุมุง่หมายเพ่ือเปรียบเทียบความคดิ

สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ก่อนและหลงัการใช้ชดุกิจกรรม
คณิตศาสตร์เส้นด้าย  ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1  ซึง่สามารถสรุปผลการวิจยัได้ดงันี ้

 
สังเขปความมุ่งหมาย สมมตฐิาน และวิธีการศึกษาค้นคว้า 
ความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 

เพ่ือเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ก่อน
และหลงัการใช้ชดุกิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้าย   
 
สมมตฐิานในการศึกษาค้นคว้า 

ความคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 หลงัการใช้ชดุกิจกรรม
คณิตศาสตร์เส้นด้ายสงูกวา่ก่อนการใช้ชดุกิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้าย  
 
ความส าคัญของการศึกษาค้นคว้า 

ผลของการศกึษาจะท าให้ทราบถึงผลการใช้ชดุกิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้ายสามารถเป็น
แนวทางส าหรับครูท่ีสอนวิชาคณิตศาสตร์  ในการใช้ประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์  ซึง่ท าให้
นกัเรียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมคอ่นข้างมาก   นกัเรียนจงึต้องท าความเข้าใจมากขึน้ เพ่ือให้นกัเรียนมี
ความคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์  ดงันัน้จงึเป็นแนวทางในการพฒันาการสอนส าหรับครู
คณิตศาสตร์ ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั และสามารถน ามาบรูณาการ
ในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 
 
วิธีด าเนินการศึกษาค้นคว้า  

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
  กลุม่เป้าหมายท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้าในครัง้นีเ้ป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี  

2  ปีการศกึษา  2553  ของโรงเรียนเทพศริินทร์ สมทุรปราการ  อ าเภอเมือง  จงัหวดัสมทุรปราการ  ท่ีมี
ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้าย  โดยคดัเลือกตามล าดบัการสมคัร มาจ านวน  30 คน 
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เนือ้หาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
  เนือ้หาท่ีใช้ในการทดลองเป็นเนือ้หาวิชาคณิตศาสตร์ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ตาม

หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช  2544   โรงเรียนเทพศริินทร์ สมทุรปราการ  อ าเภอเมือง  
จงัหวดัสมทุรปราการ   เร่ือง  
 
  -  คูอ่นัดบัและกราฟ     จ านวน  2 ชัว่โมง 
  -  พืน้ฐานทางเรขาคณิต     จ านวน  2 ชัว่โมง 
  -   ความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ จ านวน  2 ชัว่โมง 

  ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
   เร่ิมทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2553 ใช้เวลา 8  ชัว่โมง  โดยใช้เวลาในการทดสอบ

ก่อนเรียนและหลงัเรียนอยา่งละ 1  ชัว่โมง  ใช้เวลาในการใช้ชดุกิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้าย  6 ชัว่โมง 
 
  ตัวแปรที่ศึกษา 
         ตวัแปรอิสระ   ได้แก่  ชดุกิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้าย 

         ตวัแปรตาม     ได้แก่  ความคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
 

  เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้าประกอบด้วย 
        1. ชดุกิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้าย  มีทัง้หมด  6 ชดุ  ดงันี ้

                           ชดุท่ี 1 เส้นด้ายใครๆ ก็โยงได้ 
                           ชดุท่ี 2 เส้นด้ายกบัการเขียนกราฟ 
                           ชดุท่ี 3 เส้นตรงสวยงามได้ด้วยเส้นด้าย 
                           ชดุท่ี 4 มมุสวยๆกบัประตมิากรรมเส้นด้าย 
                           ชดุท่ี 5 เส้นด้ายกบัรูปสองมิติ 
                           ชดุท่ี 6 เส้นด้ายกบัรูปสามมิติ 
                   2.  แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบทดสอบอตันยัจ านวน 4 
ข้อ แล้วน าไปหาคา่อ านาจจ าแนกโดยการทดสอบคา่ t รายข้อ แบบเทคนิค 25% ของกลุม่สงูและกลุม่
ต ่า ได้คา่อ านาจจ าแนก (t) อยูต่ัง้แต ่11.28 – 18.02 และหาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบโดยใช้
สมัประสิทธ์ิแอลฟา (  - Coefficient) ของครอนบคั (cronbach) ได้คา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.99 
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วิธีการด าเนินการศึกษาค้นคว้า 
การศกึษาค้นคว้าในครัง้นีผู้้วิจยัใช้แบบแผนการศกึษาค้นคว้าแบบ  One – Group  

Pretest – Posttest Design ซึง่มีวิธีการด าเนินการศกึษาค้นคว้าดงันี ้
     1. ชีแ้จงให้นกัเรียนท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่งในการด าเนินการศกึษาค้นค้าทราบถึงการ 

ท ากิจกรรมโดยใช้ชดุกิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้าย เพ่ือให้ทกุคนเข้าใจตรงกนัและปฏิบตักิิจกรรมได้
ถกูต้อง 

       2. น าแบบทดสอบวดัความคดิสร้างสรรค์ ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้และได้คดัเลือกแล้วจ านวน  
4 ข้อ ไปทดสอบกบักลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด แล้วบนัทึกคะแนนไว้ส าหรับเป็นคะแนนทดสอบก่อนใช้ชดุ
กิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้าย 
       3. ด าเนินการสอน โดยใช้ชดุกิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้าย โดยผู้วิจยัเป็นผู้ด าเนินการ 
สอนเอง จ านวน  6  ชัว่โมง  ดงันี ้
                          ชดุท่ี 1 เส้นด้ายใครๆ ก็โยงได้   จ านวน  1  ชัว่โมง 
                          ชดุท่ี 2 เส้นด้ายกบัการเขียนกราฟ  จ านวน  1  ชัว่โมง 
                          ชดุท่ี 3 เส้นตรงสวยงามได้ด้วยเส้นด้าย  จ านวน  1  ชัว่โมง 
                          ชดุท่ี 4 มมุสวยๆกบัประตมิากรรมเส้นด้าย จ านวน  1  ชัว่โมง 
                          ชดุท่ี 5 เส้นด้ายกบัรูปสองมิติ   จ านวน  1  ชัว่โมง 
                          ชดุท่ี 6 เส้นด้ายกบัรูปสามมิติ   จ านวน  1  ชัว่โมง 

       4.  เม่ือผู้สอนด าเนินการทดลองโดยใช้ชดุกิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้ายครบทัง้ 6 
ชดุ แล้วจงึน าแบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรค์ ซึง่เป็นฉบบัเดียวกนักบัฉบบัท่ีใช้ทดสอบก่อนเรียนไป
ทดสอบกบักลุม่ตวัอยา่งอีกครัง้ แล้วบนัทึกคะแนนไว้ส าหรับเป็นคะแนนทดสอบหลงัใช้ชดุกิจกรรม
คณิตศาสตร์เส้นด้าย 

       5.  น าคะแนนท่ีได้จากการวดัความคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ทัง้ทดสอบก่อน
เรียนและทดสอบหลงัเรียนมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิตเิพ่ือทดสอบสมมตฐิาน 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
เปรียบเทียบความคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ก่อนและ

หลงัการใช้ชดุกิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้าย โดยใช้ t – test for Dependent Samples 
 
สรุปผลการศึกษาค้นคว้า 

ผลจาการวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัความคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ชดุกิจกรรม
คณิตศาสตร์เส้นด้าย สรุปได้ดงันี ้
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 ความคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 หลงัได้รับการใช้ชดุ
กิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้ายสงูกวา่ก่อนได้รับการใช้ชดุกิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้ายอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 
อภปิรายผล 

จาการศกึษาค้นคว้าในครัง้นี ้เป็นการจดักิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้ายส าหรับนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 1 เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ก่อนและหลงัได้รับการ
ใช้ชดุกิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้ายซึง่ผลของการศกึษาความคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ชดุ
กิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้ายของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมทุรปราการ  
อ. เมือง จ. สมทุรปราการ พบวา่หลงัการใช้ชดุกิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้ายนกัเรียนมีความคิด
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์สงูขึน้กวา่ก่อนใช้ชดุกิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้ายอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .01  ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ทัง้นี ้อาจเป็นผลมาจากสาเหตตุอ่ไปนี  ้

    1.  ชดุกิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้ายท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ เป็นชดุกิจกรรมท่ีน าความรู้ ทกัษะ
กระบวนการคดิวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ มาสร้างสรรค์ผลงานทางศลิปะ ซึง่เนือ้หาคณิตศาสตร์ท่ี
น ามาใช้ในการท ากิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้ายครัง้นีไ้มย่ากเกินไป การกระตุ้นให้นกัเรียนเกิด
จินตนาการและความคดิสร้างสรรค์โดยใช้วิธีการตา่งๆ เช่น การฝึกปฏิบตั ิ การฝึกทกัษะการเขียนและ
การวาดภาพ  การสอนด้วยวิธีนีจ้ะท าให้นกัเรียนได้กระบวนการและวิธีการท่ีสามารถน าไปใช้ได้ตอ่ไป
ในการแก้ปัญหาอ่ืนๆ ในอนาคต  ชยัศกัดิ ์ ลีลาจรัสกลุ (2543: 227)  

    2.  ชดุกิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้ายท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้  มีการก าหนดจดุประสงค์การเรียนรู้
ในแตล่ะชดุอย่างชดัเจนเม่ือนกัเรียนได้ศกึษาเนือ้หาของชดุกิจกรรมแตล่ะชดุแล้วสามารถตรวจสอบ
ความเข้าใจได้จากการท ากิจกรรม เม่ือเสร็จสิน้การท ากิจกรรมแตล่ะชดุแล้ว มีการตอบค าถามท้าย
กิจกรรมเพื่อเป็นการตรวจสอบความเข้าใจ โดยครูเฉลยค าตอบของค าถามท้ายการท ากิจกรรมทกุครัง้ 
ท าให้นกัเรียนทราบผลได้ทนัทีวา่ตนเองท าถกูหรือไม ่มีการให้นกัเรียนน าเสนอผลงานของตนเองหน้า
ชัน้เรียน ท าให้นกัเรียนได้ทราบถึงความก้าวหน้าของตนเองและมีโอกาสปรับปรุงผลงานของตนเองท่ี
บกพร่องเพ่ือเป็นแนวทางในการท ากิจกรรมในครัง้ตอ่ๆไปได้ ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของวิชยั วงษ์ใหญ่ 
(2525: 192) ท่ีกลา่ววา่ การใช้ชดุกิจกรรมให้ได้รับผลส าเร็จนัน้ ผู้ เรียนควรมีโอกาสทราบผลการท า
กิจกรรมอยา่งชดัเจนในทนัทีทนัใด เพ่ือเป็นการเสริมแรงให้ผู้ เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้เป็น
อยา่งดี และท าให้นกัเรียนตรวจสอบตนเองได้วา่มีการพฒันาเพิ่มขึน้เทา่ใด ท าให้นกัเรียนมีความสนใจ
ในการเรียนมากขึน้ 
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    3.  ชดุกิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้ายท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ มีกิจกรรมให้ผู้ เรียนได้ฝึกปฏิบตัด้ิวย
ตนเอง ซึง่กิจกรรมแตล่ะกิจกรรมฝึกให้ผู้ เรียนมีความคดิริเร่ิมอยา่งอิสระ เน้นความละเอียดลออในการ
สร้างสรรค์ผลงานอยา่งหลากหลาย จงึสง่ผลให้นกัเรียนมีความคิดสร้างสรรค์สงูขึน้ภายหลงัได้รับการ
ใช้ชดุกิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้าย ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ ทิพย์บปุผา  สาคร (2546: 86) ท่ี
กลา่ววา่ นกัเรียนท่ีได้รับการท าแบบฝึกจะมีความคิดสร้างสรรค์สงูกวา่นกัเรียนท่ีไมไ่ด้รับการท า
แบบฝึกหดั ทัง้นีม้าจากการให้นกัเรียนท าแบบฝึกหดั ซึง่เป็นกิจกรรมท่ีสามารถสง่เสริมให้นกัเรียนมี
ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์เพิ่มเตมิ 

4.  บรรยากาศในการเรียนการสอน ระหวา่งท าการทดลอง ผู้วิจยัได้ให้ความเป็นกนัเองกบั
ผู้ เรียน แสดงสีหน้ายิม้แย้มแจม่ใส เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้มีการซกัถาม มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ซึง่กนัและกนั  เม่ือมีข้อสงสยันกัเรียนสามารถถามผู้วิจยัได้ตลอดเวลา มีการกลา่วชมเชยนกัเรียนท่ี
สร้างสรรค์ผลงานได้ระดบัดี ให้ก าลงัใจกบันกัเรียนท่ีสร้างสรรค์ผลงานได้ในระดบัปลานกลางและสร้าง
ผลงานไมส่ าเร็จ ซึง่จะสง่ผลให้ผู้ เรียนมีความกระตือรือร้นท่ีจะท ากิจกรรมในชดุตอ่ๆไป สามารถคดิได้
อยา่งอิสระและหลากหลาย ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ อารี  รังสินนัท์ (2528: 103) ท่ีกลา่วว่าการจดั
กิจกรรมเพื่อสง่เสริมความคิดสร้างสรรค์นัน้ ควรจดักิจกรรมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง  สง่เสริมให้
ผู้ เรียนมีความคิดริเร่ิมอยา่งอิสระ นอกจากนัน้ครูควรแสดงให้เห็นวา่ความคิดของนกัเรียนมีคณุคา่และ
เป็นประโยชน์โดยการให้ก าลงัใจยกยอ่งพร้อมกบัชมเชยอยา่งสม ่าเสมอ 
 
ข้อสังเกตจากการศึกษาค้นคว้า 

จากผลการใช้ชดุกิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้ายท่ีมีตอ่ความคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ผู้วิจยัได้พบข้อสงัเกตบางประการจากการศกึษาค้นคว้าสรุปดงันี ้

       1.  การใช้ชดุกิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้ายท่ีมีตอ่ความคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ในชว่งแรกคอ่นข้างมีปัญหาเน่ืองจากนกัเรียนไมเ่ข้าใจการท า
กิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้าย เม่ือนกัเรียนได้รับชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้ายแล้ว จะเร่ิมซกัถามใน
สิ่งท่ีตนเองไมเ่ข้าใจ ดงันัน้ผู้วิจยัได้ด าเนินการแก้ไขปัญหา โดยแนะน าและชีแ้จงวิธีการท ากิจกรรม
คณิตศาสตร์เส้นด้ายแตล่ะขัน้ตอนอย่างละเอียด ท าให้นกัเรียนมีความเข้าใจและปฏิบตักิิจกรรม
คณิตศาสตร์เส้นด้ายในชดุกิจกรรมตา่งๆได้ สง่ผลให้การด าเนินกิจกรรมในชัว่โมงตอ่ๆไปมีปัญหาลด
น้อยลง และสามารถด าเนินการจดักิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้ายตอ่ได้ด้วยดี 

     2.  ในระหวา่งการใช้ชดุกิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้าย นกัเรียนสว่นมากให้ความสนใจ 
และมีความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม ซึง่สงัเกตได้จากการซกัถามแลกเปล่ียนความคดิเห็นกนัและ
เกิดความภาคภมูิใจในผลงานของตนเอง แตล่ะชดุกิจกรรมมีนกัเรียนบางคนท่ีท ากิจกรรมได้ช้า เพราะ
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นกัเรียนเห็นวา่กิจกรรมท่ีท านัน้ยากส าหรับตนเอง ดงันัน้ผู้วิจยัจงึต้องชว่ยอธิบายและชีแ้นวทางในการ
ท ากิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้ายแกน่กัเรียนท่ีเข้าใจได้คอ่นข้างช้า 

     3.  การท ากิจกรรมท่ีแขง่กบัเวลา ท าให้นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม มี
การวางแผนการท างาน เพ่ือให้งานส าเร็จลลุว่งตามเป้าหมาย 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลของการศกึษาค้นคว้าครัง้นี ้ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะซึง่อาจเป็นประโยชน์ตอ่การจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ และการศกึษาค้นคว้าครัง้ตอ่ไป ดงันี  ้

 
ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
1. การพฒันาความคดิสร้างสรรค์จะต้องใช้เวลา และคอ่ยเป็นคอ่ยไป ผู้สอนไมค่วรเร่งให้

ผู้ เรียนคิดและตอบ ควรให้เวลาในการคดิแก่ผู้ เรียนในการปฏิบตัิกิจกรรม 
2. ในการปฏิบตัิกิจกรรมแตล่ะครัง้ ผู้สอนควรให้อิสระในการคิดแก่ผู้ เรียน ซึง่อาจมีการชีแ้นะ

บ้างหากผู้ เรียนไมเ่ข้าใจเพื่อให้ผู้ เรียนรู้จกัคดิค้นหาวิธีการหาค าตอบอยา่งหลากหลาย 
3. ควรมีการเสริมแรงเพ่ือแสดงให้เห็นวา่ ความคิดเห็นของนกัเรียนมีคณุคา่ และเป็น

ประโยชน์ในการให้ก าลงัใจ กลา่วชมเชย ยกย่องขณะนกัเรียนปฏิบตักิิจกรรม มีการให้รางวลัเม่ือ
นกัเรียนน าเสนอผลงาน เพ่ือให้นกัเรียนมีก าลงัใจในการใช้ชดุกิจกรรมชดุตอ่ๆไป 

4. ในการตรวจแบบทดสอบความคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์  ควรมีการตรวจให้คะแนน
ความคดิคลอ่งตวั  ความคิดยืดหยุ่น  ความคดิริเร่ิม  และความคดิละเอียดลออ  ของแบบทดสอบทัง้
ฉบบัในสดัสว่นท่ีใกล้เคียงกนั 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาค้นคว้าต่อไป 
1. ควรศกึษาเก่ียวกบัตวัแปรอ่ืนๆ นอกเหนือจากความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ เชน่  

เจตคตติอ่วิชาคณิตศาสตร์  ความสนใจในการเรียนคณิตศาสตร์  การแก้ปัญหา  เป็นต้น 
2. เน่ืองจากการใช้ชดุกิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้าย  ท าให้ผู้ เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ทาง

คณิตศาสตร์สงูขึน้กวา่ก่อนการท าชดุกกิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้าย  ดงันัน้  จงึควรมีการสรร้างชดุ
กิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้ายให้มีความหลากหลายมากกวา่เดมิ 

3. ควรมีการศกึษาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมอ่ืนเพ่ือสง่เสริม
ความคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์  เชน่  การจดักิจกรรมท่ีน าคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั  
การเลน่เกมทางคณิตศาสตร์ เพ่ือให้นกัเรียนเกิดความสนกุสนานและมีเจตคตท่ีิดีตอ่วิชาคณิตศาสตร์   
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ภาคผนวก  ก 
 
ค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
1.  ตารางคะแนนการท าแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์  จ านวน  8  ข้อ 
2.  ตารางแสดงคะแนนการท าแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
25%  ของกลุ่มสูงและ  25%   ของกลุ่มต ่า 
3.  ตารางแสดงค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
จ านวน 10  ข้อ 
4.  ตารางแสดงค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ที่ใช้
กับกลุ่มเป้าหมาย  ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 
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หลงัจากให้นกัเรียนท่ีไมใ่ชก่ลุม่เป้าหมายจ านวน  100 คนท าแบบทดสอบวดัความคิด
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์จ านวน 8 ข้อ  จากนัน้น าคะแนนการท าแบบทดสอบความคดิสร้างสรรค์
ทางคณิตศาสตร์ทัง้ 8 ข้อ  มารวมกนัเป็นคะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนแต่
ละคนตัง้แตค่นท่ี 1 จนถึงคนท่ี 100  แล้วน าคะแนนความคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนทัง้ 
100 คน มาเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อยปรากฏดงัตาราง  

 
ตาราง 3  คะแนนการท าแบบทดสอบวดัความคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์จ านวน 8 ข้อ 
 

ที่ คะแนน ที่ คะแนน ที่ คะแนน ที่ คะแนน ที่ คะแนน 
1 118 21 91 41 74 61 72 81 76 
2 113 22 91 42 77 62 71 82 70 
3 104 23 89 43 75 63 74 83 69 
4 106 24 90 44 77 64 77 84 72 
5 98 25 90 45 78 65 88 85 62 
6 105 26 89 46 79 66 76 86 67 
7 105 27 89 47 73 67 77 87 67 
8 100 28 88 48 72 68 78 88 68 
9 103 29 88 49 73 69 86 89 59 
10 99 30 87 50 75 70 89 90 59 
11 97 31 85 51 75 71 88 91 60 
12 100 32 77 52 77 72 80 92 58 
13 97 33 75 53 78 73 72 93 58 
14 96 34 75 54 79 74 74 94 58 
15 98 35 86 55 85 75 71 95 54 
16 94 36 77 56 83 76 70 96 56 
17 101 37 80 57 82 77 69 97 54 
18 94 38 88 58 81 78 64 98 50 
19 96 39 86 59 85 79 59 99 48 
20 91 40 87 60 73 80 72 100 51 
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ตาราง 4  แสดงคะแนนการท าแบบทดสอบความคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์  ของนกัเรียน  25%    
      ของกลุม่สงูและ  25%  ของกลุม่ต ่า 
 
ข้อท่ี 1 
 

ล าดับที่ 25% ของกลุ่มสูง ล าดับที่ 25% ของกลุ่มต ่า 

1 20 1 11 
2 20 2 11 
3 19 3 11 
4 19 4 10 
5 18 5 9 
6 18 6 9 
7 18 7 9 
8 17 8 8 
9 17 9 9 
10 17 10 9 
11 16 11 8 
12 16 12 8 
13 16 13 8 
14 16 14 7 
15 16 15 7 
16 15 16 8 
17 15 17 7 
18 15 18 7 
19 14 19 9 
20 14 20 9 
21 15 21 9 
22 15 22 8 
23 14 23 8 
24 14 24 7 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 
ข้อท่ี 1 
 

ล าดับที่ 25% ของกลุ่มสูง ล าดับที่ 25% ของกลุ่มต ่า 

25 14 25 7 
ผลรวม 408   213 

X  16.32   8.52 
S2 3.64   1.59 

 
จากตารางจะได้    25,41.10,64.3,52.8,32.16 22  LHLHLH nnSSXX  
หาอ านาจจ าแนกรายข้อของแบบทดสอบความคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้สตูร 

 

    

L

L

H

H

LH

n

S

n

S

XX
t

22




  

 
แทนคา่  

    
04.17

25

41.10

25

64.3

52.832.16






t
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 
ข้อ 2 
 

ล าดับที่ 25% ของกลุ่มสูง ล าดับที่ 25% ของกลุ่มต ่า 

1 7 1 7 

2 7 2 7 

3 5 3 4 

4 5 4 5 

5 4 5 4 

6 6 6 6 

7 5 7 5 

8 5 8 5 

9 4 9 5 

10 5 10 4 

11 7 11 6 

12 6 12 6 

13 5 13 6 

14 4 14 5 

15 6 15 4 

16 5 16 4 

17 6 17 4 

18 4 18 4 

19 5 19 4 

20 4 20 5 

21 6 21 4 

22 9 22 4 

23 4 23 4 

24 7 24 4 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 
ข้อ 2 
 

ล าดับที่ 25% ของกลุ่มสูง ล าดับที่ 25% ของกลุ่มต ่า 

25 9 25 5 

ผลรวม 140   121 

X  5.60   4.48 
S2 2.08   0.97 

 
จากตารางจะได้    25,97.0,08.2,48.4,60.5 22  LHLHLH nnSSXX  
หาอ านาจจ าแนกรายข้อของแบบทดสอบความคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้สตูร 

 

    

L

L

H

H
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n

S

n

S
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t
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แทนคา่  

    
17.2

25

97.0

25

08.2

48.460.5






t
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 
ข้อ 3 
 

ล าดับที่ 25% ของกลุ่มสูง ล าดับที่ 25% ของกลุ่มต ่า 

1 19 1 11 
2 18 2 12 
3 16 3 11 
4 16 4 11 
5 16 5 11 
6 15 6 12 
7 16 7 11 
8 15 8 9 
9 15 9 11 
10 14 10 11 
11 15 11 11 
12 16 12 11 
13 15 13 11 
14 16 14 7 
15 16 15 7 
16 15 16 5 
17 16 17 7 
18 15 18 7 
19 15 19 7 
20 16 20 6 
21 15 21 6 
22 14 22 7 
23 16 23 4 
24 14 24 3 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 
ข้อ 3 
 

ล าดับที่ 25% ของกลุ่มสูง ล าดับที่ 25% ของกลุ่มต ่า 

25 15 25 3 

ผลรวม 389   212 

X  15.56   8.48 
S2 1.26   8.59 

 
จากตารางจะได้    25,59.8,26.1,48.8,56.15 22  LHLHLH nnSSXX  
หาอ านาจจ าแนกรายข้อของแบบทดสอบความคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้สตูร 

 

    

L

L

H

H
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n

S
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S
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t

22




  

 
แทนคา่  

    
28.11

25

59.8

25

26.1

48.856.15






t
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 
ข้อ 4 
 

ล าดับที่ 25% ของกลุ่มสูง ล าดับที่ 25% ของกลุ่มต ่า 

1 8 1 7 
2 6 2 6 
3 4 3 6 
4 5 4 2 
5 3 5 4 
6 6 6 4 
7 7 7 6 
8 5 8 7 
9 8 9 5 
10 6 10 0 
11 5 11 5 
12 4 12 4 
13 4 13 5 
14 6 14 4 
15 3 15 6 
16 7 16 4 
17 9 17 5 
18 6 18 7 
19 5 19 4 
20 5 20 4 
21 3 21 4 
22 6 22 4 
23 5 23 3 
24 5 24 4 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 
ข้อ 4 
 

ล าดับที่ 25% ของกลุ่มสูง ล าดับที่ 25% ของกลุ่มต ่า 

25 7 25 7 
ผลรวม 138   117 

X  5.52   4.68 
S2 2.51   2.73 

 
 จากตารางจะได้    25,73.2,51.2,68.4,52.5 22  LHLHLH nnSSXX  

หาอ านาจจ าแนกรายข้อของแบบทดสอบความคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้สตูร 
 

    

L

L

H

H

LH

n

S

n

S

XX
t
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แทนคา่  

    
84.1

25

73.2

25

51.2

68.452.5






t
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 
ข้อ 5 
 

ล าดับที่ 25% ของกลุ่มสูง ล าดับที่ 25% ของกลุ่มต ่า 

1 18 1 5 
2 16 2 5 
3 16 3 5 
4 19 4 5 
5 17 5 17 
6 17 6 17 
7 18 7 16 
8 17 8 18 
9 18 9 19 
10 18 10 17 
11 17 11 17 
12 18 12 18 
13 17 13 19 
14 16 14 17 
15 17 15 16 
16 16 16 19 
17 18 17 19 
18 16 18 15 
19 18 19 15 
20 16 20 15 
21 16 21 15 
22 15 22 15 
23 16 23 15 
24 16 24 16 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 
ข้อ 5 
 

ล าดับที่ 25% ของกลุ่มสูง ล าดับที่ 25% ของกลุ่มต ่า 

25 15 25 15 
ผลรวม 421   370 

X  16.84   14.80 
S2 1.14   21.00 

 
 จากตารางจะได้    25,00.21,14.1,80.14,84.16 22  LHLHLH nnSSXX  

หาอ านาจจ าแนกรายข้อของแบบทดสอบความคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้สูตร 
 

    

L

L

H

H

LH

n

S

n

S

XX
t

22




  

 
แทนคา่  

    
17.2

25

00.21

25

14.1

80.1484.16






t
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 
ข้อ 6 
 

ล าดับที่ 25% ของกลุ่มสูง ล าดับที่ 25% ของกลุ่มต ่า 

1 20 1 12 
2 19 2 11 
3 19 3 11 
4 19 4 11 
5 18 5 11 
6 18 6 11 
7 18 7 10 
8 17 8 9 
9 17 9 9 
10 18 10 9 
11 17 11 9 
12 18 12 8 
13 17 13 8 
14 16 14 8 
15 17 15 8 
16 16 16 7 
17 18 17 7 
18 16 18 7 
19 18 19 7 
20 16 20 6 
21 16 21 6 
22 15 22 6 
23 16 23 6 
24 16 24 5 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 
ข้อ 6 
 

ล าดับที่ 25% ของกลุ่มสูง ล าดับที่ 25% ของกลุ่มต ่า 

25 15 25 5 
ผลรวม 430   207 

X  17.20   8.28 
S2 1.75   4.38 

 
 จากตารางจะได้    25,38.4,75.1,28.8,20.17 22  LHLHLH nnSSXX  

หาอ านาจจ าแนกรายข้อของแบบทดสอบความคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้สตูร 
 

    

L

L

H

H
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n

S

n

S
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t
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แทนคา่  

    
02.18

25

38.4

25

75.1

28.820.17






t
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 
ข้อ 7 
 

ล าดับที่ 25% ของกลุ่มสูง ล าดับที่ 25% ของกลุ่มต ่า 

1 7 1 5 
2 8 2 5 
3 6 3 4 
4 5 4 4 
5 4 5 5 
6 7 6 4 
7 5 7 3 
8 6 8 4 
9 6 9 5 
10 4 10 3 
11 3 11 4 
12 5 12 3 
13 6 13 5 
14 5 14 4 
15 6 15 5 
16 4 16 4 
17 3 17 3 
18 7 18 4 
19 5 19 6 
20 4 20 4 
21 4 21 5 
22 2 22 4 
23 3 23 4 
24 4 24 4 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 
ข้อ 7 
 

ล าดับที่ 25% ของกลุ่มสูง ล าดับที่ 25% ของกลุ่มต ่า 

25 1 25 3 
ผลรวม 120   104 

X  4.80   4.16 
S2 2.83   0.64 

 
 จากตารางจะได้    25,64.0,83.2,16.4,80.4 22  LHLHLH nnSSXX  

หาอ านาจจ าแนกรายข้อของแบบทดสอบความคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้สตูร 
 

    

L

L

H

H

LH

n

S

n

S
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t
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แทนคา่  

    
72.1

25

64.0

25

83.2

16.480.4






t
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 
ข้อ 8 
 

ล าดับที่ 25% ของกลุ่มสูง ล าดับที่ 25% ของกลุ่มต ่า 

1 19 1 12 
2 19 2 12 
3 19 3 12 
4 18 4 11 
5 18 5 11 
6 18 6 13 
7 18 7 10 
8 18 8 9 
9 18 9 9 
10 17 10 9 
11 17 11 7 
12 17 12 9 
13 17 13 6 
14 17 14 7 
15 17 15 6 
16 16 16 9 
17 16 17 6 
18 15 18 7 
19 16 19 6 
20 16 20 5 
21 16 21 7 
22 15 22 6 
23 15 23 6 
24 14 24 5 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 
ข้อ 8 
 

ล าดับที่ 25% ของกลุ่มสูง ล าดับที่ 25% ของกลุ่มต ่า 

25 14 25 6 
ผลรวม 420   206 

X  16.80   8.24 
S2 2.17   6.19 

 
 จากตารางจะได้    25,19.6,17.2,24.8,80.16 22  LHLHLH nnSSXX  

หาอ านาจจ าแนกรายข้อของแบบทดสอบความคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้สตูร 
 

    

L

L

H

H

LH

n

S

n

S
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t
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    แทนคา่  

    
81.14

25

19.6

25

17.2

24.880.16






t
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ตาราง 5 แสดงคา่อ านาจจ าแนก (t) ของแบบทดสอบความคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์               
      จ านวน 8 ข้อ 
 

ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนก 
1 17.04 
2 2.17 
3 11.28 
4 1.84 
5 2.17 
6 18.02 
7 1.72 
8 14.81 

 
 หลังจากนัน้เลือกแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ซึ่งมีลักษณะการถาม 4 
ด้าน  คือ ความสามารถในการโยงเส้นด้าย  (ข้อ 1 และข้อ 2) ความสามารถในการประกอบภาพ (ข้อ 3 
และข้อ 4) ความสามารถในการใช้เส้นคูข่นาน  (ข้อ 5 และข้อ 6) ความสามารถในการบอกความหมาย
ของเส้นภาพ (ข้อ 7 และข้อ 8)  โดยคดัเลือกแบบทดสอบมา 4 ข้อ  จากลกัษณะการถามความสามารถ
ด้านละ 1 ข้อ  ดงัตาราง 6 
 
ตาราง 6 แสดงคา่อ านาจจ าแนก (t) ของแบบทดสอบความคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ท่ีใช้กบั   
      กลุม่เป้าหมาย  ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 
 

ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนก 
1 17.04 
3 11.28 
6 18.02 
8 14.81 

 
 
 



 90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 
ค่าความเช่ือม่ันของแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ 
1. ตารางแสดงคะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์เป็นรายข้อ 
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 หลงัจากให้นกัเรียนท่ีไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่งในครัง้นี ้ จ านวน  100  คน  ท าแบบทดสอบความคิด
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์  จ านวน  4  ข้อ  แล้วบนัทกึคะแนนของนกัเรียนแตล่ะคนเป็นรายข้อได้
ข้อมลูปรากฏดงัตาราง 
 
ตาราง 7  แสดงคะแนนความคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์เป็นรายข้อ 
 

 

คน
ท่ี 

ข้อท่ี 
X X2 

 

คน
ท่ี 

ข้อท่ี 
X X2 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 20 19 20 19 78 6,084 21 15 15 16 16 62 3,844 
2 20 18 19 19 76 5,776 22 15 14 15 15 59 3,481 
3 19 16 19 19 73 5,329 23 14 16 16 15 61 3,721 
4 19 16 19 18 72 5,184 24 14 14 16 14 58 3,364 
5 18 16 18 18 70 4,900 25 14 15 15 14 58 3,364 
6 18 15 18 18 69 4,761 26 14 14 15 14 57 3,249 
7 18 16 18 18 70 4,900 27 14 13 15 14 56 3,136 
8 17 15 17 18 67 4,489 28 14 13 15 12 54 2,916 
9 17 15 17 18 67 4,489 29 13 13 14 13 53 2,809 
10 17 14 18 17 66 4,356 30 15 14 14 13 56 3,136 
11 16 15 17 17 65 4,225 31 14 12 14 12 52 2,704 
12 16 16 18 17 67 4,489 32 14 13 13 13 53 2,809 
13 16 15 17 17 65 4,225 33 13 12 14 12 51 2,601 
14 16 16 16 17 65 4,225 34 14 11 13 12 50 2,500 
15 16 16 17 17 66 4,356 35 13 13 13 13 52 2,704 
16 15 15 16 16 62 3,844 36 14 12 14 12 52 2,704 
17 15 16 18 16 65 4,225 37 12 13 14 12 51 2,601 
18 15 15 16 15 61 3,721 38 12 12 13 13 50 2,500 
19 14 15 18 16 63 3,969 39 11 12 13 13 49 2,401 
20 14 16 16 16 62 3,844 40 12 11 12 12 47 2,209 
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ตาราง  7 (ตอ่) 
 

 

คน
ท่ี 

ข้อท่ี 
X X2 

 

คน
ท่ี 

ข้อท่ี 
X X2 1 2 3 4 1 2 3 4 

41 13 12 12 13 50 2,500 61 12 12 13 13 50 2,500 
42 11 12 13 13 49 2,401 62 11 12 13 12 48 2,304 
43 13 11 13 12 49 2,401 63 12 12 13 13 50 2,500 
44 14 13 13 12 52 2,704 64 12 11 13 13 49 2,401 
45 11 11 13 13 48 2,304 65 13 13 11 13 50 2,500 
46 11 11 13 13 48 2,304 66 11 12 13 13 49 2,401 
47 12 12 14 13 51 2,601 67 11 12 12 13 48 2,304 
48 12 12 13 13 50 2,500 68 13 12 11 14 50 2,500 
49 13 11 12 12 48 2,304 69 12 13 12 13 50 2,500 
50 11 12 12 13 48 2,304 70 11 11 11 13 46 2,116 
51 11 13 11 13 48 2,304 71 12 11 12 13 48 2,304 
52 13 12 11 12 48 2,304 72 12 11 12 13 48 2,304 
53 12 11 13 13 49 2,401 73 13 12 11 12 48 2,304 
54 12 12 12 12 48 2,304 74 11 12 13 12 48 2,304 
55 12 11 12 13 48 2,304 75 11 11 13 13 48 2,304 
56 13 11 12 12 48 2,304 76 11 11 12 12 46 2,116 
57 12 13 11 12 48 2,304 77 11 12 11 12 46 2,116 
58 12 12 13 13 50 2,500 78 11 11 11 12 45 2,025 
59 11 13 12 13 49 2,401 79 10 11 11 11 43 1,849 
60 11 12 11 13 47 2,209 80 9 11 11 11 42 1,764 
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ตาราง  7 (ตอ่) 
 

 

คน
ท่ี 

ข้อท่ี 
X X2 

 

คน
ท่ี 

ข้อท่ี 
X X2 1 2 3 4 1 2 3 4 

81 9 12 11 13 45 2,025 91 8 5 7 9 29 841 
82 9 11 10 10 40 1,600 92 7 7 7 6 27 729 
83 8 9 9 9 35 1,225 93 7 7 7 7 28 784 
84 9 11 9 9 38 1,444 94 9 7 7 6 29 841 
85 9 11 9 9 38 1,444 95 9 6 6 5 26 676 
86 8 11 9 7 35 1,225 96 9 6 6 7 28 784 
87 8 11 8 9 36 1,296 97 8 7 6 6 27 729 
88 8 11 8 6 33 1,089 98 8 4 6 6 24 576 
89 7 7 8 7 29 841 99 7 3 5 5 20 400 
90 7 7 8 6 28 784 100 7 3 5 6 21 441 

       รวม 1,237 1,203 1,272 1,262 4,974 262,992 
       X2 16,200 15,320 17,331 17,024     
       Si

2 9.07 8.56 11.63 11.09     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 94 

และมีการค านวณคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์  ดงันี  ้
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ภาคผนวก  ค 
 

ตารางแสดงคะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์  ในแต่ละด้านและรวมทุกด้านของ
คะแนนก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้าย 
ตารางแสดงคะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรม
คณิตศาสตร์เส้นด้าย 
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ตาราง 8  แสดงคะแนนความคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์  ในแตล่ะด้านและรวมทกุด้านของ   
      คะแนน ก่อนและหลงัการใช้ชดุกิจกรรมคณิตสาสตร์เส้นด้าย 
 

คน
ท่ี 

ก่อนใช้ชดุกิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้าย หลงัใช้ชดุกิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้าย 

คดิ
คล
อ่ง
ตวั

 

คดิ
ยืด
หย
ุน่ 

คดิ
ริเริ่
ม 

คดิ
ละ
เอี
ยด
ลอ
อ 

คว
าม
คดิ
สร้
าง
สร
รค
์ทา
ง

คณิ
ตศ
าส
ตร์

 

คดิ
คล
อ่ง
ตวั

 

คดิ
ยืด
หย
ุน่ 

คดิ
ริเริ่
ม 

คดิ
ละ
เอี
ยด
ลอ
อ 

คว
าม
คดิ
สร้
าง
สร
รค
์ทา
ง

คณิ
ตศ
าส
ตร์

 

1 30 5 12 25 72 50 12 16 34 112 
2 35 4 11 26 76 47 12 14 40 113 
3 35 6 9 24 74 45 12 13 41 111 
4 40 5 14 33 92 44 11 11 39 105 
5 44 2 11 35 92 48 13 15 37 113 
6 33 5 13 27 78 47 10 13 36 106 
7 36 2 12 26 76 50 9 12 38 109 
8 37 4 10 26 77 49 11 10 29 99 
9 35 4 14 24 77 45 12 17 28 102 
10 38 7 11 29 85 47 10 15 28 100 
11 39 5 12 31 87 45 8 13 27 93 
12 42 6 13 32 93 44 7 18 30 99 
13 40 4 12 31 87 49 11 16 33 109 
14 44 6 12 33 95 41 10 18 38 107 
15 45 3 11 34 93 48 9 11 39 107 
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ตาราง  8  (ตอ่) 
 

คน
ท่ี 

ก่อนใช้ชดุกิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้าย หลงัใช้ชดุกิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้าย 
คดิ
คล
อ่ง
ตวั

 

คดิ
ยืด
หย
ุน่ 

คดิ
ริเริ่
ม 

คดิ
ละ
เอี
ยด
ลอ
อ 

คว
าม
คดิ
สร้
าง
สร
รค
์ทา
ง

คณิ
ตศ
าส
ตร์

 

คดิ
คล
อ่ง
ตวั

 

คดิ
ยืด
หย
ุน่ 

คดิ
ริเริ่
ม 

คดิ
ละ
เอี
ยด
ลอ
อ 

คว
าม
คดิ
สร้
าง
สร
รค
์ทา
ง

คณิ
ตศ
าส
ตร์

 

16 47 5 11 34 97 52 12 12 44 120 
17 44 4 14 35 97 51 10 14 43 118 
18 36 6 12 29 83 48 9 14 44 115 
19 37 7 12 30 86 49 8 15 41 113 
20 34 6 11 29 80 47 8 13 35 103 
21 42 5 13 37 97 51 9 12 36 108 
22 44 7 11 39 101 52 11 14 33 110 
23 42 5 12 38 97 50 10 16 41 117 
24 38 7 15 33 93 47 9 13 33 102 
25 36 8 13 32 89 49 10 15 38 112 
26 36 6 14 29 85 50 11 13 42 116 
27 22 7 15 20 64 52 12 14 39 117 
28 34 6 16 30 86 49 11 14 38 112 
29 44 7 13 38 102 48 9 16 38 111 
30 42 6 11 39 98 47 8 17 33 105 
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ตาราง 9 แสดงคะแนนความคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลงัการใช้ชดุกิจกรรม 
       คณิตศาสตร์เส้นด้าย 
 

คนท่ี 
คะแนนความคดิสร้างสรรค์ 
ทางคณิตศาสตร์(ก่อน) 

คะแนนความคดิสร้างสรรค์ 
ทางคณิตศาสตร์(หลงั) 

ผลตา่ง(D) D2 

1 72 112 40 1,600 
2 76 113 37 1,369 
3 74 111 37 1,369 
4 92 105 13 169 
5 92 113 21 441 
6 78 106 28 784 
7 76 109 33 1,089 
8 77 99 22 484 
9 77 102 25 625 
10 85 100 15 225 
11 87 93 6 36 
12 93 99 6 36 
13 87 109 22 484 
14 95 107 12 144 
15 93 107 14 196 
16 97 120 23 529 
17 97 118 21 441 
18 83 115 32 1,024 
19 86 113 27 729 
20 80 103 23 529 
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ตาราง  9  (ตอ่) 
 

คนท่ี 
คะแนนความคดิสร้างสรรค์ 
ทางคณิตศาสตร์(ก่อน) 

คะแนนความคดิสร้างสรรค์ 
ทางคณิตศาสตร์(หลงั) 

ผลตา่ง(D) D2 

21 97 108 11 121 
22 101 110 9 81 
23 97 117 20 400 
24 93 102 9 81 
25 89 112 23 529 
26 85 116 31 961 
27 64 117 53 2,809 
28 86 112 26 676 
29 102 111 9 81 
30 98 105 7 49 

รวม 655 18,091 

 
การค านวณคา่ t  มีขัน้ตอนดงันี ้
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ภาคผนวก  ง 
 

ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้าย 
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ช่ือ……………………………..…......นามสกุล……….………………………… 
                       ชัน้ ม. 1/ .……  โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 
                                 อ าเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ 
                               ส านักงานเขตพืน้ที่มัธยมศึกษา  เขต 6 
 
 
 

ชุดกจิกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้าย  
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เวลาที่ใช้ 

60 นาที 
ค าชีแ้จงการใช้ชุดกิจกรรม 
1. ให้นกัเรียนศกึษาจดุประสงค์และเนือ้หาสาระอยา่งละเอียด 
2. ให้นกัเรียนปฏิบตัติามขัน้ตอนในกิจกรรมท่ีก าหนดให้อยา่งเคร่งครัด และมีความซ่ือสตัย์ตอ่ตนเอง 
3. ให้นกัเรียนแตล่ะคนถามและตอบค าถามซึง่กนัและกนั เม่ือมีข้อสงสยัให้อภิปรายและแสดงความ
คดิเห็นเก่ียวกบัเนือ้หาท่ีศกึษาร่วมกนั 
4. ถ้านกัเรียนคนใดสงสยัหรือมีปัญหาท่ีไมเ่ข้าใจ สามารถขอค าแนะน าจากครูผู้สอนได้ตลอดเวลา 
5. เม่ือนกัเรียนท าใบกิจกรรมเสร็จแล้วนกัเรียนสามารถตรวจค าตอบได้กบัครูผู้สอน 
จุดประสงค์ 
1. เพ่ือสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
2. สง่เสริมการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน 
3. รู้จกัวางแผนในการแก้ปัญหา 
เนือ้หาสาระ 
กิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้าย  หมายถึง  กิจกรรมท่ีประกอบด้วย ส่ือ อปุกรณ์ ตา่งๆ ท่ีสามารถน าไปใช้
ในการเรียนการสอนได้อยา่งหลากหลาย ทัง้ใช้ส าหรับประกอบการบรรยายของครู การเรียนเป็นกลุม่
ยอ่ย และการเรียนเป็นรายบคุคลของนกัเรียน โดยเนือ้หาในกิจกรรมเป็นการบรูณาการเนือ้หาของวิชา
คณิตศาสตร์เข้ากบัวิชาศลิปะ   
ส่ือการเรียนรู้ 
1. กระดาษแข็ง 
2. เข็ม 
3. ด้าย คละสี 
4. ใบกิจกรรม ชดุท่ี 1 เร่ือง  เส้นด้ายใครๆ ก็โยงได้ 
กิจกรรม 
ขัน้น า 
ครูชีแ้จงจดุประสงค์ของกิจกรรม  และเกณฑ์การประเมิน 
 
 

ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้าย ชุดที่ 1 

ชื่อกิจกรรม เส้นด้ายใครๆ ก็โยงได้ 
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ขัน้สอน 
1. ครูแจกชดุกิจกรรมให้นกัเรียนคนละ  1 ชดุ 
2.  ครูชีแ้จงขัน้ตอนการท าชดุกิจกรรม 
3. ให้นกัเรียนปฏิบตัติามกิจกรรมท่ีก าหนด 
4. เม่ือนกัเรียนท ากิจกรรมเสร็จ ให้นกัเรียนน าเสนอผลงาน 
5. ให้นกัเรียนตอบค าถามท้ายการท ากิจกรรม 
ขัน้สรุป 
1. นกัเรียนกบัครูชว่ยกนัสรุปผลท่ีได้จากการท ากิจกรรม 
2. นกัเรียนสง่ใบกิจกรรม 
การประเมินผล 
1. สงัเกตจากการปฏิบตัิกิจกรรมของนกัเรียน 
2. ตรวจผลงานของนกัเรียน 
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ช่ือ ......................................................................................... ชัน้ ม. ................ 
ค าชีแ้จง  ให้นกัเรียนเลือกจดุในตารางแล้วโยงเส้นด้ายเป็นคู่ๆ  ระบเุส้นด้ายท่ี 1 ถึง 15  ตามความ
สนใจของนกัเรียน  ลงในกระดาษท่ีก าหนดให้  พร้อมทัง้ตอบค าถามท้ายการท ากิจกรรม   

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
x 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

y 

-1 
-2 
-3 
-4 
-5 
-6 
-7 
-8 
-9 

-10 
-11 
-12 
-13 

13 
14 
15 
16 
17 

-14 
-15 
-16 
-17 

ใบกิจกรรม เส้นด้ายใครๆ ก็โยงได้ 
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ค าถามท้ายการท ากิจกรรม 

 เส้นด้ายเส้นท่ี 1  มีพิกดัเป็น  (...., ....) อยูใ่นจตภุาคท่ี ....  และ (...., ....)  อยูใ่นจตภุาคท่ี ....  

 เส้นด้ายเส้นท่ี 2  มีพิกดัเป็น  (...., ....) อยูใ่นจตภุาคท่ี ....  และ (...., ....)  อยูใ่นจตภุาคท่ี .... 

 เส้นด้ายเส้นท่ี 3  มีพิกดัเป็น  (...., ....) อยูใ่นจตภุาคท่ี ....  และ (...., ....)  อยูใ่นจตภุาคท่ี .... 

 เส้นด้ายเส้นท่ี 4  มีพิกดัเป็น  (...., ....) อยูใ่นจตภุาคท่ี ....  และ (...., ....)  อยูใ่นจตภุาคท่ี .... 

 เส้นด้ายเส้นท่ี 5  มีพิกดัเป็น  (...., ....) อยูใ่นจตภุาคท่ี ....  และ (...., ....)  อยูใ่นจตภุาคท่ี .... 

 เส้นด้ายเส้นท่ี 6  มีพิกดัเป็น  (...., ....) อยูใ่นจตภุาคท่ี ....  และ (...., ....)  อยูใ่นจตภุาคท่ี .... 

 เส้นด้ายเส้นท่ี 7  มีพิกดัเป็น  (...., ....) อยูใ่นจตภุาคท่ี ....  และ (...., ....)  อยูใ่นจตภุาคท่ี .... 

 เส้นด้ายเส้นท่ี 8  มีพิกดัเป็น  (...., ....) อยูใ่นจตภุาคท่ี ....  และ (...., ....)  อยูใ่นจตภุาคท่ี .... 

 เส้นด้ายเส้นท่ี 9  มีพิกดัเป็น  (...., ....) อยูใ่นจตภุาคท่ี ....  และ (...., ....)  อยูใ่นจตภุาคท่ี .... 

 เส้นด้ายเส้นท่ี 10  มีพิกดัเป็น  (...., ....) อยูใ่นจตภุาคท่ี ....  และ (...., ....)  อยูใ่นจตภุาคท่ี .... 

 เส้นด้ายเส้นท่ี 11  มีพิกดัเป็น  (...., ....) อยูใ่นจตภุาคท่ี ....  และ (...., ....)  อยูใ่นจตภุาคท่ี .... 

 เส้นด้ายเส้นท่ี 12  มีพิกดัเป็น  (...., ....) อยูใ่นจตภุาคท่ี ....  และ (...., ....)  อยูใ่นจตภุาคท่ี .... 

 เส้นด้ายเส้นท่ี 13 มีพิกดัเป็น  (...., ....) อยูใ่นจตภุาคท่ี ....  และ (...., ....)  อยูใ่นจตภุาคท่ี .... 

 เส้นด้ายเส้นท่ี 14  มีพิกดัเป็น  (...., ....) อยูใ่นจตภุาคท่ี ....  และ (...., ....)  อยูใ่นจตภุาคท่ี .... 

 เส้นด้ายเส้นท่ี 15 มีพิกดัเป็น  (...., ....) อยูใ่นจตภุาคท่ี ....  และ (...., ....)  อยูใ่นจตภุาคท่ี .... 
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ตัวอย่าง 
 

ช่ือ ......................................................................................... ชัน้ ม. ................ 
ค าชีแ้จง  ให้นกัเรียนเลือกจดุในตารางแล้วโยงเส้นด้ายเป็นคู่ๆ  ตามความสนใจของนกัเรียน  ลงใน
กระดาษท่ีก าหนดให้  พร้อมทัง้ตอบค าถามท้ายการท ากิจกรรม  เชน่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
x 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

y 

-1 
-2 
-3 
-4 
-5 
-6 
-7 
-8 
-9 

-10 
-11 
-12 
-13 

13 
14 
15 
16 
17 

-14 
-15 
-16 
-17 

ใบกิจกรรม เส้นด้ายใครๆ ก็โยงได้ 

( 9 , 11 )   

( 2 , 1 ) 
( -2 , 2 ) 

( -10 , 5 ) 

เส้นท่ี 1 

เส้นท่ี 2 
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เฉลยค าถามท้ายการท ากิจกรรม 

 เส้นด้ายเส้นท่ี 1   มีพิกดัเป็น  ( 2 , 1 )  อยูใ่นจตภุาคท่ี 1   และ  ( 9 , 11 )   อยูใ่นจตภุาคท่ี 1  

  เส้นด้ายเส้นท่ี 2  มีพิกดัเป็น  ( -2 , 2 ) อยูใ่นจตภุาคท่ี 2   และ  ( -10 , 5 )  อยูใ่นจตภุาคท่ี 2 
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เวลาที่ใช้ 
60 นาที 
ค าชีแ้จงการใช้ชุดกิจกรรม 
1. ให้นกัเรียนศกึษาจดุประสงค์และเนือ้หาสาระอยา่งละเอียด 
2. ให้นกัเรียนปฏิบตัติามขัน้ตอนในกิจกรรมท่ีก าหนดให้อยา่งเคร่งครัด และมีความซ่ือสตัย์ตอ่ตนเอง 
3. ให้นกัเรียนแตล่ะคนถามและตอบค าถามซึง่กนัและกนั เม่ือมีข้อสงสยัให้อภิปรายและแสดงความ
คดิเห็นเก่ียวกบัเนือ้หาท่ีศกึษาร่วมกนั 
4. ถ้านกัเรียนคนใดสงสยัหรือมีปัญหาท่ีไมเ่ข้าใจ สามารถขอค าแนะน าจากครูผู้สอนได้ตลอดเวลา 
5. เม่ือนกัเรียนท าใบกิจกรรมเสร็จแล้วนกัเรียนสามารถตรวจค าตอบได้กบัครูผู้สอน 
จุดประสงค์ 
1.  เพ่ือน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ เร่ือง คูอ่นัดบัและกราฟมาสร้างสรรค์ศลิปะ 
2. เพ่ือสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
3. สง่เสริมการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน 
4. รู้จกัวางแผนในการแก้ปัญหา 
เนือ้หาสาระ 
สญัลกัษณ์  (3,9)  อา่นวา่  “คู่อันดับ  สาม  เก้า”  โดย  3 เป็นสมาชิกตัวที่หน่ึง  และ 9 เป็นสมาชิก
ตัวที่สอง 
ในการใช้กราฟแสดงความสมัพนัธ์  ในระบบพิกดัฉากเราเขียนเส้นจ านวนในแนวตัง้และแนวนอนตดั
กนัเป็นมมุฉาก จดุท่ีเส้นตรงสองเส้นตดักนัเรียกวา่  จุดก าเนิด หรือ จุด (0,0)  และเส้นจ านวนใน
แนวตัง้เรียกวา่  แกนตัง้ หรือ แกน Y    เส้นจ านวนในแนวนอนเรียกว่า  แกนนอน หรือ แกน X 
ส่ือการเรียนรู้ 
1. กระดาษแข็ง 
2. เข็ม 
3. ด้าย คละสี 
4. ใบกิจกรรม ชดุท่ี 2 เร่ือง  เส้นด้ายกบัการเขียนกราฟ 
กิจกรรม 
ขัน้น า 
1. ครูชีแ้จงจดุประสงค์ของกิจกรรม  และเกณฑ์การประเมิน 
 

ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้าย ชุดที่ 2 

ชื่อกิจกรรม เส้นด้ายกับการเขียนกราฟ 
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ขัน้สอน 
1. ครูแจกชดุกิจกรรมให้นกัเรียนคนละ  1 ชดุ 
2.  ครูชีแ้จงขัน้ตอนการท าชดุกิจกรรม 
3. ให้นกัเรียนปฏิบตัติามกิจกรรมท่ีก าหนด 
4. เม่ือนกัเรียนท ากิจกรรมเสร็จ ให้นกัเรียนน าเสนอผลงาน 
5. ให้นกัเรียนตอบค าถามท้ายการท ากิจกรรม 
ขัน้สรุป 
1. นกัเรียนกบัครูชว่ยกนัสรุปผลท่ีได้จากการท ากิจกรรม 
2. นกัเรียนสง่ใบกิจกรรม 
การประเมินผล 
1. สงัเกตจากการปฏิบตัิกิจกรรมของนกัเรียน 
2. ตรวจผลงานของนกัเรียน 
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ช่ือ ......................................................................................... ชัน้ ม. ................ 

ค าชีแ้จง  ให้นกัเรียนน าข้อมลูปริมาณน า้ฝนท่ีหาดเจ้าส าราญ  จงัหวดัเพชรบรีุ  ในวนัท่ี  1 – 10  
กรกฎาคม 2553 มาเขียนกราฟโดยโยงเส้นด้ายลงในกระดาษท่ีก าหนดให้  พร้อมทัง้ตอบค าถามท้าย
การท ากิจกรรม   
 

วันท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ปริมาณน า้ฝน 

(มม.) 
25 38 40 55 60 50 47 70 65 45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าถามท้ายการท ากิจกรรม 
1.  จากกราฟวนัท่ีเทา่ไรมีปริมาณน า้ฝนมากท่ีสดุ 
…………………………………………………………………………………………………………… 
2.  จากกราฟวนัท่ีมีปริมาณน า้ฝนใกล้เคียงกนัคือวนัท่ีเท่าไร และตา่งกนัก่ีมิลลิเมตร 
…………………………………………………………………………………………………………… 
3.  วนัท่ีมีปริมาณน า้ฝนมากท่ีสดุตา่งกบัวนัท่ีมีปริมาณน า้ฝนน้อยท่ีสดุก่ีมิลลิเมตร 
…………………………………………………………………………………………………………… 
4.  ทัง้ 10 วนั มีปริมาณน า้ฝนเฉล่ียเทา่ไร 
…………………………………………………………………………………………………………. 
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ปริมาณน า้ฝน 
(มม.) 

0 

ใบกิจกรรม เส้นด้ายกับการเขียนกราฟ 
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ช่ือ ......................................................................................... ชัน้ ม. ................ 
ค าชีแ้จง  ให้นกัเรียนน าข้อมลูปริมาณน า้ฝนท่ีหาดเจ้าส าราญ  จงัหวดัเพชรบรีุ  ในวนัท่ี  1 – 10  
กรกฎาคม 2553มาเขียนกราฟโดยโยงเส้นด้ายลงในกระดาษท่ีก าหนดให้  พร้อมทัง้ตอบค าถามท้าย
การท ากิจกรรม   
 

วันท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ปริมาณน า้ฝน 

(มม.) 
25 38 40 55 60 50 47 70 65 45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เฉลยค าถามท้ายการท ากิจกรรม 
1.  จากกราฟวนัท่ีเทา่ไรมีปริมาณน า้ฝนมากท่ีสดุ 
……………วนัท่ี 8 ………………………………………………………………………………….. 
2.  จากกราฟวนัท่ีมีปริมาณน า้ฝนใกล้เคียงกนัคือวนัท่ีเท่าไร และตา่งกนัก่ีมิลลิเมตร 
……………วนัท่ี 2 และ 3 ตา่งกนั 2 มิลลิเมตร …………………………………………………….. 
3.  วนัท่ีมีปริมาณน า้ฝนมากท่ีสดุตา่งกบัวนัท่ีมีปริมาณน า้ฝนน้อยท่ีสดุก่ีมิลลิเมตร 
…………………………………45 มิลลิเมตร ……………………………………………………….. 
4.  ทัง้ 10 วนั มีปริมาณน า้ฝนเฉล่ียเทา่ไร 
…………………………………49.5 มิลลิเมตร …………………………………………………….. 

ใบกิจกรรม เส้นด้ายกับการเขียนกราฟ 
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เวลาที่ใช้ 
60 นาที 
ค าชีแ้จงการใช้ชุดกิจกรรม 
1. ให้นกัเรียนศกึษาจดุประสงค์และเนือ้หาสาระอยา่งละเอียด 
2. ให้นกัเรียนปฏิบตัติามขัน้ตอนในกิจกรรมท่ีก าหนดให้อยา่งเคร่งครัด และมีความซ่ือสตัย์ตอ่ตนเอง 
3. ให้นกัเรียนแตล่ะคนถามและตอบค าถามซึง่กนัและกนั เม่ือมีข้อสงสยัให้อภิปรายและแสดงความ
คดิเห็นเก่ียวกบัเนือ้หาท่ีศกึษาร่วมกนั 
4. ถ้านกัเรียนคนใดสงสยัหรือมีปัญหาท่ีไมเ่ข้าใจ สามารถขอค าแนะน าจากครูผู้สอนได้ตลอดเวลา 
5. เม่ือนกัเรียนท าใบกิจกรรมเสร็จแล้วนกัเรียนสามารถตรวจค าตอบได้กบัครูผู้สอน 
จุดประสงค์ 
1.  เพ่ือให้นกัเรียนน าความรู้เร่ืองความสมัพนัธ์ของรูปเรขาคณิตสองมิตแิละสามมิตมิาสร้างงานศลิปะ 
2. เพ่ือสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
3. สง่เสริมการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน 
4. รู้จกัวางแผนในการแก้ปัญหา 
เนือ้หาสาระ 
เรขาคณิต เป็นแขนงหนึง่ของคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัรูปร่าง และขนาดของสิ่งของรอบๆ ตวัเรา เป็นวิชา
วา่ด้วยความสมัพนัธ์ระหวา่งเส้น มมุ การวดัพืน้ท่ี และปริมาตร สว่นท่ีกลา่วถึงรูปบนพืน้ราบ เชน่ รูป
สามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม ผืนผ้า รูปจตัรัุสและวงกลม เรียกวา่ เรขาคณิตระนาบ  
เส้น คือ ร่องรอยท่ีเกิดจากเคล่ือนท่ีของจดุ หรือถ้าเราน าจดุมาวางเรียงตอ่ ๆ กนัไป ก็จะเกิดเป็นเส้นขึน้ 
เส้นมีมิตเิดียว คือ ความยาว ไมมี่ความกว้าง ท าหน้าท่ีเป็นขอบเขต ของท่ีวา่ง รูปร่าง รูปทรง น า้หนกั สี 
ตลอดจนกลุม่รูปทรงตา่ง ๆ รวมทัง้เป็นแกนหรือ โครงสร้างของรูปร่างรูปทรง เส้นเป็นพืน้ฐานท่ีส าคญั
ของงานศลิปะทกุชนิด เส้นสามารถให้ความหมาย แสดง ความรู้สกึ และอารมณ์ได้ด้วยตวัเอง และ
ด้วยการสร้างเป็นรูปทรงตา่ง ๆ ขึน้ เส้นมี 2 ลกัษณะคือ เส้นตรง (Straight Line) และ เส้นโค้ง (Curve 
Line) เส้นทัง้สองชนิดนี ้เม่ือน ามาจดัวางในลกัษณะตา่ง ๆ กนั จะมีช่ือเรียกตา่ง ๆ และให้ความหมาย 
ความรู้สกึ ท่ีแตกตา่งกนัอีกด้วย  
 
 

ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้าย ชุดที่ 3 

ชื่อกิจกรรม เส้นตรงสวยงามได้ด้วยเส้นด้าย 
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ส่ือการเรียนรู้ 
1. กระดาษแข็ง 
2. เข็ม 
3. ด้าย คละสี 
4. ใบกิจกรรม ชดุท่ี 3 เร่ือง  เส้นตรงสวยงามได้ด้วยเส้นด้าย 
กิจกรรม 
ขัน้น า 
1. ครูชีแ้จงจดุประสงค์ของกิจกรรม  และเกณฑ์การประเมิน 
ขัน้สอน 
1. ครูแจกชดุกิจกรรมให้นกัเรียนคนละ  1 ชดุ 
2.  ครูชีแ้จงขัน้ตอนการท าชดุกิจกรรม 
3. ให้นกัเรียนปฏิบตัติามกิจกรรมท่ีก าหนด 
4. เม่ือนกัเรียนท ากิจกรรมเสร็จ ให้นกัเรียนน าเสนอผลงาน 
5. ให้นกัเรียนตอบค าถามท้ายการท ากิจกรรม 
ขัน้สรุป 
1. นกัเรียนกบัครูชว่ยกนัสรุปผลท่ีได้จากการท ากิจกรรม 
2. นกัเรียนสง่ใบกิจกรรม 
การประเมินผล 
1. สงัเกตจากการปฏิบตัิกิจกรรมของนกัเรียน 
2. ตรวจผลงานของนกัเรียน 
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ช่ือ ......................................................................................... ชัน้ ม. ................ 
ค าชีแ้จง  ให้นกัเรียนเลือกจดุในตารางแล้วโยงเส้นด้ายเป็นคู่ๆ  ตามความสนใจของนกัเรียน  ลงใน
กระดาษท่ีก าหนดให้  พร้อมทัง้ตอบค าถามท้ายการท ากิจกรรม   
 
ตัวอย่างเช่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบกิจกรรม เส้นตรงสวยงามได้ด้วยเส้นด้าย 
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ค าถามท้ายการท ากิจกรรม 
1.  จดุ  หมายถึงอะไร 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
2. เส้น  หมายถึงอะไร 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
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ช่ือ ......................................................................................... ชัน้ ม. ................ 
ค าชีแ้จง  ให้นกัเรียนเลือกจดุในตารางแล้วโยงเส้นด้ายเป็นคู่ๆ  ตามความสนใจของนกัเรียน  ลงใน
กระดาษท่ีก าหนดให้  พร้อมทัง้ตอบค าถามท้ายการท ากิจกรรม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบกิจกรรม เส้นตรงสวยงามได้ด้วยเส้นด้าย 
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เฉลย 
ค าถามท้ายการท ากิจกรรม 
1.  จดุ  หมายถึงอะไร 
จดุ  น. หมายถึง  รอยหรือแต้มท่ีมีลกัษณะกลม ๆ ปรากฏท่ีผิวพืน้ 
2. เส้น  หมายถึงอะไร 
เส้น คือ ร่องรอยท่ีเกิดจากเคล่ือนท่ีของจดุ หรือถ้าเราน าจดุมาวางเรียงตอ่ ๆ กนัไป ก็จะเกิดเป็นเส้นขึน้ 
เส้นมีมิตเิดียว คือ ความยาว ไมมี่ความกว้าง 
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เวลาที่ใช้ 

60 นาที 
ค าชีแ้จงการใช้ชุดกิจกรรม 
1. ให้นกัเรียนศกึษาจดุประสงค์และเนือ้หาสาระอยา่งละเอียด 
2. ให้นกัเรียนปฏิบตัติามขัน้ตอนในกิจกรรมท่ีก าหนดให้อยา่งเคร่งครัด และมีความซ่ือสตัย์ตอ่ตนเอง 
3. ให้นกัเรียนแตล่ะคนถามและตอบค าถามซึง่กนัและกนั เม่ือมีข้อสงสยัให้อภิปรายและแสดงความ
คดิเห็นเก่ียวกบัเนือ้หาท่ีศกึษาร่วมกนั 
4. ถ้านกัเรียนคนใดสงสยัหรือมีปัญหาท่ีไมเ่ข้าใจ สามารถขอค าแนะน าจากครูผู้สอนได้ตลอดเวลา 
5. เม่ือนกัเรียนท าใบกิจกรรมเสร็จแล้วนกัเรียนสามารถตรวจค าตอบได้กบัครูผู้สอน 
จุดประสงค์ 
1.  เพ่ือให้นกัเรียนน าความรู้เร่ืองความสมัพนัธ์ของรูปเรขาคณิตสองมิติ มาสร้างงานศิลปะ 
2. เพ่ือสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
3. สง่เสริมการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน 
4. รู้จกัวางแผนในการแก้ปัญหา 
เนือ้หาสาระ 

มุม  น. หมายถึง  จดุท่ีเส้น ๒ เส้นมาบรรจบกนั 

มุมแหลม  คือ  มมุท่ีมีขนาดอยูร่ะหว่าง 0 องศา กบั 90 องศา 
มุมตรง   คือ  มมุท่ีมีขนาด 180 องศา 
มุมป้าน  คือ  มมุท่ีมีขนาดอยูร่ะหวา่ง 90 องศา กบั 180 องศา 
มุมฉาก  คือ  มมุท่ีมีขนาด 90 องศา 
มุมกลับ  คือ  มมุท่ีมีขนาดอยูร่ะหวา่ง 180 องศา กบั 360 องศา 

ส่ือการเรียนรู้ 
1. กระดาษแข็ง 
2. เข็ม 
3. ด้าย คละสี 
4. ใบกิจกรรม ชดุท่ี 4 เร่ือง  มมุสวยๆกบัประตมิากรรมเส้นด้าย 
 

ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้าย ชุดที่ 4 

ชื่อกิจกรรม มุมสวยๆกับประตมิากรรมเส้นด้าย 
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กิจกรรม 
ขัน้น า 
1. ครูชีแ้จงจดุประสงค์ของกิจกรรม  และเกณฑ์การประเมิน 
ขัน้สอน 
1. ครูแจกชดุกิจกรรมให้นกัเรียนคนละ  1 ชดุ 
2.  ครูชีแ้จงขัน้ตอนการท าชดุกิจกรรม 
3. ให้นกัเรียนปฏิบตัติามกิจกรรมท่ีก าหนด 
4. เม่ือนกัเรียนท ากิจกรรมเสร็จ ให้นกัเรียนน าเสนอผลงาน 
5. ให้นกัเรียนตอบค าถามท้ายการท ากิจกรรม 
ขัน้สรุป 
1. นกัเรียนกบัครูชว่ยกนัสรุปผลท่ีได้จากการท ากิจกรรม 
2. นกัเรียนสง่ใบกิจกรรม 
การประเมินผล 
1. สงัเกตจากการปฏิบตัิกิจกรรมของนกัเรียน 
2. ตรวจผลงานของนกัเรียน 
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ช่ือ ......................................................................................... ชัน้ ม. ................ 

ค าชีแ้จง  ให้นกัเรียนเลือกมมุแหลม, มมุฉาก, มมุป้าน, มมุตรง หรือมมุกลบัโดยนกัเรียนสามารถเพิ่ม
หรือลดขนาดของมมุแล้วก าหนดจดุบนแขนของมมุเจาะและโยงเส้นด้ายเป็นคู่ๆ  ตามความสนใจของ
นกัเรียน  ลงในกระดาษท่ีก าหนดให้  พร้อมทัง้ตอบค าถามท้ายการท ากิจกรรม   
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างเช่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบกิจกรรม มุมสวยๆกับประตมิากรรมเส้นด้าย 
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ช่ือ ......................................................................................... ชัน้ ม. ................ 
ค าชีแ้จง  ให้นกัเรียนเลือกมมุแหลม, มมุฉาก, มมุป้าน, มมุตรง หรือมมุกลบัโดยนกัเรียนสามารถเพิ่ม
หรือลดขนาดของมมุแล้วก าหนดจดุบนแขนของมมุเจาะและโยงเส้นด้ายเป็นคู่ๆ  ตามความสนใจของ
นกัเรียน  ลงในกระดาษท่ีก าหนดให้  พร้อมทัง้ตอบค าถามท้ายการท ากิจกรรม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบกิจกรรม มุมสวยๆกับประตมิากรรมเส้นด้าย 
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ค าถามท้ายการท ากิจกรรม 
ให้นกัเรียนบอกช่ือและลกัษณะของมมุ จากรูปท่ีก าหนดให้ 

รูป ช่ือมุม ลักษณะ 
 

 
 

 

 
 

มมุ ........................... 
 

 
....................................................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 

 
 

 
 

 
 

มมุ ........................... 
 

 
....................................................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 

 
 
 

 

 
 

มมุ ........................... 
 

 
....................................................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 

 
 
 
 

 
 

มมุ ........................... 
 

 
....................................................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 

 
 

 
 

 
 

มมุ ........................... 
 

 
....................................................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 
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เฉลยค าถามท้ายการท ากิจกรรม 
ให้นกัเรียนบอกช่ือและลกัษณะของมมุ จากรูปท่ีก าหนดให้ 

รูป ช่ือมุม ลักษณะ 
 

 
 

 

 
 

มมุแหลม 
 

 
 

มมุท่ีมีขนาดอยูร่ะหว่าง 0 องศา กบั 90 องศา 
 
 

 
 

 
 

 
 

มมุตรง 
 

 
 

มมุท่ีมีขนาด 180 องศา 
 
 

 
 
 

 

 
 

มมุป้าน 
 

 
 

มมุท่ีมีขนาดอยูร่ะหว่าง 90 องศา กบั 180 
องศา 

 
 

 
 
 
 

 
 

มมุฉาก 
 

 
 

มมุท่ีมีขนาด 90 องศา 
 
 

 
 

 
 

 
 

มมุกลบั 
 

 
 

มมุท่ีมีขนาดอยูร่ะหว่าง 180 องศา กบั 360 
องศา 
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เวลาที่ใช้ 
60 นาที 
ค าชีแ้จงการใช้ชุดกิจกรรม 
1. ให้นกัเรียนศกึษาจดุประสงค์และเนือ้หาสาระอยา่งละเอียด 
2. ให้นกัเรียนปฏิบตัติามขัน้ตอนในกิจกรรมท่ีก าหนดให้อยา่งเคร่งครัด และมีความซ่ือสตัย์ตอ่ตนเอง 
3. ให้นกัเรียนแตล่ะคนถามและตอบค าถามซึง่กนัและกนั เม่ือมีข้อสงสยัให้อภิปรายและแสดงความ
คดิเห็นเก่ียวกบัเนือ้หาท่ีศกึษาร่วมกนั 
4. ถ้านกัเรียนคนใดสงสยัหรือมีปัญหาท่ีไมเ่ข้าใจ สามารถขอค าแนะน าจากครูผู้สอนได้ตลอดเวลา 
5. เม่ือนกัเรียนท าใบกิจกรรมเสร็จแล้วนกัเรียนสามารถตรวจค าตอบได้กบัครูผู้สอน 
จุดประสงค์ 
1.  เพ่ือให้นกัเรียนน าความรู้เร่ืองความสมัพนัธ์ของรูปเรขาคณิตสองมิติ มาสร้างงานศิลปะ 
2. เพ่ือสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
3. สง่เสริมการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน 
4. รู้จกัวางแผนในการแก้ปัญหา 
เนือ้หาสาระ 
รูปเรขาคณิต  เป็นรูปท่ีประกอบไปด้วย  จดุ  เส้นตรง  เส้นโค้ง  ระนาบ  ฯลฯ  อยา่งน้อยหนึง่อยา่ง 
ส่ือการเรียนรู้ 
1. กระดาษแข็ง 
2. เข็ม 
3. ด้าย คละสี 
4. ใบกิจกรรม ชดุท่ี 5 เร่ือง  เส้นด้ายกบัรูปสองมิติ 
กิจกรรม 
ขัน้น า 
1. ครูชีแ้จงจดุประสงค์ของกิจกรรม  และเกณฑ์การประเมิน 
 
 
 

ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้าย ชุดที่ 5 

ชื่อกิจกรรม เส้นด้ายกับรูปสองมิต ิ
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ขัน้สอน 
1. ครูแจกชดุกิจกรรมให้นกัเรียนคนละ  1 ชดุ 
2.  ครูชีแ้จงขัน้ตอนการท าชดุกิจกรรม 
3. ให้นกัเรียนปฏิบตัติามกิจกรรมท่ีก าหนด 
4. เม่ือนกัเรียนท ากิจกรรมเสร็จ ให้นกัเรียนน าเสนอผลงาน 
5. ให้นกัเรียนตอบค าถามท้ายการท ากิจกรรม 
ขัน้สรุป 
1. นกัเรียนกบัครูชว่ยกนัสรุปผลท่ีได้จากการท ากิจกรรม 
2. นกัเรียนสง่ใบกิจกรรม 
การประเมินผล 
1. สงัเกตจากการปฏิบตัิกิจกรรมของนกัเรียน 
2. ตรวจผลงานของนกัเรียน 
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ช่ือ ......................................................................................... ชัน้ ม. ................ 
ค าชีแ้จง  ให้นกัเรียนวาดรูปเรขาคณิตตา่งๆ โดยสามารถเพิ่มหรือลดขนาดของรูปแล้วก าหนดจดุ, 
เจาะ และโยงเส้นด้ายเป็นคู่ๆ  ตามความสนใจของนกัเรียน  ลงในกระดาษท่ีก าหนดให้  พร้อมทัง้ตอบ
ค าถามท้ายการท ากิจกรรม  เชน่ 

 
 
 
 
ตัวอย่างเช่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ใบกิจกรรม เส้นด้ายกับรูปสองมิต ิ
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ช่ือ ......................................................................................... ชัน้ ม. ................ 
ค าชีแ้จง  ให้นกัเรียนวาดรูปเรขาคณิตตา่งๆ โดยสามารถเพิ่มหรือลดขนาดของรูปแล้วก าหนดจดุ, 
เจาะ และโยงเส้นด้ายเป็นคู่ๆ  ตามความสนใจของนกัเรียน  ลงในกระดาษท่ีก าหนดให้  พร้อมทัง้ตอบ
ค าถามท้ายการท ากิจกรรม  เชน่ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบกิจกรรม เส้นด้ายกับรูปสองมิต ิ
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ค าถามท้ายการท ากิจกรรม 
ให้นกัเรียนบอกช่ือรูปเรขาคณิตตอ่ไปนี ้

รูป ช่ือ รูป ช่ือ 
 
 

 

 
........................... 

  
........................... 

 
 

 

 
........................... 

  
........................... 

 

 

 
........................... 

  
........................... 

 
 
 

 
........................... 

 

 
........................... 

 

 
 

 
........................... 

  
........................... 

 

 
........................... 

  
........................... 

 
 
 

 
........................... 

  
........................... 

 
 

 

 
........................... 

  
........................... 
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เฉลย 
ค าถามท้ายการท ากิจกรรม 
ให้นกัเรียนบอกช่ือรูปเรขาคณิตตอ่ไปนี ้

รูป ช่ือ รูป ช่ือ 
 
 

 

 
ส่ีเหล่ียมจตัรัุส 

  
สามเหล่ียมหน้าจัว่ 

 
 

 

 
วงกลม 

  
สามเหล่ียมด้านไม่

เทา่ 
 

 

 
วงรี 

  
ห้าเหล่ียม 

 
 
 

 
สามเหล่ียมมมุฉาก 

 

 
ส่ีเหล่ียมด้านไมเ่ทา่ 

  
ส่ีเหล่ียมผืนผ้า 

  
สามเหล่ียมด้านเทา่ 

 

 
ส่ีเหล่ียมคางหม ู

  
ส่ีเหล่ียมรูปวา่ว 

 
 
 

 
หกเหล่ียม 

  
ส่ีเหล่ียมคางหม ู

 
 

 
ส่ีเหล่ียมขนมเปียก

ปนู 

  
แปดเหล่ียม 
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ช่ือ ......................................................................................... ชัน้ ม. ................ 
เวลาที่ใช้ 
60 นาที 
ค าชีแ้จงการใช้ชุดกิจกรรม 
1. ให้นกัเรียนศกึษาจดุประสงค์และเนือ้หาสาระอยา่งละเอียด 
2. ให้นกัเรียนปฏิบตัติามขัน้ตอนในกิจกรรมท่ีก าหนดให้อยา่งเคร่งครัด และมีความซ่ือสตัย์ตอ่ตนเอง 
3. ให้นกัเรียนแตล่ะคนถามและตอบค าถามซึง่กนัและกนั เม่ือมีข้อสงสยัให้อภิปรายและแสดงความ
คดิเห็นเก่ียวกบัเนือ้หาท่ีศกึษาร่วมกนั 
4. ถ้านกัเรียนคนใดสงสยัหรือมีปัญหาท่ีไมเ่ข้าใจ สามารถขอค าแนะน าจากครูผู้สอนได้ตลอดเวลา 
5. เม่ือนกัเรียนท าใบกิจกรรมเสร็จแล้วนกัเรียนสามารถตรวจค าตอบได้กบัครูผู้สอน 
จุดประสงค์ 
1.  เพ่ือให้นกัเรียนน าความรู้เร่ืองความสมัพนัธ์ของรูปสามมิต ิมาสร้างงานศลิปะ 
2. เพ่ือสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
3. สง่เสริมการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน 
4. รู้จกัวางแผนในการแก้ปัญหา 
เนือ้หาสาระ 
ลกัษณะของรูปเรขาคณิตสามมิต ิ คือ  มีความกว้าง  ความยาว  และความสงูหรือหนา   
ส่ือการเรียนรู้ 
1. กระดาษแข็ง 
2. เข็ม 
3. ด้าย คละสี 
4. ใบกิจกรรม ชดุท่ี 6 เร่ือง  เส้นด้ายกบัรูปสามมิติ 
กิจกรรม 
ขัน้น า 
1. ครูชีแ้จงจดุประสงค์ของกิจกรรม  และเกณฑ์การประเมิน 
 
 
 

ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้าย ชุดที่ 6 

ชื่อกิจกรรม เส้นด้ายกับรูปสามมิต ิ
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ขัน้สอน 
1. ครูแจกชดุกิจกรรมให้นกัเรียนคนละ  1 ชดุ 
2.  ครูชีแ้จงขัน้ตอนการท าชดุกิจกรรม 
3. ให้นกัเรียนปฏิบตัติามกิจกรรมท่ีก าหนด 
4. เม่ือนกัเรียนท ากิจกรรมเสร็จ ให้นกัเรียนน าเสนอผลงาน 
5. ให้นกัเรียนตอบค าถามท้ายการท ากิจกรรม 
ขัน้สรุป 
1. นกัเรียนกบัครูชว่ยกนัสรุปผลท่ีได้จากการท ากิจกรรม 
2. นกัเรียนสง่ใบกิจกรรม 
การประเมินผล 
1. สงัเกตจากการปฏิบตัิกิจกรรมของนกัเรียน 
2. ตรวจผลงานของนกัเรียน 
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ช่ือ ......................................................................................... ชัน้ ม. ................ 
ค าชีแ้จง  ให้นกัเรียนก าหนดจดุ, เจาะ และโยงเส้นด้ายเป็นคู่ๆ  ตามความสนใจของนกัเรียน  ลงในทรง
ส่ีเหล่ียมท่ีก าหนดให้  พร้อมทัง้ตอบค าถามท้ายการท ากิจกรรม  
 
ตัวอย่างเช่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบกิจกรรม เส้นด้ายกับรูปสามมิต ิ
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ช่ือ ......................................................................................... ชัน้ ม. ................ 

ค าชีแ้จง  ให้นกัเรียนก าหนดจดุ, เจาะ และโยงเส้นด้ายเป็นคู่ๆ  ตามความสนใจของนกัเรียน  ลงในทรง
ส่ีเหล่ียมท่ีก าหนดให้  พร้อมทัง้ตอบค าถามท้ายการท ากิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบกิจกรรม เส้นด้ายกับรูปสามมิต ิ
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ค าถามท้ายการท ากิจกรรม 
ให้นกัเรียนบอกช่ือรูปเรขาคณิตตอ่ไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

......................................... ......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 
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ทรงกระบอก ทรงส่ีเหล่ียม 

ปริซมึหกเหล่ียม 

 

พีระมิดฐานส่ีเหล่ียม 

 

พีระมิดฐานสามเหล่ียม 

ทรงกลม 

ปริซมึห้าเหล่ียม 

 

กรวย 

ปริซมึสามเหล่ียม 

พีระมิดฐานห้าเหล่ียม 

 

เฉลย 
ค าถามท้ายการท ากิจกรรม 
ให้นกัเรียนบอกช่ือรูปเรขาคณิตตอ่ไปนี ้
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ภาคผนวก  จ 
 

แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
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แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
นายปฏิมา   สงิห์ศร 

 
 
 
 
 
 
 
 

นิสปิริญญาโท  การมธัยมศกึษา (การสอนคณิตศาสตร์) 
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แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
แบบทดสอบท่ีสร้างขึน้เป็นแบบอัตนัย  มุ่งวัดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์  4 ด้าน ได้แก่  
ความคิดคล่องตวั  ความคิดยืดหยุ่น  ความคิดริเร่ิม  ความคิดละเอียดลออ  ซึ่งมีลกัษณะการถาม 4 
ด้าน คือ 

    1. ความสามารถในการโยงเส้นด้าย     มี 1 ข้อ  ใช้เวลา 15 นาที 
    2. ความสามารถในการประกอบภาพ     มี 1 ข้อ  ใช้เวลา 15 นาที 
    3. ความสามารถในการใช้เส้นคูข่นาน     มี 1 ข้อ  ใช้เวลา 15 นาที 
    4. ความสามารถในการบอกความหมายของเส้นภาพ    มี 1 ข้อ  ใช้เวลา 15 นาที 

 เกณฑ์การตรวจให้คะแนนมีการตรวจให้คะแนนความคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์  ดงันี ้
   1. คะแนนความคิดคลอ่งตวั  ให้คะแนนโดยพิจารณาจากจ านวนค าตอบท่ีนกัเรียนตอบได้ 
   2. คะแนนความยืดหยุน่  ให้คะแนนโดยนบัจากจ านวนกลุม่หรือจ านวนทิศทางของค าตอบ 
คือน าค าตอบทัง้หมดท่ีให้คะแนนความคิดคล่องตวัไปแล้วมาจดักลุม่หรือทิศทางใหม ่ค าตอบใดเป็น
ค าตอบทิศทางเดียวกนัหรือความหมายอยา่งเดียวกนั ก็จดัเข้าเป็นกลุม่เดียวกนั เม่ือจดัเรียบร้อยแล้ว
ให้นบัจ านวนกลุม่ให้กลุม่ละ 1 คะแนน 
   3. คะแนนความคิดริเร่ิม  ให้คะแนนโดยพิจารณาจากค าตอบท่ีเป็นความคิดแปลกและ
แตกตา่งไปจากค าตอบของคนอ่ืน  แล้วน ามาคิดเป็นความถ่ีของค าตอบผู้ เข้าสอบทัง้หมด  ถ้าค าตอบ
ใดมีผู้ตอบมากเกินไปก็จะไมใ่ห้คะแนน  แตถ้่าค าตอบใดมีผู้ตอบซ า้กนัน้อยมากเทา่ใดก็จะได้คะแนน
มากเทา่นัน้ ซึง่การให้คะแนนจะใช้เกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้
    ค าตอบท่ีซ า้กนั  1%    ให้ 4 คะแนน 
    ค าตอบท่ีซ า้กนั  2%    ให้ 3 คะแนน 
    ค าตอบท่ีซ า้กนั  3 - 5%    ให้ 2 คะแนน 
    ค าตอบท่ีซ า้กนั  6 - 11%    ให้ 1 คะแนน 
    ค าตอบท่ีซ า้กนั  12% ขึน้ไป   ให้ 0 คะแนน 

   4. คะแนนความคดิละเอียดลออ  ให้คะแนนโดยพิจารณาจากความคิดในรายละเอียดท่ี
น ามาตกแตง่ความคดิครัง้แรกแล้วท าให้ภาพชดัเจนและได้ความหมายสมบรูณ์  โดยให้คะแนนค าตอบ
ละ 1 คะแนน 
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ช่ือ .................................................................................... ชัน้ ม. ................. 
ค าส่ัง  ให้นกัเรียนโยงเส้นด้ายภายในกรอบส่ีเหล่ียมท่ีก าหนดให้  โดยนกัเรียนสามารถเลือกใช้จุดใน
การโยงเส้นด้ายได้ตามใจชอบ  ให้มีความแปลกใหมไ่มเ่หมือนใคร  ภายในเวลา 15 นาที 
 
ตัวอย่างเช่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.  ความสามารถในการโยงเส้นด้าย 
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ช่ือ .................................................................................... ชัน้ ม. ................. 
ค าส่ัง  ให้นกัเรียนโยงเส้นด้ายท่ีเป็นรูปเรขาคณิตท่ีก าหนดให้มาประกอบเป็นภาพท่ีมีความหมาย
แปลกใหม่  โดยจะใช้รูปเรขาคณิตซ า้ก่ีครัง้ก็ได้  ขนาดและทิศทางไมจ่ าเป็นต้องเทา่กับท่ีก าหนดให้   
ภายในเวลา 15 นาที 

 
 

 
 

 
 
ตัวอย่างเช่น 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  ความสามารถในการประกอบภาพ 
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ช่ือ .................................................................................... ชัน้ ม. ................. 
ค าส่ัง  ให้นกัเรียนโยงเส้นด้ายต่อเติมโดยใช้เส้นคูข่นานจ านวน 4 คู ่เป็นส่วนส าคญัของภาพ  จะต่อ
เตมิสว่นใดสว่นหนึง่หรือใช้มากกวา่ 1 คูก็่ได้ให้นา่สนใจ  ภายในเวลา 15 นาที 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างเช่น 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. ความสามารถในการใช้จุดที่ขนานกัน 
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ตนัไม้ 

....................................................... ....................................................... 

 
 
 

ช่ือ .................................................................................... ชัน้ ม. ................. 
 
ค าส่ัง  ให้นกัเรียนโยงเส้นด้ายภายในกรอบส่ีเหล่ียมท่ีก าหนดให้  โดยนกัเรียนสามารถโยงเส้นด้ายได้
ตามใจชอบให้มีความแปลกใหมไ่มเ่หมือนใคร  พร้อมทัง้บอกช่ือภาพ  ภายในเวลา 15 นาที 
 
 ตัวอย่างเช่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  ความสามารถในการบอกความหมายของเส้นภาพ 
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....................................................... ....................................................... 

....................................................... ....................................................... 
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