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ความมุ่งหมายของงานวิจัยนี้ คือ เพื่อศึกษาพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิด
ยืดหยุ่น เรื่อง เรขาคณิต  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ผ่านกิจกรรมการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์และการระดมสมองที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  ข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ        
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จ านวน 9 คน  โดยมีนักเรียน 3 คนเป็น
นักเรียนเป้าหมาย เพื่อศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น เรื่อง
เรขาคณิต  เครื่องมือที่ใช้ใน การวิจัยนี้ประกอบด้วย (1) กิจกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และ
การระดมสมอง เรื่อง เรขาคณิต ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  จ านวน 12 แผน  แผนละ 1 
คาบเรียน คาบเรียนละ 60 นาที  (2) แบบสังเกตพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น  
(3) แบบสัมภาษณ์กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ในกิจกรรมการเรียนรู้น้ี  นักเรียนได้เรียนรู้
กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา  กระบวนการแก้ปัญหาที่เป็นพลวัตตามแนวคิดของ
วิลสันและคณะ  และกระบวนการในการระดมสมอง ได้ฝึกฝนและมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาที่
ไม่คุ้นเคย (non-routine problem) ซึ่งแต่ละปัญหามีผลเฉลยมากกว่าหนึ่งผลเฉลย  โดยใช้เนื้อหา
คณิตศาสตร์เร่ือง เรขาคณิต ที่ไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ในการแก้ปัญหา  ตลอดจนมีส่วนร่วมใน
การน าเสนอผลการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และการระดมสมองหน้าชั้นเรียน  ซึ่งผลการศึกษา
พฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น เรื่อง เรขาคณิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา    
ปีท่ี 1  ผ่านกิจกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และการระดมสมอง มีดังนี้ 

 เมื่อนักเรียนมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และระดมสมองมากขึ้น  
นักเรียนสามารถ (1) คิดหาผลเฉลยได้จ านวนมากในเวลาที่ก าหนด  (2) คิดหาผลเฉลยได้หลาย
รูปแบบที่แตกต่างกัน  (3) คิดแล้วเลือกผลเฉลยหรือกลุ่มของผลเฉลยที่สอดคล้องกับสถานการณ์
หรือเงื่อนไขท่ีก าหนด  และ (4) คิดแล้วเลือกเกณฑ์ในการจัดกลุ่มของผลเฉลยได้  กล่าวคือ  เมื่อ
นักเรียนลงมือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และระดมสมองในช่วงกิจกรรมพัฒนาความคิดคล่องที่
นักเรียนต้องคิดหาผลเฉลยจ านวนมากภายในเวลาที่ก าหนด นักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใน
การแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัญหามากยิ่งขึ้น ท าให้มีขั้นตอนในการคิดหาผลเฉลยท่ี
กระชับขึ้น  ส่งผลให้นักเรียนคิดหาผลเฉลยได้จ านวนมากขึ้นภายในเวลาที่ก าหนด  ซึ่งผลเฉลย
เหล่านั้นเป็นผลเฉลยที่มีรูปแบบแตกต่างกัน  ต่อมาเมื่อลงมือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในช่วง
กิจกรรมพัฒนาความคิดยืดหยุ่นที่นักเรียนต้องคิดแล้วเลือกผลเฉลยหรือกลุ่มของผลเฉลยท่ี
สอดคล้องกับสถานการณ์หรือเงื่อนไขท่ีก าหนดน้ัน  นักเรียนสามารถคิดแล้วเลือกผลเฉลยหรือกลุ่ม



ของผลเฉลยที่สอดคล้องกับสถานการณ์หรือเงื่อนไขท่ีก าหนดได้ถูกต้อง และมีเกณฑ์การจัดกลุ่มของ
ผลเฉลยที่เขียนอธิบายได้ชัดเจน ท าให้ไม่มีผลเฉลยใดอยู่มากกว่าหนึ่งกลุ่ม    
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 The purpose of the research was to study of the Matthayomsuksa I students’ 
behaviors on fluency and flexibility thinking on geometry via mathematical problem-solving 
and brainstorming activities. Qualitative research methodology was employed in collecting 
and analyzing data. Nine Matthayomsuksa I students of Srinakharinwirot University, 
Prasanmit Demonstration School (Secondary) were participated in this study. Three of them 
were  selcted as target students for case study. The research instruments consisted of    
(1) mathematical problem solving and brainstorming activities, (2) observation forms, and 
(3) problem solving interview forms. 

The activity provided the students to learn the process of problem solving. They 
had a lot of experience on solving non routine problems. Each problem could be solved 
more than one solution via mathematics content in lower secondary school level. In 
experimental class, students participated in cooperative learning, discussion, and 
presentation. Results of the study were as follows: 

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

ปริญญานิพนธ์นี้ส าเร็จได้ด้วยดีเป็นเพราะผู้วิจัยได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจาก อาจารย์  
ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ ประธานควบคุมปริญญานิพนธ์  และอาจารย์ ดร.ทรงชัย อักษรคิด กรรมการ
ควบคุมปรญิญานิพนธ์ ท่านทั้งสองได้เสียสละเวลาอันมีค่าเพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท า 
งานวิจัยน้ีทุกขั้นตอน ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่น้ี 

ขอกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต สูงใหญ่ อาจารย์ ดร.ทรงชัย อักษรคิด  และ
อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ น่วมนุ่มที่กรณุาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแก้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ ดร.อรรถศาสน์ นิมิตรพันธ์และอาจารย์ ดร.เรืองวรินท์  
อินทรวงษ์ สราญรักษ์สกุล ที่กรุณาร่วมเป็นกรรมการสอบปากเปล่า และให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
ต่อผู้วิจัย ท าให้ปริญญานิพนธ์ฉบับนีส้มบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขอกราบขอบพระคุณผู้อ านวยการและคณะอาจารยก์ลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ที่ให้ความช่วยเหลือและอ านวยความ
สะดวกในการทดลองใช้เครื่องมือ  

ขอขอบคุณอาจารย์วรรณพร เลิศอาวาส และอาจารย์ชญาภา ใจโปร่ง ที่ช่วยเหลือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล และให้ค าปรึกษาในการท าวิจัย 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อสินศักดิ์ และคุณแม่นัยรัตน์ เรืองสุขอนันต์ และครอบครัวที่ได้ให้ทั้ง
ก าลังใจและก าลังทรัพย์สนับสนุน การศึกษาของผู้วิจัยมาโดยตลอด และขอขอบคุณพี่ ๆ ปริญญาเอก
คณิตศาสตรศึกษา และเพื่อน ๆ ปริญญาโท คณิตศาสตร์ทุกคนที่ให้ก าลังใจ และความช่วยเหลือจน
ท าให้ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จด้วยดี 
 คุณค่าและประโยชน์ของปริญญานิพนธ์เล่มนี้ ขอมอบเป็นเครื่องบูชา พระคุณบิดา มารดา
และครู อาจารย์ทุกท่าน ที่ได้อบรมสั่งสอนประสิทธิ์ประสาทความรู้ท้ังปวงแก่ผู้วิจัย  และขอยกคุณ
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บทที่ 1 
บทน า 

ภูมิหลัง 

ในปัจจุบัน มนุษย์มีการคิดค้นและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์  ผลิตผล ผลติภัณฑ์และเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ  มากมาย  เช่น ในทางการแพทย์มีการค้นคว้าผลิตตัวยาที่สามารถฆ่าเชื้อมะเร็งได้โดยไม่ทํา
ให้มีผลข้างเคียงไปทําลายเซลล์อื่น ๆ  หรือผลิตอุปกรณ์การแพทย์ขนาดจ๋ิวที่สามารถสอดเข้าไปใน
ร่างกายเพื่อการรักษาโรคเฉพาะที่บางอย่างได้   ในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีการประดิษฐ์ 
คอมพิวเตอร์ดีเอ็นเอ ที่มีอัตราเร็วถึงสิบพันล้านคร้ังต่อนาที  สามารถประมวลผลได้  1  ล้านล้าน
คําสั่งพร้อมกัน แต่ใช้พลังงานเพียง 1 ในหม่ืนล้าน หรือ 10-10  วัตต ์ ซึ่งการคิดค้นและพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์  ผลิตผล ผลิตภณัฑ์  และเทคโนโลยีใหม่ ๆ  ดังกล่าวล้วนเกิดจากความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ (creative thinking หรือ creativity) ของมนุษย์ท้ังสิ้น 

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นคุณลักษณะที่มีอยู่ในตัวคนทุกคนและสามารถส่งเสริม
คุณลักษณะน้ีให้พัฒนาสูงขึ้นได้โดยการสอนฝึกฝนและการฝึกปฏิบัติที่ถูกวิธี  ยิ่งเด็กได้รับการ
ส่งเสริมตั้งแต่เยาว์วัยได้เร็วเท่าใดก็ยิ่งจะเป็นผลดีเท่านั้น (อารี พันธ์มณี. 2547; 2: อ้างอิงจาก 
Torrance. 1965)   การฝึกฝนความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์จะช่วยให้นักเรียนมีแนวทางการคิดที่
หลากหลาย  มีกระบวนการคิด  มีจินตนาการในการประยุกต์ที่จะนําไปสู่การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่
แปลกใหม่ที่คนส่วนใหญ่คาดคิดไม่ถึงหรือมองข้าม  ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยกระตือรือร้น  
ไม่ย่อท้อ  อยากรู้อยากเห็น  อยากค้นคว้าและทดลองสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2551: 132-133) 

กิลฟอร์ด (Guilford. 1967: 145-151) นักจิตวิทยาชาวอเมริกันและคณะ ได้ทําการศึกษา
และวิจัยการวิเคราะห์ตัวประกอบ (factor analysis) ของสติปัญญาอย่างต่อเนื่องมานานกว่า 20 ปี 
โดยเน้นศึกษาเรื่องความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์  ความมีเหตุมีผล  และการแก้ปัญหา  ในการศึกษา    
กิลฟอร์ดได้เสนอแบบจ าลองโครงสร้างของสมรรถภาพทางสมอง หรือแบบจ าลองโครงสร้าง
ทางสติปัญญา (The structure of intellect model) ซึ่งเป็นแบบจําลองที่ครอบคลุมสมรรถภาพทาง
สมองต่างๆ  และอธิบายว่า  ในบรรดาสมรรถภาพทางสมองเหล่านั้น ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็น
ความสามารถทางสมองที่คิดได้กว้างไกลหลายทิศทางทีเ่รียกว่าลักษณะการคิดอเนกนัยหรือการ
คิดแบบกระจาย (divergent thinking)  ซึ่งประกอบด้วย ความคิดคล่อง (fluency) ความคิดยืดหยุ่น 
(flexibility) ความคิดริเริ่ม (originality) และความคิดละเอียดละออ (elaboration) 

ความคิดคล่องเป็นความสามารถในการคิดเพื่อให้ได้ผลเฉลย (solution) จํานวนมากที่
แตกต่างกันหรือหลากหลายวิธี  การคิดให้ได้ผลเฉลยจํานวนมากที่แตกต่างกันหรือวิธีที่หลากหลาย
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เป็นตัวบ่งบอกถึงความเข้าใจและความคล่องแคล่วของสมองของนักเรียนที่จะกลั่นเอาผลเฉลยของ
ปัญหาออกมา  ซึ่งกิลฟอร์ดเชื่อว่าผู้ที่มีความคิดคล่องมากจะมีโอกาสสร้างผลเฉลยที่แปลกและเฉียบ
คมได้มากกว่าผู้ที่มีความคิดคล่องน้อยกว่า  ส่วนความคิดยืดหยุ่นเป็นความสามารถในการคิด
ปรับเปลี่ยนผลเฉลยตามสถานการณ์  คิดแล้วเลือกหรือนําไปใช้ให้ตรงกับสถานการณ์หรือเงื่อนไขท่ี
กําหนด  ความคิดยืดหยุ่นจึงเป็นตัวเสริมให้ความคิดคล่องมีความแปลกแตกต่างกันออกไปจึงนับได้
ว่าทั้งความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่นต่างก็เป็นพื้นฐานที่น าไปสู่ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ในการคิดให้ได้ผลเฉลยจํานวนมากที่แตกต่างกันผู้ที่มีความคิดยืดหยุ่นยังต้องจัด
หมวดหมู่ของผลเฉลยให้มีความแปลกแตกต่างกันออกไปและไม่มีการซํ้าซ้อนกัน  จากนั้นจึงนําเอา
ผลเฉลยที่ได้ทั้งหมดมาพิจารณาเปรียบเทียบกันว่าผลเฉลยใดจะเป็นผลเฉลยที่ดีที่สุดและให้
ประโยชน์คุ้มค่าโดยคํานึงถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณา เช่น ประโยชน์ที่ได้  เวลา  การลงทุน ความ
ยากง่าย  ซึ่งกิลฟอร์ดเชื่อว่าผู้ที่มีความคิดยืดหยุ่นสูงจะมีโอกาสสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้มากกว่าผู้ที่
คิดซ้ําๆ อยู่ในแนวทางเดิมตลอดเวลา  ขณะท่ีความคิดริเริ่มเป็นความสามารถในการคิดเพื่อให้
ได้ผลเฉลยที่มีลักษณะแปลกใหม่แตกต่างจากผลเฉลยพื้นๆ เป็นผลเฉลยที่เกิดขึ้นครั้งแรกที่แตกต่าง
จากผลเฉลยพื้นๆ ที่มีอยู่เดิม และอาจไม่เคยมีใครนึกหรือคิดมาก่อน  ผู้ที่มีความคิดริเร่ิมจะต้องมี
ความกล้าคิดนอกกรอบ  กล้าลองเพื่อทดสอบความคิดของตน  และบ่อยครั้งที่ต้องอาศัยความคิด
จินตนาการในการประยุกต์  กล่าวคือต้องคิดสร้างและหาทางทําให้เกิดผลงานด้วย  สําหรับ
ความคิดละเอียดลออเป็นความสามารถในการคิดเพื่อให้ได้ผลเฉลยที่มีรายละเอียดอย่างลุ่มลึก
หลายแง่มุมของแต่ละผลเฉลยของปัญหาจนกระทั่งสามารถสร้างผลงานหรือชิ้นงานขึ้นมาได้สําเร็จ  
ความคิดละเอียดลออเป็นส่วนเสริมให้องค์ประกอบสําคัญ 3 ข้อข้างต้นมีความสมบูรณ์นําไปสู่
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่มีประสิทธิภาพ  

เพื่อให้ตระหนักถึงความสําคัญของการคิดและความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
สภาครูคณิตศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (National Council of Teachers of Mathematics : 
NCTM) ซึ่งเป็นองค์กรสําคัญที่มีบทบาทอย่างมากต่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียนใน
สหรัฐอเมริกาและท่ัวโลก ได้ระบุไว้ในหนังสือประจําปี ค.ศ.1999: การพัฒนาการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ระดับอนุบาลถึงเกรด 12 (Developing Mathematical Reasoning in Grade K-12) ว่า 
“การสอนให้คิดต้องเป็นจุดเน้นที่สําคัญของการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับโรงเรียน” (Krulik 
and Rudnick.  1999) ซึ่งสิ่งนี้ส่งผลให้นักการศึกษาทั่วโลกหันมาสนใจศึกษาการคิดทางคณิตศาสตร์
ในทุกระดับช้ันของหลักสูตรคณิตศาสตร์ รวมท้ังความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ด้วย 

สําหรับประเทศไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542  ได้ให้
ความสําคัญกับแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะ กระบวนการคิด  
ประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อแก้ปัญหาและเรียนรู้จากประสบการณ์จริงสําหรับให้สถานศึกษาและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการตามเป็นการเฉพาะ  โดยกําหนดไว้ในมาตรา 24 หมวดที่ 4  ว่าด้วย
การจัดกระบวนการเรียนรู้ ซึ่ง 2 ใน 6 ข้อ คือ  (1) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
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สถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา และ (2) จัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้คิดเป็น ทําเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้
อย่างต่อเนื่อง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.  2542: 13) 

เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 
และเพื่อให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่องตามศักยภาพ  หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ได้กําหนดสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่จําเป็นสําหรับ
ผู้เรียนทุกคนไว้  6  สาระ  ซึ่งได้แก่ (1) จํานวนและการดําเนินการ  (2) การวัด  (3) เรขาคณิต    
(4) พีชคณิต  (5) การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น และ (6) ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์(กระทรวงศึกษาธิการ.  2551: 47) 

สําหรับสาระท่ี 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้กําหนดมาตรฐานการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ท่ีจําเป็นสําหรับผู้เรียนทุกคนไว้ ดังนี้  

มาตรฐาน 6.1  มีความสามารถในการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสาร  การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ 
ทางคณิตศาสตร์และการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ  และมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ (Mathematical creative thinking)  เป็น
มาตรฐานการเรียนรู้หนึ่งในทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ทีน่ักเรียนควรจะเรียนรู้ ฝึกฝน 
และพัฒนาให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน  เพราะ “เด็กที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในวันน้ี จะเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ที่มคีวามคิดริเร่ิมสร้างสรรค์สูงในวันหน้า” (อารี พันธ์มณ.ี  2547: 47- 48)  แต่ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ีผ่านมา ครูมุ่งเน้นที่เนื้อหาคณิตศาสตร์มากกว่าทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์  จึงทําให้นักเรียนเรียนรู้ ฝึกฝนและพัฒนาทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ได้น้อยมาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
ประเมินภายนอกรอบแรกในช่วงปี 2544-2548 มาตรฐานท่ี 4 ด้านผู้เรียน ของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่ระบุว่า  มีโรงเรียนเพียงร้อยละ 10.4 ของ
โรงเรียนทั่วประเทศจํานวน 30,010 โรง ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี ในเร่ืองการจัดการเรียนการ
สอนให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  2550: 16-17) 

นอกจากนั้น ผลการศึกษาของ ซิมป์สัน (อารี  พันธ์มณี. 2547; 58: อ้างอิงจาก  Simpson. 
1922) เกี่ยวกับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้านจินตนาการของเด็กชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2  พบว่า  เมื่อเด็กเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในด้าน
จินตนาการของเด็กอยู่ในระดับต่ํา  และจะเพิ่มขึ้นในตอนปลายประถมศึกษาปีท่ี 3  แล้วเริ่มลดลงอีก
เมื่อขึ้นช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 จากนั้นจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ จนถึงครึ่งหลังของชั้นประถมศึกษา
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ปีท่ี 6 ต่อจากนั้นก็จะลดลงเม่ือย่างเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และลดลงเรื่อยจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
2   ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ทอแรนซ์ (Torrance. 1962)  ในการศึกษาของมินนิโซตา 
(Minnesota Studies)  เกี่ยวกับการพัฒนาความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลจนถึง
ระดับอุดมศึกษา พบว่า พัฒนาการความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 จะ
สูงขึ้นจนถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  และจะเริ่มลดลงในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 และ 4  แล้วจะเริ่ม
พัฒนาการต่อไปในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5-6  พอถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
จะกลับลดน้อยลง และจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนปลายช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5   

จากผลการศึกษาของนักการศึกษาดังกล่าว พบว่า นักเรียนมีพัฒนาการด้านความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และจิตนาการอยู่ในระดับต่ําและลดลงอย่างต่อเนื่องเม่ือเข้าสู่ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ
เมื่อวิเคราะห์ถึงสาระการเรียนรู้ท่ีสําคัญในชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า สาระที่ 3 เรขาคณิต ซึ่งเป็น
สาระการเรียนรู้สําคัญที่ช่วยเสริมสร้างและพัฒนาความคิดเริ่มสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นได้  แต่ผลการ 
ศึกษาของ ไมตรี อินทร์ประสิทธ์ (2549) ซึ่งทําการศึกษาเกี่ยวกับการคิดทางเรขาคณิตของนักเรียน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในปี พ.ศ. 2546 – 2548  พบว่า  ระดับการคิดทาง
เรขาคณิตของนักเรียนเกือบทั้งหมดอยู่ในระดับพื้นฐาน (Level 0)  นั่นคือ สามารถจําแนก ระบุช่ือ 
เปรียบเทียบ ปฏิบัติการเกี่ยวกับรูปเรขาคณิตและทรงเรขาคณิตได้โดยอาศัยลักษณะภายนอกของ
รูปเรขาคณิตหรือทรงเรขาคณิต   และมีนักเรียนที่ระดับการคิดทางเรขาคณิตของนักเรียนอยู่ระดับ
หนึ่ง (Level 1) เพียงสองคนเท่านั้น นั่นคือ วิเคราะห์รูปเรขาคณิตและทรงเรขาคณิตในรูปของ
องค์ประกอบหรือความสัมพันธ์ ตลอดจนค้นพบสมบัติหรือกฏต่างๆ ของทรงเรขาคณิตได้ 

ดังนั้นจากผลการศึกษาข้างต้น การพัฒนาความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในทุกช่วงวัย  จึงเป็นสิ่ง
สําคัญที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู นักการศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ควรให้ความสนใจศึกษา 
เข้าใจ ลักษณะธรรมชาติ พฤติกรรมและกระบวนการพัฒนาความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ของเด็กแต่ละ
วัย  ทั้งน้ีเพื่อจะได้ให้ความช่วยเหลือ ฝึกฝนและส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาศักยภาพด้านความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์อย่างเต็มที่และต่อเนื่อง  อันจะเป็นรากฐานที่สําคัญในการพัฒนาความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
ในวัยผู้ใหญ่ต่อไป 

ดังที่กล่าวมาแล้วว่า ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์เป็นกระบวนการคิดที่ซับซ้อนและต้องการ
องค์ประกอบเกื้อหนุนท่ีเหมาะสม  จึงจําเป็นต้องมีกระบวนการฝึกและวิธีสอนท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ  นักการศึกษาได้ศึกษา ค้นคว้ากระบวนการฝึกและวิธีการสอนเพื่อเสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค์ไว้หลายวิธี  แต่ที่นิยมกันมากมีอยู่ 2 วิธี ได้แก่ การแก้ปัญหา (Problems solving)  และ
การระดมสมอง (Brainstorming) (วิชัย  วงษ์ใหญ่. 2523: 32) 

การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  เป็นกระบวนการในการประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์  
กระบวนการแก้ปัญหา  กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาและประสบการณ์ท่ีมีอยู่  เพื่อใช้ในการค้นหาผล
เฉลยของปัญหาทางคณิตศาสตร์  
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การระดมสมอง  เป็นกระบวนการของกลุ่มบุคคลที่พยายามค้นหาผลเฉลยของปัญหา 
หรือรวบรวมความคิดที่แวบขึ้นทันทีของสมาชิกในกลุ่ม  ซึ่ง ออสบอร์น (Osborn) ได้เสนอในหนังสือ
จินตนาการประยุกต์ (Applied Imagination) ในปี ค.ศ. 1957  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้
บุคคลมีความคิดหลายทิศทาง คิดได้มากในช่วงเวลาที่จํากัด  ที่นําไปสู่การมีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์น่ันเอง(Osborn. 1963)  โดยมีหลักการสําคัญในการระดมสมอง 4 ประการ ดังนี้  

1.  ห้ามการวิพากษ์วิจารณ์  โดยการตัดสินแนวคิดใดๆ  จะกระทําได้ก็ต่อเมื่อการระดม
ความคิดได้เสร็จสิ้นไปแล้ว  ซึ่งจุดประสงค์ของการระดมความคิดในข้ันตอนน้ีก็เพื่อสร้างแนวคิดที่
แปลกใหม่และหลากหลายในการแก้ปัญหา 

2.  สามารถคิดนอกกรอบและเสนอแนวคิดได้อย่างอิสระ  โดยมีความคิดที่แปลกใหม่มาก
เท่าใดก็ยิ่งดี  เพราะในการแลกเปลี่ยนความคิดที่แปลกใหม่จะเกิดประโยชน์มากกว่าการแลกเปลี่ยน
ความคิดปกติ 

3.  เน้นปริมาณของความคิด  โดยการเน้นปริมาณการคิดยิ่งมากเท่าใดก็ยิ่งดี  เพราะ
แนวโน้มที่จะนําไปสู่ผลเฉลยที่คาดหวังไว้จะมากยิ่งขึ้น 

4.  การรวบรวมและปรับปรุงความคิด   นอกเหนือจากการสร้างแนวคิดในการแก้ปัญหา
แล้ว  ผู้เข้าร่วมจะต้องช่วยกันปรับปรุงแนวคิดที่ช่วยกันระดมขึ้นมาให้ดียิ่งขึ้น  และถ้าเราสามารถ
สังเคราะห์แนวคิดทั้งหลายเข้าด้วยกันได้ก็ถือได้ว่าเป็นการสร้างแนวคิดใหม่เช่นกัน (Isaksen. 1998 
: 4) 

สมศักดิ์  ภูวิภาดาวรรธน์ (วรวัลย์  อินทรรัตน์. 2540; 2: อ้างอิงจาก  สมศักดิ์  ภูวิภา
ดาวรรธน์. 2536) ได้กล่าวสนับสนุนว่า การระดมสมองเป็นวิธีการหนึ่งในการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ให้แก่นักเรียนเพื่อนําสู่แนวทางในการแก้ปัญหาท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้
แสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์  มีความคิดหลากหลาย  แปลกใหม่  และการระดมสมองเป็นการ
แสดงความคิดเห็นที่ดีและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงทักษะท่ีจําเป็นต่อการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์  คือ  ความคิดคล่อง  ความคิดริเริ่ม  ความคิดละเอียดละออ  ซึ่งกระบวนการในการระดม
สมองมีหลักการและขั้นตอนที่เน้นกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาเพื่อให้ได้ปริมาณความคิดที่มาก
ในเวลาที่จํากัน  นอกจากนี้ผลการวิจัยท่ีผ่านมายังพบว่า การระดมสมองโดยกลุ่มบุคคลสามารถที่จะ
ก่อให้เกิดแนวความคิดต่างๆ ในการแก้ปัญหาได้มากกว่าการคิดเพียงคนเดียวประมาณร้อยละ  
65–93  (อารี  แสงขํา.  2550: 9)   

ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทําให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและ
ความคิดยืดหยุ่น เรื่อง เรขาคณิต ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผ่านกิจกรรมการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์และการระดมสมอง   เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับครูในการตรวจสอบความคิดคล่องและ
ความคิดยืดหยุ่น หรือพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่นของนักเรียน  ตลอดจนเป็น
แนวทางในการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ีเสริมสร้างความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น
ให้กับนักเรียนต่อไป 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น เรื่อง เรขาคณิต ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  ผ่านกิจกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และการระดมสมอง 

ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ 

1.  มีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น เรื่อง เรขาคณิต 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

2.  เป็นข้อมูลสําหรับครูในการตรวจสอบพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิด
ยืดหยุ่น เรื่อง เรขาคณิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

3.  เป็นแนวทางในการศึกษาพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น เรื่อง 
เรขาคณิต หรือเนื้อหาคณิตศาสตร์อื่นๆ 

4.  เป็นแนวทางในการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความคิดคล่องและความคิด
ยืดหยุ่น เรื่อง เรขาคณิต หรือเนื้อหาคณิตศาสตร์อื่นๆ 

ขอบเขตของการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษานี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ภาคเรยีนท่ี 2  ปีการศึกษา 2553  จํานวน 
9 คน  โดยการเลือกแบบเจาะจงจากนักเรียนที่มีผลการเรียนคณิตศาสตร์ในภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2553 ตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป  และเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและ
ความคิดยืดหยุ่น เรื่อง เรขาคณิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  โดยพิจารณาจากงานเขียน
ของนักเรียน  แบบสังเกตพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น  และกล้องวิดีโอช่วยใน
การบันทึกรายละเอียดของกลุ่มตัวอย่าง  นอกจากนั้นผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ครูประจําชั้นของนักเรียนที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับความกล้าแสดงออก การสื่อสารและนําเสนอแนวคิดของนักเรียนแต่ละคน  
นอกจากนั้นยังใช้การพิจารณาจากงานเขียน การสัมภาษณ์  แบบสังเกตพฤติกรรมด้านความคิด
คล่องและความคิดยืดหยุ่นในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนรู้ แล้วคัดเลือกนักเรียนที่กล้าแสดงออก 
สามารถสื่อสารและนําเสนอแนวคิดของตนเองได้ดีขณะลงมือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ จํานวน 3 
คน เพื่อเป็นนักเรียนเป้าหมาย (target student) และเพื่อศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับพฤตกิรรมด้าน
ความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น เรื่อง เรขาคณิต โดยใช้กล้องวิดีโอช่วยในการบันทึกรายละเอียด  
ขณะลงมือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  และสัมภาษณ์กระบวนการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียน
เป้าหมายแต่ละคน หลังสิ้นสุดคาบเรียนแต่ละครั้ง 
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ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2553  จํานวน 24 คาบ

เรียน  คาบเรียนละ 60 นาที  โดยใช้เวลานอกเหนือจากเวลาเรียนปกติ  ซึ่งแบง่เป็นระยะเวลา
สําหรับดําเนินกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จํานวน 12 คาบเรียน  และระยะเวลาสําหรับ
สัมภาษณ์กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และการระดมสมองของนักเรียนเป้าหมาย จํานวน 
12 คาบเรียน 

เน้ือหาที่ใช้ในการศึกษา 
เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็น เนื้อหาคณิตศาสตร์ เรื่อง เรขาคณิต ซึ่งได้แก่ รูป

เรขาคณิต 2 มิติและ 3 มิติ  การหาพื้นที่ของรูปเรขาคณิต 2 มิติและปริมาตรของทรงเรขาคณิต     
ที่ไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ตัวแปรที่ศึกษา 
1.  ตัวแปรอิสระ คือ  กิจกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และการระดมสมอง เรื่อง 

เรขาคณิต  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
2.  ตัวแปรตาม  คือ  พฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น เรื่อง เรขาคณิต  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1.  ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ือง เรขาคณิต  หมายถึง  สถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ 

เรื่อง เรขาคณิต  ซึ่งนักเรียนเผชิญอยู่และต้องการค้นหาผลเฉลย โดยท่ียังไม่รู้วิธีการหรือขั้นตอนท่ี
จะได้ผลเฉลยของสถานการณ์นั้นในทันที  

2.  การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  หมายถึง  กระบวนการในการประยุกต์ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์  กระบวนการแก้ปัญหา  กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาและประสบการณ์ท่ีมีอยู่  เพื่อใช้ใน
การค้นหาผลเฉลยของปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

3.  กระบวนการแก้ปัญหา  หมายถึง  ขั้นตอน/วิธีการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตาม
แนวคิดของโพลยา และขั้นตอน/วิธีการแก้ปัญหาที่เป็นพลวัตตามแนวคิดของวิลสันและคณะ   
ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ การทําความเข้าใจปัญหา การวางแผนแก้ปัญหา การดําเนินการ
ตามแผน และการตรวจสอบผล   

4.  การระดมสมอง  หมายถึง  กระบวนการของกลุ่มบุคคลในการแสดงความคิดเห็น
อย่างอิสระ เพื่อให้ได้แนวทางในการแก้ปัญหาและผลเฉลยของปัญหามากที่สุดภายในเวลาที่กําหนด  
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่มอย่างทั่วถึงและหลากหลาย  และการไม่วิพากษ์วิจารณ์
แนวคิดของสมาชิกในกลุ่ม  ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
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ขั้นที่ 1  กําหนดและพิจารณาปัญหา  เป็นข้ันตอนที่ผู้นํากลุ่มแจ้งให้สมาชิกในกลุ่มได้
ทราบและเข้าใจรายละเอียดของปัญหา 

ขั้นที่ 2  ทบทวนปัญหา  เป็นข้ันตอนท่ีสมาชิกในกลุ่มนําเสนอแนวทางที่เป็นไปได้ใน
การแก้ปัญหา 

ขั้นที่ 3  คัดเลือกประเด็นปัญหาเบื้องต้น  เป็นข้ันตอนท่ีคัดเลือกแนวทางในการ
แก้ปัญหา 

ขั้นที่ 4  ขั้นระดมสมอง  เป็นข้ันตอนที่ให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มดําเนินการแก้ปัญหา
ตามแนวทางที่เลือก  แล้วนําเสนอแนวคิดที่คาดว่าจะเป็นผลเฉลยของตนออกมา  โดยไม่มีการ
วิพากษ์วิจารณ์แนวคิดของสมาชิกในกลุ่ม 

ขั้นที่ 5  คัดเลือกผลเฉลย  เป็นขั้นตอนท่ีสมาชิกในกลุ่มช่วยกันคัดเลือกผลเฉลยที่
ซ้ําซ้อนหรือไม่น่าจะเป็นไปได้ทิ้งไป  เพื่อให้เหลือเฉพาะผลเฉลยของปัญหาเท่านั้น 

5.  ความคิดคล่อง  หมายถึง  ความสามารถในการคิดหาผลเฉลยได้อย่างคล่องแคล่ว 
รวดเร็ว ได้ผลเฉลยในปริมาณที่มากและแตกต่างกันภายในเวลาที่จํากัด  ซึ่งในท่ีนี้พิจารณา
ความสามารถของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ในด้านต่างๆ ดังนี้ 

5.1  ด้านการคิดหาผลเฉลยได้จํานวนมากในเวลาที่กําหนด 

5.2  ด้านการคิดหาผลเฉลยได้หลายรูปแบบที่แตกต่างกัน 
6.  ความคิดยืดหยุ่น  หมายถึง  ความสามารถในการคิดปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์  

คิดแล้วเลือกนําไปใช้ให้ตรงกับสถานการณ์หรือเงื่อนไขที่กําหนด  หรือจัดหมวดหมู่ของผลเฉลยให้มี
ความแปลกแตกต่างกันออกไปและไม่มีการซํ้าซ้อนกัน  ซึ่งในท่ีนี้พิจารณาความสามารถของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  ในด้านต่างๆ ดังนี้ 

6.1  ด้านการคิดแล้วเลือกผลเฉลยหรือกลุ่มของผลเฉลยที่สอดคล้องกับสถานการณ์
หรือเงื่อนไขท่ีกําหนด 

6.2  ด้านการคิดแล้วเลือกเกณฑ์ในการจัดกลุ่มของผลเฉลย 
7.  พฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น หมายถึง  การแสดงออกของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  ในด้านความคิดคล่องและด้านความคิดยืดหยุ่น  โดยพิจารณาจาก 

7.1  ผลงานเขียนของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

7.2  ผลการสังเกตพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่นของผู้วิจัยและ
ผู้ช่วยวิจัย จํานวน 3 คน  ขณะนักเรียนเป้าหมายลงมือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  โดยมีแบบสังเกต
พฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น และกล้องวิดีโอ ช่วยในการบันทึกรายละเอียด
เหล่านั้น 
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7.3  ผลการสัมภาษณ์ระหว่างผู้วิจัยและนักเรียนเป้าหมายเกี่ยวกับกระบวนการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  โดยมีแบบสัมภาษณ์กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ แบบสังเกต  
และกล้องวิดีโอ ช่วยในการบันทึกรายละเอียดเหล่านั้น 

8.  กิจกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และการระดมสมอง เร่ือง เรขาคณิต  
หมายถึง  กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ที่มีจุดมุ่งหมาย
หลักคือ  เพื่อเสริมสร้างความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น เรื่อง เรขาคณิต  ประกอบด้วย แผนการ
จัดการเรียนรู้ จํานวน 12 แผน  แผนละ 1 คาบเรียน คาบเรียนละ 60 นาที  ซึ่งแต่ละแผนการจัดการ
เรียนรู้ประกอบด้วย  จุดประสงค์การเรียนรู้  สาระการเรียนรู้  สื่อการเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนรู้  
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ในกิจกรรมการเรียนรู้  นักเรียนจะได้เรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา  
กระบวนการแก้ปัญหาที่เป็นพลวัตตามแนวคิดของวิลสันและคณะ  และกระบวนการระดมสมอง  ซึ่ง
ในระหว่างลงมือปฏิบัติกิจกรรม นักเรียนจะได้มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดในการแก้ปัญหา  ตลอดจนได้
ฝึกฝนประสบการณ์ในการแก้ปัญหาที่ไม่คุ้นเคย (non-routine problem)  ซึ่งแต่ละปัญหามีผลเฉลย
มากกว่าหนึ่งผลเฉลย โดยใช้เนื้อหาคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาเรื่อง เรขาคณิต ที่ไม่เกินระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1  นักเรียนได้ฝึกฝนและมีประสบการณ์ในการค้นหาผลเฉลยของปัญหาทาง
คณิตศาสตร์มากกว่าหนึ่งผลเฉลยในเวลาที่กําหนด  และหาผลเฉลยหรือกลุ่มของผลเฉลยของปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์หรือเงื่อนไขที่กําหนด   ภายหลังการแก้ปัญหานักเรียน
ได้มีส่วนร่วมในการนําเสนอผลการแก้ปัญหาและการอภิปรายผลการแก้ปัญหาหน้าชั้นเรียน  โดยมี
ครูเป็นผู้เปิดประเด็นอภิปรายเกี่ยวกับผลการแก้ปัญหา 

9.  แบบสังเกตพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น  หมายถึง  แบบ
บันทกึที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อบันทึกพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ขณะลงมือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ซึ่งประกอบด้วย แบบตรวจสอบรายการ 
(check list) และแบบบันทึกภาคสนาม (field note)  ในแต่ละคาบเรียนผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยซ่ึงเป็น
นิสิตปริญญาโทสาขาวิชาคณิตศาสตร์ จํานวน 2 คน ทําหน้าที่เป็นผู้สังเกตและผู้บันทึกพฤติกรรม
ด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่นของนักเรียนขณะลงมือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
นอกจากนั้นยังมีกล้องวิดีโอช่วยในบันทึกรายละเอียดบรรยากาศการทํากิจกรรม  บทสนทนาและ
พฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่นของนักเรียนขณะลงมือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

10.  แบบสัมภาษณ์กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  หมายถึง  แบบ
สัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อสอบถามเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  ทีเ่ป็นนักเรียนเป้าหมายแต่ละคน หลังสิ้นสุดคาบเรียนการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์แต่ละครั้ง  โดยผู้วิจัยทําหน้าที่เป็นผู้สัมภาษณ์นักเรียนเป้าหมายแต่ละคนหลังสิ้นสุด
คาบเรียนแต่ละครั้ง 



 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 

ในการศึกษาพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น เรื่อง เรขาคณิต  ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  ผ่านกิจกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และการระดมสมอง ผู้วิจัย
ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในหัวข้อต่างๆ ต่อไปนี ้

ตอนที่ 1  ความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น 

1.1  ความหมายของความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น 

1.2  ลักษณะของผู้มีความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น 

1.3  การเสริมสร้างและพัฒนาความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น 

1.4  การวัดและประเมินความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น 

1.5  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น 

ตอนที่ 2  การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

2.1  ความหมายของปัญหาและการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

2.2  ประเภทของปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

2.3  กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

ตอนที่ 3  การระดมสมอง 

3.1  ความหมายและหลักการของการระดมสมอง 

3.2  ขั้นตอนของการระดมสมอง 

3.3  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการระดมสมอง 
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ตอนที่ 1  ความคิดคลอ่งและความคิดยืดหยุน่ 

1.1  ความหมายของความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น 
กิลฟอร์ด (Guilford. 1967: 145-151) ซึ่งเป็นนักจิตวิทยาชาวอเมริกันและคณะ ได้

ท าการศึกษาและวิจัยการวิเคราะห์ตัวประกอบ (Factor Analysis) ของสติปัญญาอย่างต่อเนื่องมา
นานกว่า 20 ปี  โดยเน้นศึกษาเรื่องความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  ความมีเหตุมีผลและการแก้ปัญหา  ใน
การศึกษากิลฟอร์ดได้น าเสนอ แบบจ าลองโครงสร้างของสมรรถภาพทางสมอง หรือ
แบบจ าลองโครงสร้างทางสติปัญญา (The structure of intellect model  ที่เรียกว่า SI) ซึ่ง
แบบจ าลองนีไ้ด้ครอบคลุมสมรรถภาพทางสมองต่าง ๆ 

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นสมรรถภาพทางสมองหนึ่งของมนุษย์  เป็นความสามารถทาง
สมองที่คิดได้กว้างไกลหลายทิศทาง หรือทีเ่รียกว่า ความคิดอเนกนัยหรือความคิดแบบกระจาย 
(Divergent thinking) ซึ่งประกอบด้วย ความคิดคล่อง (fluency) ความคิดยืดหยุ่น (flexibility) 
ความคิดริเริ่ม (originality) และความคิดละเอียดละออ (elaboration) 

กิลฟอร์ดได้ให้ความหมายของความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น  ดังนี้ 
ความคิดคล่อง  เป็นความสามารถของบุคคลในการคิดหาผลเฉลย (solution) ได้อย่าง

คล่องแคล่ว รวดเร็ว และมีผลเฉลยในปริมาณที่มากในเวลาที่จ ากัด  ซึ่งกิลฟอร์ดเชื่อว่า ผู้ที่มี
ความคิดคล่องมากจะมีโอกาสสร้างผลเฉลยที่แปลกและเฉียบคมได้มากกว่าผู้ที่มีความคิดคล่องน้อย
กว่า  โดยแบ่งความคิดคล่องออกเป็น 

1)  ความคิดคล่องแคล่วทางด้านถ้อยค า (word fluency) ซึ่งเป็นความสามารถในการ
ใช้ถ้อยค าอย่างคล่องแคล่ว 

2)  ความคิดคล่องแคล่วทางด้านการโยงสัมพันธ์ (associational fluency) ซึ่งเป็น
ความสามารถที่จะคิดหาถ้อยค าที่เหมือนกันหรือคล้ายกันได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ภายในเวลาที่
ก าหนด 

3)  ความคล่องแคล่วทางด้านการแสดงออก (expressional fluency) ซึ่งเป็น
ความสามารถในการใช้วลีหรือประโยค กล่าวคือ สามารถที่จะน าค ามาเรียงกันอย่างรวดเร็วเพื่อให้ได้
ประโยคที่ต้องการ  

4)  ความคล่องแคล่วในการคิด (ideational fluency) ซึ่งเป็นความสามารถที่จะคิดสิ่งที่
ต้องการภายในเวลาที่ก าหนด   

ความคิดยืดหยุ่น  เป็นความสามารถของบุคคลในการคิดหาผลเฉลยได้หลายประเภท
และหลายทิศทาง  ซึ่งกิลฟอร์ดเชื่อว่า ผู้ที่มีความคิดยืดหยุ่นสูงจะมีโอกาสสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้
มากกว่าผู้ที่คิดซ้ าๆ อยู่ในแนวทางเดิมตลอดเวลา  โดยแบ่งความคิดยืดหยุ่นออกเป็น 
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1)  ความคิดยืดหยุ่นท่ีเกิดขึ้นทันที (spontaneous flexibility) เป็นความสามารถที่จะ
พยายามคิดได้หลายอย่าง อย่างอิสระ  

2)  ความคิดยืดหยุ่นทางด้านการดัดแปลง (adaptive flexibility) เป็นความสามารถที่
จะคิดได้หลากหลายและสามารถคิดดัดแปลงจากสิ่งหนึ่งไปเป็นหลายสิ่งได้ 

จากแนวคิดของกิลฟอร์ดข้างต้น อารี  พันธ์มณี (2545: 39-41) ยังได้กล่าวเสริมว่า 
ความคิดคล่องนับว่าเป็นความสามารถอันดับแรกในการท่ีจะพยายามเลือกเฟ้นให้ได้ความคิดที่ดี
และเหมาะสมที่สุด  ก่อนอื่นจึงจ าเป็นต้องคิด  คิดออกมาให้ได้มาก  หลาย ๆ อย่างและแตกต่างกัน  
แล้วจึงน าเอาความคิดที่ได้ทั้งหมดมาพิจารณาแต่ละอย่างเปรียบเทียบกันว่าความคิดอันใดจะเป็น
ความคิดที่ดีที่สุดและให้ประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุด  โดยค านึงถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณา เช่น 
ประโยชน์ท่ีใช้  เวลา  การลงทุน  ความยากง่าย  บุคลากรเป็นต้น  ส่วนความคิดยืดหยุ่น จะเป็น
เสริมให้ความคิดคล่องมีความแปลกแตกต่างกันออกไป  หลีกเลี่ยงการซ้ าซ้อน  หรือเพิ่มคุณภาพ
ความคิดให้มากขึ้นด้วยการจัดเป็นหมวดหมู่และหลักเกณฑ์ยิ่งขึ้น  นับได้ว่าความคิดคล่องและ
ความคิดยืดหยุ่น  เป็นความคิดพื้นฐานท่ีจะน าไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ได้หลายหมวดหมู่หลาย
ประเภท  ตลอดจนสามารถเตรียมทางเลือกไว้หลาย ๆ ทาง ความคิดยืดหยุ่นจึงเป็นความคิดเสริม
คุณภาพให้ดีขึ้น 

นอกจากนี้  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2551: 136-142) ได้
กล่าวสนับสนุนว่า “ความคิดคล่องเป็นความสามารถในการคิดเพื่อให้ได้ผลเฉลยจ านวนมากที่
แตกต่างกันหรือหลากหลายวิธี  การคิดให้ได้ผลเฉลยจ านวนมากที่แตกต่างกันหรือวิธีที่หลากหลาย
เป็นตัวบ่งบอกถึงความเข้าใจและความคล่องแคล่วของสมองของนักเรียนที่จะกลั่นเอาผลเฉลยของ
ปัญหาออกมา”  ในขณะท่ี “ความคิดยืดหยุ่นเป็นความสามารถในการคิดปรับเปลี่ยนตาม
สถานการณ์  คิดแล้วเลือก / น าไปใช้ให้ตรงกับสถานการณ์หรือเงื่อนไขที่ก าหนด  ความคิดยืดหยุ่น
จึงเป็นตัวเสริมให้ความคิดคล่องมีความแปลกแตกต่างกันออกไป  จึงนับได้ว่าทั้งความคิดคล่องและ
ความคิดยืดหยุ่นต่างก็เป็นพื้นฐานท่ีน าไปสู่ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  ซึ่งในความคิดคล่องที่มีการคิด
ให้ได้ผลเฉลยจ านวนมากที่แตกต่างกัน  ผู้ที่มีความคิดยืดหยุ่นยังต้องจัดหมวดหมู่ของผลเฉลยให้มี
ความแปลกแตกต่างกันออกไปและไม่มีการซ้ าซ้อนกัน  จากนั้นจึงน าเอาความคิดที่ได้ทั้งหมดมา
พิจารณาเปรียบเทยีบกันว่า  ความคิดใดจะเป็นความคิดที่ดีที่สุดและให้ประโยชน์คุ้มค่าโดยค านึงถึง
หลักเกณฑ์ในการพิจารณา  เช่น ประโยชน์ท่ีได้  เวลา  การลงทุน ความยากง่าย” 

ส าหรับงานวิจัยนี้  ผู้วิจัยให้ความหมายของความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น ดังนี้  
1.  ความคิดคล่อง  หมายถึง  ความสามารถในการคิดหาผลเฉลยได้อย่างคล่องแคล่ว 

รวดเร็ว ได้ผลเฉลยในปริมาณที่มากและแตกต่างกันภายในเวลาที่จ ากัด  ซึ่งในท่ีนี้พิจารณา
ความสามารถของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1.1  ด้านการคิดหาผลเฉลยได้จ านวนมากในเวลาที่ก าหนด 

1.2  ด้านการคิดหาผลเฉลยได้หลายรูปแบบที่แตกต่างกัน 
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2.  ความคิดยืดหยุ่น  หมายถึง  ความสามารถในการคิดปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์  
คิดแล้วเลือกน าไปใช้ให้ตรงกับสถานการณ์หรือเงื่อนไขที่ก าหนด  หรือจัดหมวดหมู่ของผลเฉลยให้มี
ความแปลกแตกต่างกันออกไปและไม่มีการซ้ าซ้อนกัน  ซึ่งในท่ีนี้พิจารณาความสามารถของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  ในด้านต่างๆ ดังนี้ 

2.1  ด้านการคิดเลือกผลเฉลยหรือกลุ่มของผลเฉลยที่สอดคล้องกับสถานการณ์หรือ
เงื่อนไขท่ีก าหนด 

2.2  ด้านการคิดเลือกเกณฑ์ในการจัดกลุ่มของผลเฉลย 

1.2  ลักษณะพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น 
ความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่นนับว่าเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ส าคัญของความคิด

สร้างสรรค์ดังนั้นลักษณะของพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่นจึงเป็นส่วนหนึ่งของ
พฤติกรรมด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ซึ่งมีนักการศึกษาหลายท่านได้ศึกษาลักษณะของ
พฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกมาดังนี้ 

แมคคินนอน (Mackinnon. 1960.อ้างอิงจาก อารี พันธ์มณี.  2545: 14) ได้ศึกษาลกัษณะ
ของผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์  พบว่า ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์จะเป็นผู้ที่ตื่นตัวตลอดเวลา (Alert)  มี
ความสามารถในการใช้สมาธิ   มีความสามารถในการพินิจวิเคราะห์ความคิดอย่างถี่ถ้วนเพื่อใช้ใน
การแก้ปัญหา  และมีความสามารถในการสอบสวน  ค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
อย่างละเอียดกว้างขวาง  คุณลักษณะอีกประการหนึ่งก็คือ  เป็นผู้ที่เปิดรับประสบการณ์ต่าง ๆ อย่าง
ไม่หลีกเลี่ยง (Openness to Experience) ชอบแสดงออกมากกว่าที่จะเก็บกดไว้  

วิชัย วงษ์ใหญ่ (2523: 9) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะส าคัญของผู้มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ไว้ 15 ประการ ดังนี้ 

1)  มีความอยากรู้อยากเห็น 

2)  ประหลาดใจหรือสนใจในสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ 

3)  ชอบเสี่ยง 

4)  มีความสามารถในการคิดอย่างกว้าง ลึกซึ้ง 

5)  ไม่ชอบคล้อยตามผู้อื่น 

6)  เป็นอิสระท้ังความคิดและการกระท า 

7)  มีความพินิจพิเคราะห์ละเอียดลออ 

8)  มีความยืดหยุ่น ทั้งความคิดและการกระท าสามารถดัดแปลงแก้ไขวิธีการ และการ
ท างานได้อย่างเหมาะสม 

9)  ท างานเพื่อความสุขของตนเอง มิได้หวังผลหรือการยกย่องจากผู้อื่น 

10)  มีความไวต่อปัญหา 
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11)  มีความเต็มใจที่จะท าสิ่งต่างๆ เกิดขึ้นใหม่อยู่เสมอ 

12)  มีความคิดของตนเองไม่ซ้ าใคร 

13)  คิดลึกซึ้งแตกฉาน 

14)  รู้จักดัดแปลงความคิดให้เหมาะสม 

15)  มีความมุมานะในการท างาน 
ในขณะท่ี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545 : 28-30)  ได้เสนอแนวคิด

เกี่ยวกับบุคลิกลักษณะของเด็กที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ไว้ ดังนี้ 

1)  ไม่ยอมให้ความร่วมมือ ถ้าไม่เห็นด้วย 

2)  ไม่ร่วมกิจกรรมที่ไม่ชอบ 

3)  ชอบท างานคนเดียวเป็นเวลานาน 

4)  มีความสนใจอย่างกว้างขวางในเรื่องต่าง ๆ  

5)  ชอบซักถาม 

6)  ชอบพูดเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์หรือวิธีการคิดแบบใหม่ 

7)  เบื่อหน่ายความซ้ าซากจ าเจ 

8)  กล้าทดลองท าเพื่อพิสูจน์ความคิดของตนเองถึงแม้จะไม่แน่ใจถึงผลที่เกิดขึ้น 

9)  มีอารมณ์ขันอยู่เนืองนิตย์ 

10)  มีอารมณ์อ่อนไหวง่าย 

11)  ซาบซึ้งกับสุนทรียภาพ  เช่นซาบซึ้งในดนตรีและศิลปะต่าง ๆ เป็นต้น 

12)  ไม่หงุดหงิดกับความไร้ระเบียบหรือความยุ่งเหยิงท่ีคนอื่นทนไม่ได้ 

13)  ไม่สนใจว่าตนเองจะแปลกกว่าคนอื่น 

14)  มีปฏิกิริยาโต้แย้งไม่เห็นด้วย 

15)  ช่างสังเกต  ช่างจดช่างจ ารายละเอียดสิ่งต่าง ๆ เป็นอย่างดี 

16)  ไม่ชอบการบังคับ  ก าหนดกฎเกณฑ์  ตีกรอบความคิดให้ท าตามกติกา 

17)  ถ้าเป็นสิ่งที่ตนเองไม่สนใจหรือไม่เห็นด้วยจะหมดความสนใจง่าย ๆ 

18)  ชอบเหม่อลอยสร้างจินตนาการ 

19)  ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นได้  ถ้าอธิบายเหตุผล 

20)  มีความยืดหยุ่น  คิดได้หลายทิศทาง  เช่น  สามารถคิดแก้ปัญหาเดียวกันได้
หลายวิธี  เป็นต้น 

21)  สามารถคิดหรือท าได้หลาย ๆ อย่างในเวลาเดียวกัน 

22)  แสดงความคิดได้หลากหลายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
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23)  ชอบสร้างแล้วรื้อ  รื้อแล้วสร้างใหม่เพื่อความแปลกใหม่ 

24)  ชอบมีค าถามแปลก ๆ ท้าทายให้คิด 

25)  ชอบคิดหรือริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ มากกว่าคนอื่น 

26)  ชอบเป็นคนแรกที่คิดหรือท าเรื่องใหม่ 

27)  มีความรู้สึกรุนแรงเกี่ยวกับอิสรภาพและความเป็นอิสระทางความคิด 

28)  ชอบหมกมุ่นอยู่กับความคิด 

29)  ในสายตาของคนท่ัวไปดูว่าเป็นคน “แปลก” กว่าคนอื่น 

30)  เห็นความเชื่อมโยง เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่าง ๆ ที่คนท่ัวไปมองไม่เห็น 

31)  มีความวิจิตรพิสดารในการท าสิ่งต่าง ๆ 

32)  ช่างสังเกต  สามารถเห็นรายละเอียดต่าง ๆ ที่คนอื่นมองไม่เห็น 

33)  สามารถผสมผสานความคิดหรือสิ่งที่แตกต่างเข้าด้วยกัน  โดยไม่มีใครคิดและท า
มาก่อน 

นอกจากนี้ ณัฏฐพงษ์  เจริญพิทย์  (2542: 147)  ยังได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะ
พฤติกรรมส าคัญของผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ไว้  7 ประการ ซึ่งพอจะอนุโลมให้
เป็นลักษณะส าคัญของผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ได้เช่นกัน  มีดังนี้ 

1)  มีความอยากรู้อยากเห็น   

2)  มีความไวต่อปัญหา   

3)  มีความคิดแหวกแนว   

4)  ชอบท าในสิ่งที่ท้าทายความคิด   

5)  ชอบการเปลี่ยนแปลง   

6)  ท างานเพื่อความพอใจ   

7)  อารมณ์ขัน   

ความอยากรู้อยากเห็น  หมายถึง  อาการหรือพฤติกรรมที่แสดงถึงความต้องการที่
จะเรียนรู้  หรือเพิ่มเติมจากสิ่งที่รู้แล้วหรือยังไม่รู้  เพื่อปรับปรุงความรู้เดิมหรือเพื่อให้ได้ความรู้ด้าน
ต่างๆ 

ความไวต่อปัญหา  หมายถึง  อาการหรือพฤติกรรมที่แสดงถึงการเกิดความคิดอย่าง
ฉับพลันสืบเนื่องจากการรับรู้หรือการได้ประสบกับเหตุการณ์ในด้านต่าง ๆ 

ความคิดแหวกแนว  หมายถึง  อาการหรือพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีแนวคิดที่
แตกต่างไปจากบุคคลโดยท่ัวไปที่มีต่อประเด็นขบคิดอย่างเดียวกันในด้านต่าง ๆ 
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ชอบท าในสิ่งที่ท้าทายความคิด  หมายถึง  อาการหรือพฤติกรรมที่แสดงถึงการ
ชอบคิดหรือท าในสิ่งที่ยากหรือต้องใช้ความพยายามมากกว่าปกติในด้านต่าง ๆ 

ชอบการเปล่ียนแปลง  หมายถึง  อาการหรือพฤติกรรมที่แสดงถึงการชอบคิดชอบ
ท าในสิ่งแปลกใหม่และหลีกเลี่ยงการคิดและท าในสิ่งที่ซ้ าซากจ าเจในด้านต่าง ๆ 

ท างานเพื่อความพอใจ  หมายถึง  อาการหรือพฤติกรรมที่แสดงถึงการคิดหรือ
ท างาน  โดยมีความพอใจที่จะได้ใช้ความรู้ความคิดของตน) เป็นแรงจูงใจมากกว่าการได้รับสินจ้าง
รางวัลหรือค าชมเชย 

อารมณ์ขัน  หมายถึง  อาการหรือพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีมุมมองที่หลากหลาย
และใช้มุมมองที่หลากหลายนั้นผ่อนคลายความตึงเครียดในลักษณะของความสนุกสนานหรือมี
อารมณ์ขัน 

1.3  การเสริมสร้างและพัฒนาความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น  
การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งจ าเป็นในสังคมปัจจุบัน  เพราะสังคมเปลี่ยนแปลง

ไปอย่างรวดเร็ว  และมีปัญหาใหม่ ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา  การฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากขบวนการ
และวิธีการคิดใหม่ ๆ เพื่อแก้ปัญหานั้นเป็นสิ่งที่จ าเป็นเพราะสังคมก าลังต้องการบุคคลที่มีความคิด
สร้างสรรค์มาช่วยกันแก้ปัญหาของชุมชน  โดยมีสมมติฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ 
(Basic Assumtion)  ดังนี้ 

1)  ทุกคนย่อมมีขีดความสามารถในความคิดสร้างสรรค์ 

2)  การฝึกอบรมสามารถเพิ่มพูนเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ได้ 

3)  กระบวนการของความคิดสร้างสรรค์เหมือนกันหมดในกิจกรรมทุกแขนงและใน
สาขาวิชา (วิชัย  วงษ์ใหญ่; 2523: 9)  

สมมติฐานดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของทอแรนซ์ (Torrance. 1965.อ้างอิงจาก อารี 
พันธ์มณ.ี  2547: 89) ที่กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์สามารถพัฒนาได้ด้วยการสอน  ฝึกฝนและการ
ฝึกปฏิบัติที่ถูกวิธี  นอกจากนี้โรเจอร์ส (Rogers.  1959.  อ้างอิงจาก อารี พันธ์มณี.  2547: 89) ก็ให้
ความเห็นเช่นเดียวกันกับนักการศึกษาท่านอื่นดังน้ี  “ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ไม่สามารถบังคับให้
เกิดขึ้นได้  แต่สามารถส่งเสริมให้เกิดขึ้นได้”  การฝึกฝนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จะช่วยให้นักเรียนมี
แนวทางการคิดที่หลากหลาย  มีกระบวนการคิด จินตนาการในการประยุกต์ที่จะน าไปสู่การคิดค้น
สิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่ที่คนส่วนใหญ่คาดคิดไม่ถึงหรือมองข้าม  ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัย
กระตือรือร้น  ไม่ย่อท้อ  อยากรู้อยากเห็น  อยากค้นคว้าและทดลองสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ (สสวท. 
2551: 132-133)  ดังนั้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จึงควรได้รับการเสริมสร้างหรือพัฒนาให้เกิดขึ้นใน
ตัวนักเรียน  และถือเป็นเป้าหมายหลักที่พ่อแม่ ครู และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับนักเรียนพึงตระหนัก
ถึงความส าคัญ ให้ความสนใจอย่างจริงจังและสนับสนุนเป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กมีโอกาสพัฒนา
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ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของตนอย่างเต็มที่ จะได้เจริญเติบโตเป็นเด็กที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
และเป็นผู้ใหญ่ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อันเป็นสิ่งที่ประเทศชาติต้องการยิ่ง 

ความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่นเป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะน าไปสู่ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์  ดังนั้นเราสามารถใช้แนวทางการพัฒนาความคิดที่น าไปสู่ความคิดคล่องและความคิด
ยืดหยุ่นเช่นเดียวกับแนวทางการพัฒนาความคิดที่น าไปสู่ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้  ซึ่งนักการ
ศึกษาส าคัญหลายคนได้น าเสนอแง่คิดต่างๆ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความคิดที่น าไปสู่ความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์ ไว้ดังนี้ 

ทอร์แรนซ์ (อารี พันธ์มณี.  2547; 91-92: อ้างอิงจาก Torrance. 1959.)  ซึ่งเป็น
นักจิตวิทยาและนักการศึกษาชาวอเมริกัน ได้ท าการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
และการเรียนการสอน  ในการศึกษาทอร์แรนซ์ได้เสนอ หลักในการส่งเสริมหรือเสริมสร้างความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์ที่เน้นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนเป็นส าคัญไว้หลายประการ ดังนี้ 

1)  ครูควรส่งเสริมให้นักเรียนถามและให้ความสนใจต่อค าถามแปลกๆ ของนักเรียน 
โดยไม่ควรมุ่งเน้นค าตอบที่ถูกแต่เพียงอย่างเดียว  ในการแก้ปัญหาแม้นักเรียนจะใช้วิธีเดาและ
ตรวจสอบ ครูควรจะยอมแล้วกระตุ้นให้นักเรียนได้วิเคราะห์  ค้นหา  ใช้การสังเกตและประสบการณ์
ที่มีอยู่เพื่อพิสูจน์การเดาของตน 

2)  ครูควรตั้งใจฟังและเอาใจใส่ต่อความคิดแปลกๆ ของนักเรียนด้วยใจเป็นกลาง  
เมื่อนักเรียนแสดงความคิดเห็นในเร่ืองใด แม้จะเป็นความคิดที่ยังไม่เคยได้ยินมาก่อน  ครูก็อย่าเพิ่ง
ตัดสินใจและลิดรอนความคิดนั้น แต่ควรรับฟังไว้ก่อน 

3)  ครูควรกระตือรื้อร้นต่อค าถามแปลกๆ ของนักเรียนด้วยการตอบค าถามอย่างมี
ชีวิตชีวา หรือชี้แนะให้นักเรียนหาค าตอบจากแหล่งต่างๆ ด้วยตนเอง 

4)  ครูควรแสดงให้นักเรียนเห็นว่าความคิดของนักเรียนนั้นมีคุณค่าและน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้ เช่น จากภาพที่นักเรียนวาด ครูอาจน าไปเป็นลวดลายถ้วยชามหรือภาชนะ เป็นปฏิทิน 
บัตร ส.ค.ส. เป็นต้น  ซึ่งจะท าให้นักเรียนเกิดความภูมิใจและมีก าลังใจทีจะคิดสร้างสรรค์ต่อไป 

5)  ครูควรกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง  ควรให้โอกาสและ
เตรียมการให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และยกย่องนักเรียนที่มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ครูอาจ
เปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ชี้แนะ ลดการอธิบายและการบรรยายลงบ้าง  แต่เพิ่มการให้นักเรียนมีส่วนริเร่ิม
กิจกรรมด้วยตนเองมากขึ้น 

6)  ครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนรู้  ค้นคว้าอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ  โดยไม่ต้องใช้
วิธีขู่ด้วยคะแนน หรือการสอบ การตรวจสอบ เป็นต้น 

7)  ครูควรพึงระลึกว่าการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในนักเรียนจะต้องใช้เวลา
พัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
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8)  ครูควรส่งเสริมให้นักเรียนใช้จินตนาการของตนเอง และยกย่องชมเชย เม่ือ
นักเรียนมีจินตนาการที่แปลกและมีคุณค่า 

ขณะท่ี บลอนต์และคลอสไมเออ (อารี พันธ์มณี.  2547; 92-93: อ้างอิงจาก Blaunt & 
Klausmier.  1965)  ได้เสนอแนะวิธีการท่ีจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ไว้ 
ดังนี้ 

1)  ครูควรสนับสนุนและกระตุ้นการแสดงความคิดหลายๆ ด้าน ตลอดจนการ
แสดงออกทางอารมณ์ 

2)  ครูควรเน้นสถานการณ์ที่ส่งเสริมความสามารถอันจะน าไปสู่ความคิดสร้างสรรค์  
เช่น ความคิดริเร่ิม ความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น เป็นต้น  ตลอดจนไม่จ ากัดการแสดงออกของ
นักเรียนให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน 

3)  ครูอย่าพยายามหล่อหลอม หรือก าหนดแบบให้นักเรียนมีความคิดและมี
บุคคลิกภาพเหมือนกันไปหมดทุกคน  แต่ควรสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตสิ่งที่แปลกๆ ใหม่ๆ 
ตลอดจนความคิดและวิธีการท่ีแปลกๆ ใหม่ๆ ด้วย 

4)  ครูอย่าเข้มงวดกวดขันหรือยืดม่ันอยู่กับจารีตประเพณี  หรือยอมรับการกระท า
หรือผลงานเพียง 2 หรือ 3 อย่างเท่านั้นแล้วถือสิ่งอื่นใดที่นอกเหนือไปจากแบบแผนเป็นสิ่งผิด 

5)  ครูอย่าสนับสนุนหรือให้รางวัลแต่เฉพาะผลงานหรือการกระท าซึ่งมีผู้ทดลองท า
เป็นท่ียอมรับกันแล้ว  ผลงานแปลกๆ ใหม่ๆ ควรมีโอกาสได้รับรางวัลหรือค าชมเชยด้วย 

นอกจากนี้ วอล์ลาช  (Gallagher & Gallagher. 1994; 328:  อ้างอิงจาก Wallas. 1926)  
ได้น าเสนอกระบวนการพัฒนาความคิดที่น าไปสู่ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน
ส าคัญ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

1)  ขั้นเตรียม (Preparation)  เป็นข้ันเตรียมข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการแก้ปัญหา 

2)  ขั้นฟักตัว (Incubation)  เป็นข้ันตอนท่ีอยู่ในความสับสนวุ่นวายท้ังข้อมูลเก่าและ
ใหม่  ซึ่งยังไม่ได้น ามาจัดระบบความคิดใหม่   

3)  ขั้นความคิดกระจ่าง (Illumination)  เป็นข้ันของการจัดระบบแนวคิดหรือ
กระบวนการแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจน 

4)  ขั้นทดสอบความคิดหรือพิสูจน์ให้เห็นจริง (Verification)  เป็นข้ันท่ีได้รับความคิด 
3  ขั้นข้างต้น  เพื่อพิสูจน์ว่าความคิดนี้เป็นจริง 

ขณะท่ี ทอร์แรนซ์ (อารี  พันธ์มณี.  2540; 6-8:  อ้างอิงจาก Torrance & Myers. 1972)    
ได้จ าแนกกระบวนการเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็น 5 ขั้นตอน  คือ 

1)  การค้นหาความจริง (Fact-finding)  เป็นการพิจารณาหาค าตอบอันเกิดจาก
ความรู้สึกกังวลหรือสับสนวุ่นวายในจิตใจแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร  จากสาเหตุ
อะไร  ต้องพิจารณาดูว่าสิ่งที่ท าให้เกิดความรู้สึกเหล่านั้นคืออะไร 
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2)  การค้นพบปัญหา (Problem-finding) เป็นการเข้าใจปัญหาท่ีเกิดขึ้นหรือมองเห็น
ปัญหาเม่ือได้พิจารณาโดยรอบคอบแล้ว 

3)  การตั้งสมมติฐาน (Idea-finding) เป็นการรวบรวมความคิดและตั้งสมมติฐานแล้ว
รวมรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อทดสอบสมมุติฐานนั้น 

4)  การค้นพบค าตอบ (Solution-finding) เป็นการค้นพบค าตอบหลังจากที่ทดสอบ
แนวคิดและสมมติฐาน 

5)  การยอมรับผลจากการค้นพบ (Acceptance finding)  เป็นการยอมรับค าตอบที่ได้
จากการพิสูจน์  และพัฒนาแนวคิดต่อไปว่าสิ่งที่ค้นพบจะน าไปสู่การเกิดแนวคิดและข้อค้นพบใหม่
ต่อไปที่เรียกว่า  สิ่งใหม่ท่ีท้าทาย 

วิชัย  วงษ์ใหญ่ (2523: 5-6) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนการพัฒนาความคิดของ
นักเรียนเพื่อน าไปสู่ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  มีขั้นตอนดังนี้ 

1)  เปิดใจกว้าง (Receptivity openness) 

การเปิดใจกว้างต้องอาศัยท่ีตนเองเป็นหลักใหญ่ 2 ประการคือ 
1.1)  ต้องพัฒนาจิตใจของตนเองให้เป็นบุคคลที่มีใจกว้างขวาง 
1.2)  มีความม่ันใจและความเชื่อม่ันว่าจะท าอะไร 

2)  การให้เวลาพักความคิด (Incubation) 

ความคิดจะเกิดขึ้นได้ดีน้ันข้ึนอยู่กับการย่ัวยุอันเป็นพื้นฐานอันดับแรก  แต่จะเกิด
ความคิดสร้างสรรค์ต่อไปได้อย่างดีนั้น  ควรจะมีการพักความคิดเพื่อที่จะรวบรวมสิ่งต่าง ๆ อันจะ
เป็นหนทางไปสู่การพัฒนา  ซึ่งจะช่วยให้ได้มีอิสรภาพเสรี  ในการแสดงออกจากการนึกคิดที่ดูดซึม
จากสิ่งกระตุ้น 

3)  การมีอิสระเสรีในการแสดงออก (Freedom to made of expression) 

การคิดได้มีการพัก  ดูดซึมจากสิ่งที่กระตุ้นและพร้อมท่ีจะแสดงออก  แต่ถ้าความคิดนี้
ขาดอิสระเสรีในการแสดงออก  หรือถูกขีดจ ากัดวงโดยเฉพาะในการแสดงออก  จะท าให้ความคิด
สร้างสรรค์หยุดชักและไม่พรั่งพรูออกมาเท่าที่ควร  เพราะฉนั้นการสร้างบรรยากาศในการแสดงออก
ให้มีอิสระเสรีนั้นเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ 

4)  บรรยากาศที่จะช่วยอ านวยต่อความคิดสร้างสรรค์และการประเมินผลขึ้นอยู่กับต้น 
คิดของแต่ละบุคคล (A Climate with external to evaluate for creative worker expression)   

การสร้างเสริมบรรยากาศที่จะช่วยอ านวยต่อความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งจ าเป็นย่ิงที่
จะต้องค านึงถึง  การประเมินผลความคิดสร้างสรรค์น้ันขึ้นอยู่กับ  ต้นคิดของแต่ละบุคคล  โปรด
ระลึกว่าต้นคิดของแต่ละบุคคลเป็นสิ่งมีค่า  ไม่ควรน าเอาต้นคิด (Originality)  ไปเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานอื่นเพื่อการประเมินผล 
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พงษ์เทพ  บุญศรีโรจน์ (2546: 13-18) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนการพัฒนา
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ดังนี้ 

1)  คิดก าหนดปัญหาให้ชัดเจน  เป็นข้ันเร่ิมต้นของกระบวนการคิดเพื่อก าหนด
เป้าหมายของการคิดให้ชัดเจน  จะช่วยให้กระบวนการคิดมีล าดับขั้นและเป็นไปอย่างถูกทิศทาง 

2)  คิดหาค าตอบที่หลากหลาย  เป็นข้ันท่ีต้องการให้นักเรียนคิดหาค าตอบที่น่าจะ
เป็นไปได้ให้มากที่สุด  และหลากหลายแนวทางหลังจากที่ประเด็นปัญหามีความชัดเจนแล้ว 

3)  คิดพิจารณาไตร่ตรอง วิเคราะห์อย่างถี่ถ้วน รอบคอบและสมเหตุสมผล  เป็นข้ันท่ี
ต้องการให้นักเรียนน าความรู้เดิมหรือประสบการณ์มาช่วยในการพิจารณา  แล้ววิเคราะห์ความ
เหมาะสมและความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้ 

4)  ตัดสินใจ  เป็นข้ันที่ต้องการให้นักเรียนตัดสินใจเลือกใช้ค าตอบหรือแนวทางในการ
แก้ปัญหา  และสามารถกลับไปดูค าตอบแล้วตัดสินใจเลือกค าตอบหรือแนวทางในการแก้ปัญหาใหม่
ได้  ถ้าค าตอบหรือแนวทางที่เลือกไว้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ 

ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ให้ได้ผลจริงน้ัน นอกจาก
จากบทบาทและขั้นตอนการพัฒนาความคิดของนักเรียนเพื่อน าไปสู่ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของครู 
โรงเรียนจะต้องค านึงถึงการจัดบรรยากาศในโรงเรียนและในห้องเรียน  การจัดและเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์การเรียนการสอนหรือสื่อการสอนประเภทต่างๆ ด้วย  บรรยากาศที่ก่อให้เกิดความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ได้แก่ บรรยากาศที่เต็มไปด้วยการยอมรับและการกระตุ้นให้แสดงความคิดเห็นอย่าง
อิสระ ไม่ว่าจะเป็นการอภิปราย หรืองานวิทยาศาสตร์ นักเรียนต้องมีอิสระที่จะสร้างสรรค์ได้ตาม
ความพอใจ  ดังที่ ซอมเมอร์ (อารี  พันธ์มณี.  2547; 109:  อ้างอิงจาก Sommer. 1970) ได้กล่าวว่า 
ห้องเรียนที่มีคุณค่าในการส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์น้ัน จะต้องจัดให้มีชั่วโมงว่าง และมีที่ว่าง
เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ท างานอย่างอิสระในเวลาที่เขาต้องการ และสนับสนุนการท างานเป็นกลุ่ม  แต่
ต้องอนุญาตให้นักเรียนได้แยกออกจากกลุ่มและท างานเพียงคนเดียวเม่ือเขาต้องการช่วงเวลา
เช่นน้ัน 

สมิทและฮิลเดรท (อารี  พันธ์มณี.  2547; 109:  อ้างอิงจาก Smith & Hildreth. 1971)  ได้
กล่าวสนับสนุนว่า บรรยากาศในโรงเรียนและในห้องเรียนมีผลต่อการพัฒนาความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
ของนักเรียนมาก  ห้องเรียนที่มีนักเรียนสามารถแสดงความคิดใหม่ๆ แปลกๆ ของตนเองเต็มที่ และ
นักเรียนมีความรู้สึกเป็นอิสระ  ไม่ถูกควบคุมจากระเบียบวินัยท่ีเคร่งครัดจนเกินไป  รวมท้ังมีการ
ส่งเสริมให้นักเรียนแต่ละคนได้รู้จักแก้ปัญหา  ย่อมเป็นห้องเรียนที่สนับสนุนความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
ของนักเรียน 

ส าหรับงานวิจัยนี้  ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความคิดคล่องและ
ความคิดยืดหยุ่นที่มีลักษณะดังนี้ 
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1)  เน้นสถานการณ์ที่ส่งเสริมความสามารถอันจะน าไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ เช่น 
ความคิดริเริ่ม ความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น เป็นต้น โดยไม่จ ากัดการแสดงออกของนักเรียนให้
เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน 

2)  ส่งเสริมให้นักเรียนถามและให้ความสนใจต่อค าถามแปลกๆ ของนักเรียน โดย
ไม่ได้มุ่งเน้นค าตอบที่ถูกแต่เพียงอย่างเดียว   

3)  ส่งเสริมให้นักเรียนใช้จินตนาการของตนเอง และยกย่องชมเชยเม่ือนักเรียนมี
จินตนาการท่ีแปลกและมีคุณค่า 

4)  สนับสนุนและกระตุ้นการแสดงความคิดของนักเรียนหลายๆ ด้าน ตลอดจนการ
แสดงออกทางอารมณ์ 

5)  กระตือรื้อร้นต่อค าถามแปลกๆ ของนักเรียนด้วยการตอบค าถามอย่างมีชีวิตชีวา 
หรือชี้แนะให้นักเรียนหาค าตอบจากแหล่งต่างๆ ด้วยตนเอง 

6)  ตั้งใจฟังและเอาใจใส่ต่อความคิดแปลกๆ ของนักเรียนด้วยใจเป็นกลาง  เมื่อ
นักเรยีนแสดงความคิดเห็นในเร่ืองใด แม้จะเป็นความคิดที่ยังไม่เคยได้ยินมาก่อน  ครูก็อย่าเพิ่ง
ตัดสินใจและลิดรอนความคิดนั้น แต่ควรรับฟังไว้ก่อน 

7)  แสดงให้นักเรียนเห็นว่าความคิดของนักเรียนนั้นมีคุณค่าและน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้  

8)  กระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง  ควรให้โอกาสและเตรียมการให้
นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และยกย่องนักเรียนที่มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

9)  เปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนรู้  ค้นคว้าอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ  โดยไม่ใช้วิธีขู่ด้วย
คะแนน หรือการสอบ การตรวจสอบ เป็นต้น 

10)  เปลี่ยนบทบาทของครูเป็นผู้ชี้แนะ ลดการอธิบายและการบรรยายลงบ้าง แต่เพิ่ม
การให้นักเรียนมีส่วนริเริ่มกิจกรรมด้วยตนเองมากขึ้น 

1.4  การวัดและประเมินความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น 
การวัดและประเมินความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ไม่เพียงแต่ท าให้ทราบระดับความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์และเป็นข้อมูลให้สามารถจัดโปรแกรมการเรียนการสอนและกิจกรรมกาเรียนการสอนให้
สอดคล้องเพื่อพัฒนาความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ของนักเรียนให้สูงขึ้น  แต่ยังสามารถสกัดกั้นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้ด้วย  นับว่าผลการวัดและประเมินความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
จะท าให้การพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้ผลสมบูรณ์ขึ้น 

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นกระบวนการคิดที่ซับซ้อนและต้องการองค์ประกอบเกื้อหนุนที่
เหมาะสม  การวัดและประเมินผลองค์ประกอบหรือตัวแปรอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
จึงเป็นสิ่งจ าเป็น  เนื่องจากองค์ประกอบส าคัญ 2 ใน 4 ที่จะน าไปสู่ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ได้แก่ 
ความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น  ดังนั้นเราสามารถใช้แนวทางการวัดและประเมินความคิดคล่อง
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และความคิดยืดหยุ่น เช่นเดียวกับแนวทางการวัดและประเมินความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้  นัก
การศึกษาส าคัญหลายคนได้น าเสนอแง่คิดต่างๆ เกี่ยวกับแนวทางการวัดและประเมินความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ไว้  ซึ่ง อารี พันธ์มณี (2547: 209-212)  ได้ประมวลการวัดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของ
นักการศึกษาเหล่านั้น สรุปได้ดังนี้ 

1)  การสังเกต  หมายถึง การสังเกตพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกเชิงสร้างสรรค์  

2)  การวาดภาพ  หมายถึง การให้เด็กวาดภาพจากสิ่งเร้าที่ก าหนด  ซึ่งเป็นการ
ถ่ายทอดความคิดเชิงสร้างสรรค์ออกมาเป็นรูปธรรมและสามารถสื่อความหมายได้  สิ่งเร้าที่
ก าหนดให้เด็กอาจเป็นวงกลม  รูปสี่เหลี่ยม  แล้วให้เด็กวาดภาพต่อเติมให้เป็นภาพ 

3)  การดูรอยหยดหมึก  หมายถึง การให้เด็กดูภาพรอยหยดหมึกแล้วคิดตอบจาก
ภาพที่เด็กเห็น  ซึ่งวิธีนี้มักใช้กับเด็กวัยประถมศึกษา เพราะเด็กสามารถอธิบายได้ดี  

4)  การเขียนเรียงความและงานศิลปะ  หมายถึง การให้เด็กเขียนเรียงความจาก
หัวข้อที่ก าหนด และการประเมินจากงานศิลปะของนักเรียน  ซึ่งนักจิตวิทยาส าคัญหลายคนมี
ความเห็นสอดคล้องกันว่า เด็กในวัยประถมศึกษามีความส าคัญยิ่งหรือเป็นจุดวิกฤตของการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์  เด็กมีความสนใจในการเขียนเชิงสร้างสรรค์และแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ในงาน
ศิลปะ 

5)  การท าแบบทดสอบ  หมายถึง การให้เด็กท าแบบทดสอบความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์มาตรฐาน  ซึ่งแบบทดสอบวัดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์มีทั้งใช้ภาษาเป็นสื่อและท่ีใช้ภาพ
เป็นสื่อเพื่อเร้าให้เด็กแสดงออกเชิงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  แบบทดสอบมีการก าหนดเวลาด้วย  
แบบทดสอบความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาตรฐานท่ีนิยมและเป็นที่ยอมรับกันมาก ได้แก่ แบบทดสอบ
การวัดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของกิลฟอร์ด  และแบบทดสอบวัดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของทอร์
แรนซ์  

ส าหรับการตรวจให้คะแนนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อารี พันธ์มณี (2547: 219-220)  ได้
แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

1)  ความคิดคล่องตัว (fluency)   ซึง่เป็นความสามารถของบุคคลในการคิดหา
ค าตอบให้ได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว และมีปริมาณการตอบสนองได้มากในเวลาจ ากัด  คะแนน
ความคิดคล่องตัวคือคะแนนที่ได้จากการวาดภาพที่ชัดเจน และการสื่อความหมายได้ในแต่ละ
กิจกรรม  

2)  ความคิดยืดหยุ่น (flexibity) ซึ่งเป็นความสามารถของบุคคลในการคิดได้หลาย
ทิศทาง หลายประเภท หลายชนิด หลายกลุ่ม และค าตอบไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มหรือประเภทเดียวกัน 
คะแนนความคิดยืดหยุ่นจะพิจารณาจากจ านวนประเภทหรือกลุ่มของค าตอบ  อาจให้ประเภทหรือ
กลุ่มละ 1 คะแนน 



 23 

3)  ความคิดริเร่ิม (originality)  ซึ่งเป็นความสามารถของบุคคลในการคิดสิ่งแปลก
ใหม่ไม่ซ้ ากับผู้อื่น  คะแนนความคิดริเริ่มจะพิจารณาจากค าตอบที่นักเรียนตอบ  ถ้ามีนักเรียนตอบ
ตั้งแต่ 1-5 เปอร์เซนต์ จัดเป็นความคิดแปลกและได้คะแนนมากที่สุด  ถ้ามีนักเรียนตอบมากกว่า 5 
เปอร์เซนต์ จัดเป็นความคิดธรรมดาได้คะแนนต่ าตั้งแต่ 0 ขึ้นไป 

4)  ความคิดละเอียดลอออ (elaboration)  ซึ่งเป็นความสามารถของบุคคลในการ
คิดรายละเอียดท่ีน ามาตกแต่งความคิดครั้งแรกให้สมบูรณ์แล้วท าให้ภาพชัดเจนและได้ความหมาย
สมบูรณ์  เช่น ในภาพที่มีรายละเอียด แต่ละส่วนจะให้คะแนนส่วนละ 1 คะแนน เป็นต้น 

ส าหรับความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ มีนักการศึกษาได้พัฒนาแบบทดสอบไว้ 
ดังนี้ 

บาลกา (Balka.  1974: 634)  ได้ท าการศึกษาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนมัธยมศึกษา และสร้างเกณฑ์ที่ใช้ในการวัดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
ขึ้นมา 25 เกณฑ์  แล้วน าเกณฑ์ดังกล่าวไปส ารวจความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 3 กลุ่ม ได้แก่  นัก
คณิตศาสตร์  นักคณิตศาสตรศึกษาและครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา  ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวต้อง
ผ่านความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งสามกลุ่มที่มีความคิดเห็นสอดคล้องกันร้อยละ 80  ขึ้นไป  
พบว่าเกณฑ์ที่ใช้วัดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์มีดังนี้ 

1)  ความสามารถในการตั้งสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ในลักษณะเหตุและผลจาก
สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ 

2)  ความสามารถในการก าหนดแบบรูปจากสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ 

3)  ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงวิธีการคิด  เพื่อแก้ปัญหาจากสถานการณ์ทาง
คณิตศาสตร์ 

4)  ความสามารถในการประเมินปัญหาตลอดจนคาดคะเนถึงผลที่จะเกิดขึ้น 

5)  ความสามารถในการค้นหาสิ่งที่ขาดหายไปจากสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ 

6)  ความสามารถในการแยกแยะปัญหาทางคณิตศาสตร์ให้เป็นปัญหาย่อยที่เจาะจงได้ 
เฮย์ล็อค (Haylock.  1985: 547; 1987: 48-59) ได้สร้างแบบทดสอบเพื่อวัดความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ความคิดอเนกนัย (divergent thinking) และ
ความสามารถในการเอาชนะความไม่ยืดหยุ่นทางการคิด (ability to break from mental sets by 
overcoming fixations in mathematics)  ซึ่งแบบทดสอบประกอบด้วย การแก้ปัญหา การตั้งปัญหา
และการจัดกลุ่มใหม่ (redefinition) เพื่อวัดความคิดอเนกนัย  ส่วนความสามารถในการเอาชนะความ
ไม่ยืดหยุ่นทางการคิดพิจารณาจากการยึดติดกับขั้นตอนวิธี (algorithmic fixation) และการจ ากัด
ขอบเขตของการคิด (content universe fixation) 

ส าหรับประเทศไทย  สุภาวดี ตั้งบุบผา (2533: 153-158)  ได้สร้างแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่พัฒนามา
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จากกรอบแนวคิดของบาลกา  เพื่อวัดความสามารถของนักเรียนท่ีแสดงความคิดริเร่ิม ความคิด
คล่อง และความคิดยืดหยุ่น  จากสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ซ่ึงประกอบด้วย 7 ด้าน  ดังนี ้

1)  ความสามารถในการตั้งโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์  หมายถึง  ความสามารถ
ทางสมองของบุคคลในการตั้งค าถาม หรือโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้โดยไม่จ ากัดจ านวน ซึ่ง
โจทย์ปัญหาที่สร้างขึ้นมาเม่ือค านวณแล้วได้ผลลัพธ์ตรงกับค าตอบที่ก าหนดให้ 

2)  ความสามารถในการสร้างแบบรูปทางคณิตศาสตร์  หมายถึง  ความสามารถทาง
สมองของบุคคลในการสร้างชุดค าตอบจากสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ท่ีก าหนดให้โดยไม่จ ากัด
จ านวน 

3)  ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  หมายถึง  ความสามารถในทาง
สมองของบุคคลในการคิดวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างไปจากวิธีการเดิมจากสถานการณ์ทาง
คณิตศาสตร์ท่ีก าหนดให้โดยไม่จ ากัดจ านวน 

4)  ความสามารถในการคาดคะเนถึงผลที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ 
หมายถึง  ความสามารถทางสมองของบุคคลในการคาดคะเนเรื่องราวท านายเหตุการณ์ต่างๆจาก
ความสัมพันธ์ที่ได้ในการเปรียบเทียบเหตุการณ์ครั้งน้ัน  แล้วขยายความไปสู่เหตุการณ์หรือเรื่องราว
ในอนาคตได้อย่างถูกต้องจากสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ท่ีก าหนดให้ในปริมาณที่เป็นไปตาม
เงื่อนไข 

5)  ความสามารถในการตรวจสอบค าตอบและวิธีการคิด หมายถึง ความสามารถทาง
สมองของบุคคลในการคิดหาค าตอบ  โดยท่ีสามารถตรวจสอบวิธีการคิดและค าตอบที่ถูกต้องได้จาก
สถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ท่ีก าหนดให้ในปริมาณที่เป็นไปตามเงื่อนไข 

6)  ความสามารถในการน าหลักการหรือกฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์ไปใช้เป็นกรณี
ทั่วไป  หมายถึง  ความสามารถทางสมองของบุคคลในการให้ข้อมูลที่เป็นค าตอบจากการน า
หลักการ  หรือกฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์ท่ีก าหนดให้ไปใช้ได้อย่างไม่จ ากัดจ านวน 

7)  ความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวเลข  หรือเรขาคณิต  หรือ  
รูปเรขาคณิต 2 มิติ  หรือ 3 มิติ  หรือการจัดกระท าทางคณิตศาสตร์  หมายถึง  ความสามารถทาง
สมองของบุคคลในการจัดกลุ่มจากสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ท่ีก าหนดให้โดยใช้กฎเกณฑ์  หรือ
สมบัติ  หรือลักษณะบางอย่างที่ร่วมกันได้อย่างไม่จ ากัด 

กรมวิชาการ (2534: 48-50)  ได้ให้ข้อสรุปเกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบวัดความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ว่า  มีหลักการเดียวกันกับแบบวัดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้านภาษาหรือ
ด้านศิลปะ  คือให้ผู้ตอบคิดหาค าตอบได้หลายๆ ทาง หลายๆ แบบให้มากที่สุด  ซึ่งประกอบด้วย 

1)  แบบให้ตั้งค าถาม  โดยให้นักเรียนอ่านโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ท่ีก าหนดให้แล้วให้
สร้างค าถามให้ได้มากที่สุด  ภายในเวลาที่ก าหนด 
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2)  แบบแบ่งครึ่งรูป  โดยจะก าหนดรูปทรง  สามเหลี่ยม  สี่เหลี่ยม  วงกลม  แล้วให้
ลากเส้นแบ่งครึ่งรูปในลักษณะหลาย ๆ แบบ  แตกต่างกันให้มากที่สุด 

3)  แบบให้เติมตัวเลข  โดยให้เติมตัวเลขลงในรูปสี่เหลี่ยมที่ก าหนดซึ่งตัวเลขที่เติมให้
ใช้ได้เฉพาะเลข 0 ถึงเลข 10  และให้ได้ผลลัพธ์เท่ากับท่ีก าหนดให้  ภายในเวลาที่ก าหนด 

4)  แบบสร้างรูปเรขาคณิต  โดยก าหนดไม้ขีดไฟจ านวนหนึ่ง  แล้วให้ใช้ไม้ขีดไฟมา
สร้างรูปเรขาคณิตให้ได้มากที่สุด  ภายในเวลาที่ก าหนด 

5)  แบบประกอบภาพเจ็ดมหัศจรรย์ (Tangrams)  ประกอบด้วย 7 ชิ้นที่แบ่งมาจาก
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส  โดยให้น าชิ้นส่วนทั้ง 7 ชิ้น  มาประกอบเป็นภาพต่าง ๆ ให้ได้มากที่สุดภายใน
เวลาที่ก าหนด 

ส าหรับงานวิจัยนี้  ผู้วิจัยใชเ้ครื่องมือในการวัดผลและประเมินผล โดยใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพจาก (1) ผลงานเขียนของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์และการระดมสมอง จากใบกิจกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และการระดมสมอง 
(2) ผลการสังเกตพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่นของนักเรียนเป้าหมายขณะลง
มือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และการระดมสมอง โดยผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยใช้แบบสังเกตพฤติกรรม
ด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น และกล้องวิดีโอ ช่วยในการบันทึกรายละเอียดเหล่านั้น  
และ (3) ผลการสัมภาษณ์ระหว่างผู้วิจัยและนักเรียนเป้าหมายเกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์และการระดมสมอง โดยใช้แบบสัมภาษณ์กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และ
กล้องวิดีโอช่วยในการบันทึกรายละเอียดเหล่านั้น 

1.5  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ 
เนื่องจากความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่นเป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะน าไปสู่ความคิด

ริเร่ิมสร้างสรรค์  ดังนั้นงานวิจัยท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น
จึงประกอบไปด้วยงานวิจัยทางด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความคิดอเนกนัย ดังนี้ 

เฮย์ล็อก (Haylock. 1987: 48-59 )  ได้ศึกษาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนอายุ 11-12 ปี ในประเทศอังกฤษ จ านวน 280 คน  โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อท าความ
เข้าใจและประเมินลักษณะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน  เครื่องมือที่ใช้
ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดความสามารถในการเอาชนะความไม่ยืดหยุ่นของการคิด  แบบทดสอบ
วัดความสามารถในการคิดแบบอเนกนัย  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
โดยแบ่งนักเรียนเป็น 4 กลุ่มตามคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ คือ กลุ่มสูงมาก (very 
high)  กลุ่มสูง (above average)  กลุ่มปานกลาง (average) และกลุ่มต่ า (below average)  พบว่า 
นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงมีคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการเอาชนะ
ความไม่ยืดหยุ่นของการคิดและความสามารถในการคิดแบบอเนกนัยสูงกว่า กลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่ า 
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วาร์เนอร์ และคณะ (Warner; et al.2003: Online)  ได้ท าการศึกษาว่า ความคิดยืดหยุ่น
ทางคณิตศาสตร์มีส่วนช่วยในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจอย่างไร  โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อ
ศึกษาความคิดยืดหยุ่นทางคณิตศาสตร์และการพัฒนาความรู้ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนเกรด 6 และเกรด 7  จ านวน 10 คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีระดับความสามารถคละ
ความสามารถกัน และเป็นอาสามัครเข้าร่วมกิจกรรมน้ี  โดยใช้เวลานอกเวลาเรียน จ านวน 12 
สัปดาห์  ในการด าเนินกิจกรรมผู้วิจัยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มจ านวน 3-5 คน เพื่อน าเสนอและ
อภิปรายผล  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจาก วีดิโอเทป ความสามารถในการแก้ปัญหา และการ
สัมภาษณ์ พบว่า นักเรียนมีพัฒนาการด้านความรู้ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์สูงขึ้น และความรู้
ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์มีความสัมพันธ์กับความคิดยืดหยุ่นทางคณิตศาสตร์  

อีริก (Eric. 2008: online) ได้ศึกษาการใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์  โดยในการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้การแก้ปัญหาเป็นกลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มมีจ านวนนักเรียน  
4 – 5 คน  จากนั้นใช้แบบจ าลองทางเรขาคณิตเพื่อช่วยในการมองภาพของรูปเรขาคณิต แล้วน าผล
ที่ได้ไปใช้แก้ปัญหาในแต่ละกิจกรรม  ซึ่งผลการศึกษาพบว่านักเรียนไม่เพียงแต่จะมีพัฒนาการ
ทางการคิดด้านคณิตศาสตร์เท่าน้ันแต่นักเรียนยังมีพัฒนาการด้านความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์อีกด้วย 

ไลฟน์ (Livne; et al.2008: Online)ได้ศึกษาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ผ่านการ
แก้ปัญหาปลายเปิดซึ่งมีผลเฉลยหลายผลเฉลย  ในการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้โปรแกรม RUReady ซึ่ง
เป็นโปรแกรมที่ช่วยพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ในด้านพีชคณิตผ่านทางการแก้ปัญหาปลายเปิด  
และกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วม คือ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา เกรด 11  และเกรด 12  จ านวน 112 
คน (ชาย 47 คน หญิง 65 คน) ประเทศสหรัฐอเมริกา  โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการศึกษา คือ 1) 
ศึกษาความสามารถของนักเรียนในการหาผลเฉลยทั้ง 2 ประเภทคือ ผลเฉลยโดยตรง และผลเฉลย
ที่แปลกใหม่  แตกต่างกันหรือไม่ 2) ศึกษาความสามารถของนักเรียนในการหาผลเฉลยด้านผลเฉลย
โดยตรง และผลเฉลยท่ีแปลกใหม่  ผ่านการใช้โปรแกมคอมพิวเตอร์หลังทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลองหรือไม่  โดยผลการศึกษาพบว่า 

1)  ความสามารถในการหาผลเฉลยท่ีแตกต่างกัน ทั้ง 2 ประเภทก่อนและหลังการทดลอง
ไม่แตกต่างกัน 

2)  ความสามารถในการหาผลเฉลยโดยตรงหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองและ
ความสามารถในการหาผลเฉลยที่แปลกใหม่หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองเช่นกัน 

ส าหรับประเทศไทย  นัฏฐิตา  โพธิ์เพชร  (2545)  ได้ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยใช้เทคนิค 4 MAT  ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์และความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2545  
โรงเรียนวัดราชบพิธ  กรุงเทพฯ  แบ่งเป็นนักเรียนกลุ่มทดลองจ านวน 50 คน  และกลุ่มควบคุม
จ านวน 47 คน  พบว่า   

1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มทดลอง  หลังการทดลองสูง
กว่าก่อนการทดลอง   
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2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่า
นักเรียนกลุ่มควบคุม   

3)  ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มทดลอง  หลังการทดลองสูงกว่า
ก่อนการทดลอง   

4)  ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่านักเรียนกลุ่ม
ควบคุม 

ทิพย์บุบผา  สาคร (2546)  ได้ศึกษาการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ท่ีฝึก
ด้วยแบบฝึกความคิดอเนกนัยด้านสัญลักษณ์ในแต่ละผลผลิตตามแนวทฤษฎีของกิลฟอร์ดและ
จ าแนกตามระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในโรงเรียน
เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์  ซึ่งเป็นนักเรียนหญิงและก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา  2545  โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างมา 1 ห้องเรียน  มีจ านวนนักเรียน  44  คน  ซึ่งได้โดยการ
สุ่มแบบแบ่งกลุ่ม  แล้วมาท าการฝึกความคิดอเนกนัยด้านสัญลักษณ์ในแต่ละผลผลิตตามแนวทฤษฎี
ของกิลฟอร์ด  จ านวน 12 กิจกรรม  ในเวลา 3 สัปดาห์ ได้ผลดังนี้  

1)  นักเรียนที่ได้รับการฝึกความคิดอเนกนัยด้านสัญลักษณ์ในแต่ละผลผลิตตามแนว
ทฤษฎีของกิลฟอร์ดแล้วมีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ในแต่ละด้านคือ  ด้าน
ความคิดคล่อง  ด้านความคิดยืดหยุ่นและด้านความคิดริเริ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05   

2)  นักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกับระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปาน
กลาง  และนักเรียนท่ีมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกับระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ามีการ
พัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ด้านความคิดคล่อง  ด้านความคิดยืดหยุ่นและ
ความคิดริเริ่มแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนนักเรียนที่มีระดับผลสัฤทธิ์
ทางการเรียนปานกลางกับระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ามีการพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์   ด้านความคิดคล่อง  ความคิดยืดหยุ่นและความคิดริเริ่มแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ  

ปานจิต  รัตนพล  (2547)  ได้ศึกษาผลของการใช้ปัญหาปลายเปิดที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2547  โรงเรียนศรียาภัย  จังหวัดชุมพร  
จ านวน 110 คน  ผลการศึกษาพบว่า  

1)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกว่าเกณฑ์ 
50%   

2)  หลังการทดลองนักเรียนที่มีระดับผลการเรียนสูงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า
นักเรียนท่ีมีระดับผลการเรียนปานกลางและต่ า  และนักเรียนที่มีระดับผลการเรียนปานกลางมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่มีระดับผลการเรียนต่ า   
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3)  นักเรียนที่มีระดับผลการเรียนทางคณิตศาสตร์สูง  ปานกลางและต่ า  หลังการทดลองมี
ความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้นกว่าก่อนทดลอง 

4)  หลังการทดลอง นักเรียนท่ีมีระดับผลการเรียนสูงมีความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
สูงกว่านักเรียนที่มีระดับผลการเรียนปานกลางและต่ า  แต่นักเรียนท่ีมีระดับผลการเรียนปานกลางมี
ความคิดสร้างสรรค์ไม่สูงกว่านักเรียนที่มีระดับผลการเรียนต่ า   

สุรัชน์  อินทสังข์ (2547) ได้ศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแบบอเนกนัยของ
นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์การเรียนทางคณิตศาสตร์ต่างกัน   เปรียบเทียบความสามารถในการเอาชนะ
ความไม่ยืดหยุ่นของการคิดของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนทางคณิตศาสตร์ต่างกัน  และศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการคิดแบบเอนกนัย  ความสามารถในการเอาชนะความไม่
ยืดหยุ่นของการคิด  และผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  ปีการศึกษา 2546 จ านวน 127 คน  แบ่งเป็น 4 กลุ่ม
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ คือ กลุ่มสูงมาก  สูง  ปานกลาง  และต่ า  ผลการวิจัยได้ข้อสรุปดังนี้ 

1)  นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ต่างกันมีความสามารถในการคิดแบบเอนกนัย
ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05  ยกเว้นนักเรียนกลุ่มสูงมากกับนักเรียนกลุ่มสูงที่แตกต่างกันแต่
ไม่มีนัยส าคัญ 

2)  นักเรียนกลุ่มสูงมากสามารถเอาชนะความไม่ยืดหยุ่นของการคิดได้ดีกว่านักเรียนกลุ่ม
ต่ าและกลุ่มปานกลางอย่างมีนัยส าคัญที่ .05  ส่วนความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของอีกสี่คู่ที่เหลือ
ไม่มีนัยส าคัญ 

3)  ความสามารถในการคิดแบบเอนกนัยและความสามารถในการเอาชนะความไม่ยืดหยุ่น
ของการคิดต่างก็สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์อย่างมีนัยส าคัญที่ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ .68  และ .39  ตามล าดับ   

4)  ความสามารถในการคิดแบบเอเนกนัยสัมพันธ์กับความสามารถในการเอาชนะความไม่
ยืดหยุ่นของการคิดอย่างมีนัยส าคัญที่ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .30   

5)  ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการคิดแบบเอนกนัยกับความสามารถในการ
เอาชนะความไม่ยืดหยุ่นของการคิดเป็นความสัมพันธ์ไม่แท้โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์เป็น
สาเหตุร่วม 

รุจิอาภา รุจิยาปนนท์ (2550) ได้พัฒนากิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้การแก้ปัญหา
ปลายเปิดเพื่อศึกษาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6  โดยใช้การทดสอบด้วยแบบวัดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ การ
สังเกตพฤติกรรมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์และการสัมภาษณ์  ผลการศึกษาพบว่า  
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่ปฏิบัติด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้การ
แก้ปัญหาปลายเปิดมีคะแนนความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่
ร้อยละ 60 ขึ้นไปของคะแนนเต็ม เป็นจ านวนไม่มากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมดที่
ระดับนัยส าคัญ 0.05 
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สมพร  หลิมเจริญ (2552) ได้พัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  
ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 และประเมินประสิทธิภาพเสริม ฯ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน 4 
ขั้นตอน  คือ  ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาหลักสูตร  
ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนาหลักสูตร  และประเมินคุณภาพของหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  ขั้นตอนท่ี 3 
การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตร  ผลการศึกษา  ได้องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ให้
นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ประกอบด้วยคุณลักษณะ 2 มิติ  คือ  1) มิติด้านการคิด  ได้แก่
ความคิดคล่องแคล่ว  ความคิดยืดหยุ่น  ความคิดริเริ่ม  และ 2) มิติด้านจิตใจและบุคลิกภาพได้แก่
ความอยากรู้อยากเห็นและความเชื่อม่ันในตนเอง  หลักสูตรเสริมส าหรับส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ที่พัฒนาขึ้นในครั้งน้ีเป็นหลักสูตรท่ีไม่ยืดเนื้อหาเป็นหลัก (content free)  
มีสาระส าคัญประกอบด้วย  แนวคิด  หลักการ  วัตถุประสงค์  โครงสร้างของหลักสูตร  การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้  สื่อการเรียนรู้  การวัดและการประเมินผล  ในการพัฒนาเพื่อให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ทั้งสองมิติ  ผู้วิจัยได้น าหลักสูตรไปเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมีโครงสร้าง
เนื้อหา 4 หน่วยการเรียนรู้  และใช้เวลารวมท้ังสิ้น 29 ชั่วโมง  กิจกรรมหลักที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้
ใช้เทคนิคการระดมพลังสมอง  และกิจกรรมการสอนสืบสวนสอบสวนแบบอิงอริยสัจสี่  การ
ตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตร  ผู้วิจัย  ใช้วิธีการวิจัยเชิงทดลอง  โดยใช้แผนการทดลองแบบ 
randomized pretest-posttest control group design กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 2 
ห้องเรียน  ซึ่งเลือกมาโดยการใช้กระบวนการสุ่มโดยมีห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม  กลุ่มตัวอย่างมี
จ านวนห้องเรียนละ 30  คน  ก าหนดเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้วิธีการสุ่ม ผลการวิจัย
พบว่านักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดสร้างสรรค์สูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรียนกลุ่มทดลองมีระดับการคิดเห็นต่อหลักสูตรเสริมอยู่ใน
ระดับดีมาก  ผลการประเมินหลักสูตรเสริมพบว่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด  หลังการทดลอง
ผู้วิจัยได้ด าเนินการปรับปรุงแผนการสอน  ด้านระยะเวลา  ด้านภาษาในค าชี้แจงในแผนการสอน
บางหน่วยเพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  แล้วจัดท า  เป็นหลักสูตรเสริมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ฉบับสมบูรณ์  

ตอนที่ 2  การแก้ปัญหา 

2.1  ความหมายของปัญหาและการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
สภาครูคณิตศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา ได้ระบุไว้ในหนังสือประจ าปี ค.ศ.1980: 

การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน (Problem Solving in School Mathematics) ว่า “การ
แก้ปัญหาต้องเป็นจุดเน้นท่ีส าคัญของการเรียนการสอนคณิตศาสตร์” (Krulik. 1980)  ซึ่งสิ่งนี้ท าให้
นักการศึกษาทั่วโลกหันมาสนใจศึกษาการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในทุกระดับชั้น  ในบรรดานัก
การศึกษาเหล่านั้น มีนักการศึกษาส าคัญหลายคนได้ให้ความหมายของ “ปัญหา” และ “การแก้ปัญหา” 
ไว้ดังนี้ 
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แฟรงค์ เลสเตอร์ (Frank Lester. 1978: 54) ได้ให้ค าจ ากัดความของ “ปัญหา” (problem) 
ว่าเป็น “สถานการณ์ที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้กระท าต่องานนั้นเพื่อให้ได้วิธีหาค าตอบที่สมบูรณ์”  
ซึ่งค าจ ากัดความดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก เรย์ ซัยแดม และลินด์ควิสท์ (Rey, Suydam & 
Lindquist.  2004: 98) ซึ่งให้ค าจ ากัดความไว้ว่า “ปัญหาเป็นสถานการณ์ที่บุคคลต้องการบางสิ่ง แต่
ไม่รู้ทันทีว่าอะไรที่ต้องท าเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมา”  นอกจากนั้น โพซาเมนเทียและครูลิก (Posamentier 
& Krulick. 1998: 1)  ได้ให้ค าจ ากัดความว่า “ปัญหาเป็นสถานการณ์ที่บุคคลเผชิญและต้องการ
ค้นหาค าตอบโดยวิถีทางการหาค าตอบยังไม่รู้ในทันที”  ขณะท่ี ครูลิกและรูนด์นิก (Krulik & 
Rundnick. 1993: 6)  ยังได้ให้ค าจ ากัดความเช่นเดียวกันว่า “ปัญหาเป็นสถานการณ์ที่บุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลต้องการที่จะค้นหาค าตอบ แต่ยังไม่มีวิถีทางที่จะหาค าตอบ”  

ส าหรับประเทศไทย สมเดช บุญประจักษ์ (2543: 2)  กล่าวว่า “ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
หมายถึง สถานการณ์ปัญหาที่ต้องใช้ความรู้และวิธีการทางคณิตศาสตร์ในการหาค าตอบ”  ส่วน 
เอนก จันทรจรูญ (2545: 6)  กล่าวว่า “ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ค าถามหรือสถานการณ์ที่
ต้องการค าตอบ โดยที่ผู้แก้ปัญหาส่วนใหญ่ไม่สามารถหาค าตอบได้ทันที ต้องใช้ความรู้และทักษะใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ช่วยหาค าตอบของค าถามหรือสถานการณ์น้ันๆ”  

นอกจากนี้ รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ (Rungfa Janjaruporn.  2005: 5)  และ สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2551: 7)  กล่าวในท านองเดียวกันว่า  “ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ หมายถึง สถานการณ์ท่ีเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ซ่ึงเผชิญอยู่และต้องการค้นหาค าตอบ โดย
ที่ยังไม่รู้ข้ันตอน/วิธีการที่จะได้ค าตอบของสถานการณ์นั้นในทันที” 

นักการศึกษาข้างต้นต่างเห็นว่า “ปัญหาเป็นสถานการณ์ที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลต้องการ
ค้นหาค าตอบแต่ยังไม่รู้ทันทีว่าอะไรที่ต้องท าเพื่อให้ได้ค าตอบน้ันมา”  ถ้าปัญหานั้นง่ายเกินไปจน
บุคคลรู้วิธีการหาค าตอบหรือค าตอบทันทีแล้วปัญหานั้นก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป และปัญหาส าหรับ
ผู้เรียนคนหน่ึงอาจไม่ใช่ปัญหาส าหรับผู้เรียนอีกคนหนึ่งก็ได้ 

นอกจากความหมายของปัญหา นักการศึกษายังได้ให้ค าจ ากัดความของ “การแก้ปัญหา” 
อีกในหลากหลายความหมาย เช่น แฟรงค์ เลสเตอร์ (Frank Lester. 1978: 54) ได้ให้ค าจ ากัดความ
ว่า “การแก้ปัญหา (problem solving) เป็นเซตของการกระท าที่มีต่องานของการแก้ปัญหา”  ขณะท่ี 
โพลยา (Polya. 1981: ix)  ได้ให้ค าจ ากัดความว่า “การแก้ปัญหาเป็นการค้นหาแนวทางการหลบ
หลีกความยากล าบากและอุปสรรค เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายท่ีไม่สามารถส าเร็จได้ในทันที”   ส่วน ครู
ลิกและรูนด์นิก (Krulik; & Rudnick.  1987: 4)  ได้ให้ค าจ ากัดความว่า “การแก้ปัญหาเป็น
กระบวนการซึ่งบุคคลใช้ทักษะและความเข้าใจที่มีอยู่ในการแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย”  
ขณะท่ี สภาครูคณิตศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (NCTM. 2000: 52)  ได้ให้ค าจ ากัดความว่า 
“การแก้ปัญหาเป็นการด าเนินการต่องานที่วิธีการหาค าตอบยังไม่รู้มาก่อน” 

ส าหรับประเทศไทย  ปรีชา เนาว์เย็นผล (2537: 62) ได้ให้ค าจ ากัดความว่า “การ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หมายถึง การหาวิธีการเพื่อให้ได้ค าตอบ ซึ่งผู้แก้ปัญหาจะต้องใช้ความรู้ 
ความคิด และประสบการณ์เดิมประมวลเข้ากับสถานการณ์ใหม่ที่ก าหนดให้ในปัญหา”  นอกจากนี้ รุ่งฟ้า 
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จันท์จารุภรณ์ (Rungfa Janjaruporn.  2005: 5)  และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี(2551: 7) กล่าวในท านองเดียวกันว่า  “การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หมายถึง 
กระบวนการในการประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ขั้นตอน/กระบวนการแก้ปัญหา กลยุทธ์ในการ
แก้ปัญหา และประสบการณ์ที่มีอยู่ไปใช้ในการค้นหาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์” 

ส าหรับงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยให้ความหมายของปัญหาทางคณิตศาสตร์ และการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ดังนี้  

ปัญหาทางคณิตศาสตร์  หมายถึง  สถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ซ่ึงนักเรียนเผชิญอยู่และ
ต้องการค้นหาผลเฉลย โดยที่ยังไม่รู้วิธีการหรือขั้นตอนที่จะได้ค าตอบของสถานการณ์น้ันในทันที  

การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  หมายถึง  กระบวนการในการประยุกต์ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์  กระบวนการแก้ปัญหา  กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาและประสบการณ์ท่ีมีอยู่  เพื่อใช้ใน
การค้นหาผลเฉลยของปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

2.2  ประเภทของปัญหา 
ในการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา นักเรียนจะต้องฝึกฝน และมีประสบการณ์ใน

การแก้ปัญหาหลากหลายรูปแบบ  ซึ่งนักการศึกษาได้แบ่งปัญหาทางคณิตศาสตร์ออกเป็นประเภท
ต่างๆ โดยพิจารณาจากเกณฑ์ต่อไปนี้ 

2.2.1  พิจารณาจากจุดประสงค์ของปัญหา 

โพลยา (Polya. 1957: 154) ได้แบ่งปัญหาทางคณิตศาสตร์ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
1)  ปัญหาให้ค้นหาค าตอบ (Problem to find an answer)  เป็นปัญหาที่ต้องการ

ให้นักเรียนค้นหาค าตอบซ่ึงอาจอยู่ในรูปปริมาณหรือจ านวน หรือให้หาวิธีการและค าอธิบายเหตุผล 
2)  ปัญหาให้พิสูจน์ (Problem to prove)  เป็นปัญหาที่ต้องการให้นักเรียนแสดง

การให้เหตุผลว่า “ข้อความที่ก าหนดให้เป็นจริง” หรือ “ข้อความที่ก าหนดให้เป็นเท็จ” 

2.2.2  พิจารณาจากลักษณะของปัญหา 

บิทเทอร์ ฮาร์ทฟิลด์ และ เอดเวิดส์ (Bitter; Hartfield; & Edwards.  1989: 37) ได้
แบ่งปัญหาทางคณิตศาสตร์ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

1)  ปัญหาปลายเปิด (Open–ended problems)  เป็นปัญหาที่มีค าตอบได้หลาย
ค าตอบ ปัญหาลักษณะน้ีจะมองว่ากระบวนการแก้ปัญหาเป็นสิ่งส าคัญมากกว่าค าตอบ 

2)  ปัญหาให้ค้นพบ (Discovery problems)  เป็นปัญหาที่มีค าตอบเดียว แต่มี
วิธีการหาค าตอบหลายวิธี 

3)  ปัญหาแนะให้ค้นพบ (Guided discovery problems)  เป็นปัญหาที่ต้องมีการ
แนะแนวทางในการหาค าตอบ 
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2.2.3  พิจารณาจากตัวผู้แก้ปัญหา 

เลสเตอร์ (Lester.  2001: 570)  เมเยอร์และเฮการ์ตี (Mayer; & Hegarty.  1996: 32) 
ได้แบ่งปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ปัญหาท่ีคุ้นเคย และปัญหาที่ไม่คุ้นเคย  

1)  ปัญหาที่คุ้นเคย (Routine problems)  เป็นปัญหาที่นักเรียนมีความคุ้นเคยกับ
โครงสร้างและกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเหล่านั้น มักพบเห็นในหนังสือเรียน ส่วนมากเป็นปัญหาที่มี
โครงสร้างไม่ซับซ้อนมากนัก 

2)  ปัญหาที่ไม่คุ้นเคย (Non routine problems)  เป็นปัญหาที่นักเรียนไม่คุ้นเคยกับ
โครงสร้างและกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา มักไม่ค่อยพบในหนังสือเรียน เม่ือต้องเผชิญกับปัญหาเหล่านี้ 
นักเรียนต้องประมวลความรู้ความสามารถหลายอย่างเข้าด้วยกันจึงจะแก้ปัญหาได้ ส่วนมากเป็นปัญหา
ที่มีโครงสร้างซับซ้อน ซึ่งปัญหาประเภทนี้ถูกน ามาใช้ในการประเมินกระบวนการแก้ปัญหาของ
นักเรียน 

ส าหรับงานวิจัยนี้  ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีใช้เป็นปัญหาท่ีไม่คุ้นเคย (non-routine 
problem) ซึ่งแต่ละปัญหามีค าตอบมากกว่าหนึ่งค าตอบ และใช้เนื้อหาคณิตศาสตร์เรื่อง เรขาคณิต ที่
ไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในการแก้ปัญหาเหล่านั้น 

2.3  กระบวนการแก้ปัญหา 
เนื่องจากการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์อย่างหนึ่ง

ที่นักเรียนจะต้องฝึกฝนพัฒนาให้เกิดขึ้น แต่มีนักเรียนจ านวนมากไม่รู้ว่าจะต้องด าเนินการแก้ปัญหา
นั้นอย่างไร หรือมีกระบวนการแก้ปัญหาอย่างไร เพื่อให้นักเรียนประสบผลส าเร็จในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ ครูควรปลูกฝังให้นักเรียนเข้าใจ กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ส าหรับ
กระบวนการแก้ปัญหาที่ยอมรับและน ามาใช้กันอย่างแพร่หลาย คือ กระบวนการแก้ปัญหาตาม
แนวคิดของโพลยา (Polya.  1957:  5–19) ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ท าความเข้าใจปัญหา  ขั้นตอนน้ีเป็นข้ันเร่ิมต้นของการแก้ปัญหาที่ต้องการ
ให้นักเรียนคิดเกี่ยวกับปัญหา และตัดสินว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องการค้นหา นักเรียนต้องท าความเข้าใจ
ปัญหาและระบุส่วนส าคัญของปัญหา ซึ่งได้แก่ ตัวไม่รู้ค่า ข้อมูลและเงื่อนไข ในการท าความเข้าใจ
ปัญหานักเรียนต้องพิจารณาส่วนส าคัญของปัญหาอย่างถี่ถ้วน พิจารณาซ้ าไปซ้ ามา พิจารณา
หลากหลายมุมมอง หรืออาจใช้วิธีต่าง ๆ ช่วยในการท าความเข้าใจปัญหา เช่น การเขียนภาพ การ
เขียนแผนภูมิ หรือการเขียนสาระของปัญหาด้วยถ้อยค าของตนเอง 

ขั้นที่ 2 วางแผนแก้ปัญหา  ขั้นตอนน้ีต้องการให้นักเรียนค้นหาความเชื่อมโยงหรือ
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและตัวไม่รู้ค่า แล้วน าความสัมพันธ์นั้นมาผสมผสานกับประสบการณ์ใน
การแก้ปัญหา เพื่อก าหนดแนวทางหรือแผนในการแก้ปัญหา และเลือกกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา 

ขั้นที่ 3 ด าเนินการตามแผน  ขั้นตอนน้ีต้องการให้นักเรียนลงมือปฏิบัติตามแนวทาง
หรือแผนที่วางไว้ โดยเริ่มจากการตรวจสอบความเป็นไปได้ของแผน เพิ่มเติมรายละเอียดต่าง ๆ ของ
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แผนให้ชัดเจน แล้วลงมือปฏิบัติจนกระทั่งสามารถหาค าตอบได้ ถ้าแผนหรือกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา
ที่เลือกไว้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ นักเรียนต้องค้นหาแผนหรือกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาใหม่ 

ขั้นที่ 4 ตรวจสอบผล  ขั้นตอนน้ีต้องการให้นักเรียนมองย้อนกลับไปยังค าตอบที่
ได้มา โดยเร่ิมจากการตรวจสอบความถูกต้อง ความสมเหตุสมผลและกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่ใช้ 
แล้วพิจารณาว่ามีค าตอบหรือมีกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาอย่างอื่นอีกหรือไม่ 

 เนื่องจากคนส่วนใหญ่มองว่ากระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยาจะต้อง
ด าเนินการตามขั้นตอนเป็นแนวเส้นตรง โดยไม่มีการกระท าย้อนกลับ ซึง่ รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์
(Rungfa Janjaruporn.  2005: 14)  ได้แสดงไว ้ดังภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
 
           หรือ 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กระบวนการแก้ปัญหาเป็นแนวเส้นตรง 

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

วิลสัน เฟอร์นันเดซ และฮาดาเวย์ (Wilson; Fernandez; & Hadaway.  1993: 60–62)   
จึงเสนอแนะกระบวนการแก้ปัญหาท่ีเป็นพลวัต (Dynamic problem–solving process) ซึ่งเป็น
กระบวนการแก้ปัญหาที่สนับสนุนกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาในรูปแบบที่แสดงความเป็น
พลวัต มีล าดับไม่ตายตัว สามารถวนไปเวียนมาได้ ซึง่ รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ (Rungfa Janjaruporn.  
2005: 15)  ได้แสดงไว้ดังภาพประกอบ 2 

อ่านปัญหา 

ตัดสินใจ 

ด าเนินการแก้ปัญหา 

ตรวจสอบผล 

อ่านปัญหา 

ท าความเข้าใจปัญหา 

วางแผนแก้ปัญหา 

ด าเนินการแก้ปัญหา 

ตรวจสอบผล 
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ภาพประกอบ 2  กระบวนการแก้ปัญหาที่เป็นพลวัต  

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

จากกระบวนการแก้ปัญหาที่เป็นพลวัตในภาพประกอบ 2 อธิบายได้ดังนี้ เมื่อต้องเผชิญ
กับสถานการณ์ที่เป็นปัญหา นักเรียนจะต้องเริ่มท าความเข้าใจกับปัญหาก่อน หลังจากนั้นวางแผน
แก้ปัญหา ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ จนกระทั่งหาค าตอบได้ สุดท้ายตรวจสอบผล พิจารณาความ
ถูกต้อง ความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้ 

 ส าหรับทิศทางของลูกศรน้ัน เป็นการพิจารณาหรือตัดสินใจที่จะเคลื่อนการกระท าจาก
ขั้นตอนหนึ่งไปสู่อีกขั้นตอนหนึ่ง หรือพิจารณาย้อนกลับไปขั้นตอนก่อนหน้าเม่ือมีปัญหาหรือข้อสงสัย 
เช่น เมื่อนักเรียนท าความเข้าใจปัญหา และคิดว่ามีความเข้าใจปัญหาดีแล้ว ก็เคลื่อนการกระท าไปสู่
ขั้นวางแผนแก้ปัญหา และด าเนินการแก้ปัญหาตามแผนท่ีวางไว้ แต่ไม่สามารถหาค าตอบได้ นักเรียน
ก็อาจจะย้อนกลับไปวางแผนใหม่ หรืออาจต้องกลับไปท าความเข้าใจปัญหาใหม่ เพื่อปรับปรุงวิธีการ
แก้ปัญหาให้ดียิ่งขึ้น 

ส าหรับงานวิจัยนี้  ผู้วิจัยให้ความหมายของกระบวนการแก้ปัญหา ดังนี้ 
กระบวนการแก้ปัญหา  หมายถึง  กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามแนวคิด

ของโพลยา และกระบวนการแก้ปัญหาที่เป็นพลวัตตามแนวคิดของวิลสันและคณะ  ซึ่งประกอบด้วย 

สถานการณ์ปญัหา 

ท าความเขา้ใจปญัหา 

ตรวจสอบผล 

ด าเนินการตามแผน 

 

วางแผนแก้ปญัหา 
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4 ขั้นตอน ได้แก่ การท าความเข้าใจปัญหา การวางแผนแก้ปัญหา การด าเนินการตามแผน และการ
ตรวจสอบผล   

2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา 
ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
โอมาร์ (Omar. 2006) ได้ท าการศึกษาการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้เรขาคณิตทรง

ลูกบาศก์กับนักเรียนในเกรด 8  โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย (1).เพื่อศึกษาผลของการใช้กิจกรรม
เรขาคณิตทรงลูกบาศก์ที่เสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (2). เพื่อศึกษา
เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์  โดยใช้การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนซึ่งผลการศึกษาพบว่า
หลังจากการทดลองนักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาสูงกว่าก่อนทดลอง  แต่เจตคติของ
นักเรียนพบว่าไม่แตกต่างกันระหว่างก่อนทดลองและหลังทดลอง 

อดิยิมี (Adeyemi. 2008)  ได้ศึกษาผลของการใช้ยุทวิธีการสอนแบบร่วมมือและการ
แก้ปัญหากับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  จ านวน 150 คน  (ชาย 80 และหญิง 70 คน) ซึ่งผลของ
การศึกษาพบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือมีประสิทธิภาพมากกว่าการสอนแบบปกติ  
นอกจากนี้ยังพบว่าผลของการสอนในแต่ละยุทธวิธีของครูส่งผลต่อความรู้สึกของผู้เรียนอีกด้วย 

ส าหรับประเทศไทย  ปรีชา  เนาว์เย็นผล (2544)  ได้พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์โดยใช้การแก้ปัญหาปลายเปิดส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  โดยแบ่งขั้นตอน
การจัดกิจกรรมเป็น 4 ขั้นตอน  คือ  ขั้นการแก้ปัญหาร่วมกันในกลุ่มใหญ่  ขั้นการแก้ปัญหาร่วมกัน
ในกลุ่มย่อย  ขั้นน าเสนอผลการปฏิบัติของกลุ่มย่อยต่อกลุ่มใหญ่  ขั้นปฏิบัติรายบุคคล  ผลการวิจัย
พบว่า 

1)  กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้การแก้ปัญหาปลายเปิด มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้  ผลการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนเรียน นักเรียนส่วนใหญ่ใน
กลุ่มทดลองมีความสามารถในการแก้ปัญหาค่อนข้างต่ า  ในระหว่างเรียนความสามารถในการ
แก้ปัญหาของนักเรียนค่อยๆพัฒนาขึ้นจากการแก้ปัญหาที่ต้องใช้การถามกระตุ้นแนวทางในการ
แก้ปัญหาอย่างละเอียด 

2)  ผลการประเมินพฤติกรรมการคิดแก้ปัญหา  พบว่า  พฤติกรรมการคิดแก้ปัญหาก่อน
เรียนในทุกด้าน ได้แก่ การส ารวจศึกษา  การใช้ยุทธวิธีแก้ปัญหา  ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ท่ี
น ามาใช้ ความคิดยืดหยุ่น  ความคิดริเริ่มและการสื่อความคิดในการแก้ปัญหาของนักเรียนทุกคนใน
กลุ่มทดลองอยู่ในระดับ “ต้องแก้ไข”  พฤติกรรมการคิดแก้ปัญหาระหว่างเรียนในทุกด้านของ
นักเรียนส่วนใหญ่พัฒนาขึ้นไปอยู่ในระดับ “ดี”  และ “ดีมาก”  และในการท าแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียน พบว่า พฤติกรรมการคิดแก้ปัญหาในทุกด้านของนักเรียน
อยู่ในระดับ “ดี” 

3)  ผลการประเมินเจตคติหลังเรียนต่อวิชาคณิตศาสตร์  พบว่า  นักเรียนในกลุ่มทดลองมี
เจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
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4)  ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ค 101 คณิตศาสตร์ 1  
ของนักเรียนในกลุ่มทดลองกับเกณฑ์ปกติของโรงเรียน โดยการทดสอบค่า Z พบว่า  นักเรียนใน
กลุ่มทดลองมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ปกติ
ของโรงเรียน 

เอนก จันทรจรูญ (2545) ได้วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้ชุดการเรียนการสอน  การวิจัยครั้งน้ีมีความ
มุ่งหมายเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
โดยใช้ชุดการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา พัฒนาโดย 
การฝึกแก้ปัญหาผ่านกระบวนการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา และแนวคิดเกี่ยวกับการ
แก้ปัญหาที่เป็นพลวัตของวิลสัน เฟอร์นันเดซและฮาดาเวย์  พร้อมทั้งฝึกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์  ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพ 54.21/46.36 ซึ่งต่ า
กว่าเกณฑ์ที่คาดหวังไว้คือ 75/75  และ ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
หลังใช้ชุดการเรียนการสอนสูงกว่าก่อนใช้ชุดการเรียนการสอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ (Rungfa Janjaruporn.  2005) ได้พัฒนาโปรแกรมการเรียนการสอน
การแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาศักยภาพในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการ
แก้ปัญหาของนักศึกษาครูคณิตศาสตร์  การวิจัยครั้งน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและศึกษาผลของ
โปรแกรมการเรียนการสอนการแก้ปัญหาส าหรับนักศึกษาครูคณิตศาสตร์ ที่มีต่อศักยภาพในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา ผลการวิจัยพบว่า คะแนนมัธยฐาน
ในด้านศักยภาพในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของกลุ่มทดลองสูงกว่าคะแนนมัธยฐานของกลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  คะแนนมัธยฐานในด้านความเชื่อที่เหมาะสมเกี่ยวข้องกับการ
แก้ปัญหาของกลุ่มทดลองไม่สูงกว่าคะแนนมัธยฐานของกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และ 
ระหว่างที่โปรแกรมนี้ด าเนินการอยู่ เม่ือนักศึกษาครูในกลุ่มทดลองมีประสบการณ์แก้ปัญหามากขึ้น 
นักศึกษาครูได้ใช้เวลามากขึ้นในการท าความเข้าใจปัญหา วิเคราะห์ปัญหา และอภิปรายกลุ่มก่อนท่ี
จะลงมือแก้ปัญหา  ในการปรับและเลือกใช้กลยุทธ์การแก้ปัญหาน้ัน นักศึกษาครูสามารถสร้าง
แผนภาพประกอบ หรือแผนผังได้ชัดเจนข้ึน มีระบบในการแจกแจงกรณีท่ีเป็นไปได้ทั้งหมด และมี
การนิยามตัวแปรและสมการที่เหมาะสมขึ้น อีกทั้งยังมีการใช้เหตุผลเชิงตรรกมาสนับสนุนมากขึ้น
ด้วย 

กองสิน อ่อนวาด (2550)  ได้พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย  อ าเภอท่าลี่  จังหวัดเลย  จ านวน 28 คน ได้จาก
การสุ่มแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้เร่ืองทฤษฎี
ปีทาโกรัสที่จัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ  แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์เร่ืองทฤษฎีปีทาโกรัสและแบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์  ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
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ผู้วิจัยให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนเรียนหลัง
จากนั้นด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างขึ้นจนครบทั้ง 6 แผน  แล้วให้นักเรียนท า
แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียนและแบบวัดเจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์  จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  หาค่าเฉลี่ย  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบก่อนเรียนและคะแนนสอบหลังเรียน
โดยใช้สถิติทดสอบที  ผลการวิจัยพบว่า  ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ใช้การเรียนแบบร่วมมือสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี 

ตอนที่ 3  การระดมสมอง 

3.1  ความหมายและหลักการของการระดมสมอง 
การระดมสมองหรือการระดมความคิด (Brainstorming)  เป็นเทคนิควิธีหนึ่งในการ

พัฒนาความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ (creative thinking หรือ creativity)  ซึ่ง ออสบอร์น (Osborn) ได้
เสนอในหนังสือจินตนาการประยุกต์ (Applied Imagination) ในปี ค.ศ. 1957  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ส่งเสริมให้บุคคลมีความคิดหลายทิศทาง คิดได้มากในช่วงเวลาที่จ ากัด  ที่น าไปสู่การมีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์น่ันเอง  ซึ่งออสบอร์นได้ให้ความหมายว่า การระดมสมองเป็นเทคนิคหรือวิธีการท่ีกลุ่ม
บุคคลพยายาม ค้นหาผลเฉลยของปัญหา โดยการรวบรวมความคิดที่แวบขึ้นทันทีของสมาชิกใน
กลุ่มบุคคลนั้น(Osborn. 1963)  โดยมีหลักการส าคัญในการระดมสมอง 4 ประการ ดังนี้ 

1)  ห้ามการวิพากษ์วิจารณ์  โดยการตัดสินแนวคิดใดๆ  จะกระท าได้ก็ต่อเมื่อการระดม
ความคิดได้เสร็จสิ้นไปแล้ว  ซึ่งจุดประสงค์ของการระดมความคิดในข้ันตอนน้ีก็เพื่อสร้างแนวคิดที่
แปลกใหม่และหลากหลายในการแก้ปัญหา 

2)  สามารถคิดนอกกรอบและเสนอแนวคิดได้อย่างอิสระ  โดยความคิดที่แปลกใหม่มาก
เท่าใดก็ยิ่งดี  เพราะในการแลกเปลี่ยนความคิดที่แปลกใหม่จะเกิดประโยชน์มากกว่าการแลกเปลี่ยน
ความคิดปกติ 

3)  เน้นปริมาณของความคิด  โดยการเน้นปริมาณการคิดยิ่งมากเท่าใดก็ยิ่งดี  เพราะ
แนวโน้มที่จะน าไปสู่ผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้จะมากยิ่งขึ้น 

4)  การรวบรวมและปรับปรุงความคิด  นอกเหนือจากการสร้างแนวคิดในการแก้ปัญหา
แล้ว  ผู้เข้าร่วมจะต้องช่วยกันปรับปรุงแนวคิดที่ช่วยกันระดมให้ดียิ่งขึ้น  และถ้าเราสามารถน าเอา
แนวคิดหลายๆ แนวคิดมารวมกันได้ก็ถือได้ว่าเป็นการสร้างแนวคิดใหม่เช่นกัน (Isaksen. 1998: 4) 

เราไม่สามารถจะคิดวิพากษ์ (Critical) และคิดสร้างสรรค์ในเวลาเดียวกัน  การระดมสมอง
ช่วยส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของการสร้างสรรค์  ช่วยส่งเสริมจิตนาการ  ช่วยสอนให้เกิดลักษณะ
ของคิดสร้างสรรค์ (Creative attitudes) และเป็นการสอนเพื่อให้นักเรียนได้พิจารณาความคิดที่
หลากหลายก่อนที่จะแก้ไขปัญหา (สมพร  หลิมเจริญ. 2552: 61) การระดมสมอง จึงเป็นวิธีการที่
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กลุ่มบุคคลใช้ในการเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (creative problem-
solving)  และ การสรรหาแนวคิดใหม่ๆ (the generation of new ideas)  สิ่งนี้ส่งผลให้นักการศึกษา
ทั่วโลกหันมาสนใจน าการระดมสมองมาเป็นเทคนิควิธีหนึ่งในการจัดการเรียนรู้  

ส าหรับประเทศไทย  กรมวิชาการ (2534: 22)  ได้ให้ความหมายว่า การระดมสมองเป็น
การให้โอกาสคิดอย่างอิสระที่สุด  โดยเลื่อนการประเมินการคิดออกไปไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ใน
ระหว่างที่มีการคิด  การวิจารณ์หรือการประเมินผลใดๆ  ก็ตามที่เกิดขึ้นในระหว่างการคิด  จะเป็นสิ่ง
ขัดขวางความคิดสร้างสรรค์  โดยมีจุดประสงค์ที่ส าคัญของการระดมสมองก็เพื่อจะน าไปสู่การท่ี
สามารถแก้ปัญหาได้ 

ในขณะท่ี บุญชม  ศรีสะอาด (2541: 64)  ได้ให้ความหมายว่า การระดมสมอง เป็นการให้
ผู้เรียนทุกคนได้แสดงความคิดเห็น  ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้  โดย
ไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่ผู้เรียนเสนอมานั้น  มีการบันทึกความคิด
หรือข้อเสนอแนะท้ังหมด 

ชัยพร  พงษ์สันต์รัตน์ (2544: 4)  กล่าวว่า การระดมสมอง เป็นกระบวนการในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  โดยให้นักเรียนได้มีโอกาสในการแสดงความคิดอย่างอิสระ ไม่มีการ
วิจารณ์ระหว่างความคิดทุกคนในกลุ่มจะช่วยกันคิดหาค าตอบจากสถานการณ์ที่ก าหนดภายในเวลา
ที่ก าหนดให้ 

ราชบัณฑิตยสถาน (2551: 49) ให้ความหมายว่า  การระดมสมอง เป็นการประชุมแสดง
ความคิดเห็นอย่างมีเสรี  เพื่อให้ได้ความคิดด้านต่าง ๆ มากที่สุด  เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก
อย่างทั่วถึงและหลากหลาย  โดยไม่สรุปหรือโต้แย้ง   หลังจากนั้นจึงน าประเด็นทั้งหมดไปวิเคราะห์  
สังเคราะห์  เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ 

นอกจากนี้สมคิด  กอมณี (2544: 5)  และวรวัลย์  อินทรรัตน์  (2540: 5)   ยังได้ให้
ความหมายของการระดมสมองในลักษณะเดียวกัน  ซึ่งเป็นลักษะของกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์ดังนี้  การระดมสมอง  หมายถึง  การจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเกิดความคิด
สร้างสรรค์  คือ  ความคิดคล่อง  ความคิดยืดหยุ่น  ความคิดริเริ่ม  และความคิดละเอียดลออ  โดยท่ี
ให้นักเรียนในกลุ่มร่วมมือช่วยกันคิดหาค าตอบจากสถานการณ์ที่ก าหนดให้ 

นอกจากแนวคิดและความหมายของการระดมสมองแล้วหลักการพื้นฐานท่ีใช้ในการระดม
สมองก็เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะช่วยให้การระดมสมองบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้ได้  ซึ่งมีนักการศึกษาได้
เสนอหลักการในการระดมสมองไว้ดังนี้ รอลินสัน (Rawlinson. 1981: 38-41)  กล่าวว่าหลักการ
ส าคัญของการระดมสมองประกอบด้วย 4 หลักการดังน้ี 

1)  การหยุดการตัดสินหรือวิพากษ์วิจารณ์ความคิด   หมายถึง  การที่บุคคลใดในกลุ่ม
เสนอความคิดออกมาแล้วสมาชิกทุกคนในกลุ่มต้องหยุดการตัดสิน  วิพากษ์วิจารณ์  และประเมิน
ความคิดของบุคคลนั้น ๆ 
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2)  การปล่อยให้ความคิดลื่นไหลออกมา  หมายถึง  การที่บุคคลได้แสดงความคิดออกมา
อยา่งอิสระ  หลาย ๆ ลักษณะไม่ว่าจะเป็นความคิดที่ดีหรือไม่ก็ตามความคิดเหล่านั้นก็จะถูกจด
บันทึกเอาไว้ 

3)  การเน้นท่ีปริมาณความคิด  หมายถึง   การเสนอปริมาณความคิดออกมาอย่าง
มากมายโดยค านึงถึงปริมาณความคิดมากกว่าคุณภาพของความคิด  ซึ่งความคิดทุกอย่างที่เสนอ
ขึ้นมาจะถูกยอมรับและน าไปพิจารณาในขั้นต่อ ๆ ไป 

4)  การผสมผสานความคิด  หมายถึง  การเก็บและรวบรวมความคิดของสมาชิกในกลุ่ม
มาพิจารณาเพื่อพัฒนาและปรับปรุง  ซึ่งการพัฒนาและปรับปรุงแนวคิดของบุคคลอื่นๆ ผู้ที่เป็น
เจ้าของแนวความคิดเดิมต้องเปิดใจกว้างและยอมรับแนวคิดของผู้อื่นด้วยจึงจะท าให้การระดมสมอง
เป็นไปอย่างสมบูรณ์ 

รอสสิเตอร์และไลเลน (Rossiter &  Lilien. 1994: 62 - 68) ได้ขยายหลักการพื้นฐานใน
การระดมสมอง ออกเป็น 6 หลักการดังนี้ 

1)  หลักการระดมความคิดเป็นหลักการท่ีส าคัญที่จะต้องเน้นท่ีปริมาณแนวคิดให้มาก  
โดยการรระดมความคิดเป็นสิ่งที่จ าเป็นในการสร้างความคิดที่ดี ๆ  มากมาย 

2)  เป้าหมายของการระดมความคิดต้องมีความเฉพาะเจาะจงต่อปัญหาและมีปริมาณที่
มากพอและเหมาะสม 

3)  หลักการระดมความคิดควรเร่ิมจากการระดมความคิดด้วยตนเองก่อนเป็นขั้นแรกแล้ว
จึงใช้กระบวนการกลุ่มตามมา 

4)  ใช้กระบวนการกลุ่มในการแลกเปลี่ยนและกลั่นกรองแนวคิด 
5)  เลือกแนวคิดสุดท้ายด้วยตนเอง โดยใช้หลักการท่ีเรียกว่า  I-G-I คือ Individual - 

Group – Individual  ซึ่ง Individual จะเป็นหลักการท่ีส าคัญของการระดมความคิดโดยใช้เป็น
จุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของการระดมความคิด 

6)  ในการระดมความคิดควรให้ระยะเวลาในการครุ่นคิดเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่
เหมาะสม 

ส าหรับประเทศไทย อารี  พันธ์มณี (2547: 133)  กล่าวว่า บรรยากาศที่ก่อให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์  ได้แก่  บรรยากาศที่เต็มไปด้วยการยอมรับและการกระตุ้นให้แสดงความคิดเห็นอย่าง
อิสระ  ไม่ว่าจะเป็นการอภิปราย  หรืองานทางวิทยาศาสตร์  นักเรียนต้องมีอิสระท่ีจะสร้างสรรค์
ความพึงพอใจ  ซึ่งสอดคล้องกับหลักการในการระดมความคิดดังนี้ 

1)  ประวิงการตัดสินใจ  หมายถึง  การที่บุคคลใดในกลุ่มเสนอความคิดขึ้นมาจะไม่มีการ
วิพากษ์วิจารณ์หรือตัดสินใจความคิดใดๆ  ทั้งสิ้น  ไม่ว่าจะเป็นความคิดดี  มีคุณภาพหรือมี
ประโยชน์น้อยก็ตาม 

2)  อิสระทางความคิด  หมายถึง  ยอมรับความคิดที่บุคคลเสนอและสนับสนุนความคิด
แปลกใหม่  ไม่ซ้ า  ถือว่าความคิดยิ่งแปลกยิ่งใหม่ไม่ซ้ าก็จะยิ่งดี  อันจะเป็นทางน าไปสู่ความคิดริเร่ิม 
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3)  ส่งเสริมปริมาณความคิด  หมายถึงให้ได้ปริมาณความคิดมาก  ความคิดยิ่งมากเท่าใด
ก็จะดีเท่านั้น  และกระตุ้นให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นของตนโดยไม่มีการยับย้ังความคิดของผู้ใด
แต่อย่างใด 

4)  การระดมความคิดและการปรุงแต่งความคิด  หมายถึง  หลังจากได้ระดมพลังสมอง
เพื่อปล่อยให้ความคิดพรั่งพรูและผ่านข้อ 1 – 3 แล้วก็น าเอาความคิดทั้งหมดมาประมวลกัน  แล้ว
พิจารณาตัดสินร่วมกันว่าความคิดใดจะให้คุณค่ามากกว่ากัน  และจัดเรียงล าดับควารมคิดโดยใช้
เกณฑ์ก าหนดในเรื่องเวลา  บุคลากร  งบประมาณเป็นต้น 

3.2  ขั้นตอนของการระดมสมอง 
การระดมสมองจะด าเนินไปได้ด้วยดีและบรรลุตามจุดมุ่งหมายได้นั้น  ต้องอาศัยการ

ด าเนินงานที่เป็นข้ันตอน  ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีความส าคัญและต้องด าเนินการในแต่ละขั้นให้เสร็จสิ้น
เสียก่อนท่ีจะข้ามไปยังขั้นตอนอื่น ๆ 

รอลินสัน (Rawlinson. 1981: 40-54)  ได้กล่าวถึงขั้นตอนของการระดมสมองไว้ว่า  
ขั้นตอนของการระดมสมองเป็นสิ่งส าคัญเพราะจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การระดมสมองประสบ
ความส าเร็จและลุล่วงไปได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 3 ขั้นตอนแรกที่จะช่วยก าหนดทิศทางของการ
ระดมสมองให้ไปในทิศทางที่ถูกต้องได้  ซึ่งข้ันตอนในการระดมสมองของรอลินสันประกอบด้วย 6 
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

ขั้นที่  1  ก าหนดและพิจารณาปัญหา  ขั้นตอนน้ีเป็นข้ันตอนแรกในการระดมสมองซึ่งเป็น
ขั้นตอนท่ีต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบและเข้าใจรายละเอียดของปัญหา  หลังจากนั้นร่วมกัน
พิจารณาถึงปัญหาที่ต้องการแก้ไขว่าลักษณะของปัญหาเป็นอย่างไร  โดยในขั้นตอนน้ีไม่ควรใช้เวลา
มากเกินไปเพราะจะท าให้การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาลงลึกในรายละเอียดมากเกินไปจนท าให้
เกิดความสับสนในก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหาได้ 

ขั้นที่  2  การทบทวนปัญหา  เป็นข้ันตอนท่ีพยายามหาวิธีการท่ีเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา  
โดยพยายามใช้ค าถามกระตุ้นให้คิดว่า “อย่างไร...”  หมายถึง  การกระตุ้นให้สมาชิกในกลุ่มเสนอว่า
มีวิธีการอย่างไรบ้างในการแก้ปัญหา  พร้อมทั้งจดบันทึกประเด็นต่าง ๆ ที่ได้เสนอไว้ 

ขั้นที่  3  คัดเลือกประเด็นปัญหาเบื้องต้น  เป็นข้ันตอนท่ีคัดเลือกประเด็นปัญหาซึ่งอาจมี
หลายประเด็นท่ีเป็นไปได้  แต่อย่างไรก็ตามในขั้นตอนนี้ผู้น ากลุ่มต้องพยายามให้สมาชิกในกลุ่ม
คัดเลือกประเด็นท่ีจะระดมสมองให้เหลือเพียง 1 หรือ 2 ประเด็นเท่านั้น  โดยอาจจะใช้การเลือก
ประเด็นโดยสมาชิกในกลุ่มร่วมกันเลือกหรือผู้น ากลุ่มเป็นผู้ตัดสินใจในการเลือกประเด็นเองก็ได้ 

ขั้นที่  4  เร้าและกระตุ้นความสนใจในที่ประชุม  ขั้นตอนนี้เป็นการกระตุ้นและสร้างความ
สนใจให้กับสมาชิกในกลุ่มก่อนท่ีสมาชิกในกลุ่มจะปล่อยให้ความคิดลื่นไหลออกมา  ซึ่งจะท าให้
ผู้เข้าร่วมประชุมเกิดความเข้าใจในประเด็นที่จะระดมสมองร่วมกัน  นอกจากนั้นผู้น าต้องพยายามใช้
ค าถามกระตุ้นว่า “มีแนวคิดอื่น ๆ อีกหรือไม่”  เพื่อเป็นการกระตุ้นให้สมาชิกพร้อมที่จะเสนอ
ความคิดออกมา  ซึ่งในขั้นตอนน้ีไม่ควรใช้เวลาเกิน 5 นาที 
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ขั้นที่  5  ขั้นระดมสมอง  เป็นข้ันของการระดมความคิดหลังจากที่ผู้น าและสมาชิกในกลุ่ม
ได้คัดเลือกประเด็นที่จะระดมความคิดไว้แล้ว  จากนั้นก็ให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นของ
ตนออกมา  โดยท่ีผู้น าจะเขียนแนวคิดของแต่ละคนไว้  ซึ่งในข้ันตอนน้ีแนวคิดทุกแนวคิดจะลื่นไหล
ออกมาอย่างอิสระโดยไม่มีการคัดค้านหรือวิพากษ์วิจารณ์  โดยขั้นตอนน้ีต้องอาศัยความเงียบและ
ไม่ส่งเสียงที่เป็นการรบกวนในการระดมสมอง 

ขั้นที่  6  คัดเลือกแนวคิด  เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการระดมสมองหลังจากผู้เข้าร่วม
ประชุมได้เสนอแนวคิดต่าง ๆ มากพอสมควรแล้ว  ก็ช่วยกันคัดเลือกแนวคิดที่ไม่ค่อยดีหรือไม่น่าจะ
เป็นไปได้ทิ้งไป  เพื่อให้เหลือเฉพาะแนวคิดที่สามารถจะน าไปใช้ในการแก้ปัญหาได้จริงเท่านั้น 

และจักกฤษณ์  ส าราญใจ (ชัยพร  พงษ์พิสันต์รัตน์. 2544  : 30;  อ้างอิงจาก จักกฤษณ์  
ส าราญใจ. 2527ข: 159 – 162) ยังได้อิบายถึงขั้นตอนของการระดมสมองไว้ว่า 

ขั้นที่  1  อธิบายความหมายและวิธีการระดมสมองให้ผู้เรียนเข้าใจว่า  การระดมสมอง คือ  
วิธีการคิดหาแนวคิดให้ได้จ านวนมากที่สุดในช่วงเวลาหนึ่ง  โดยเน้นว่าจะต้องคิดออกมาให้เร็วที่สุด
เท่าท่ีจะเร็วได้ในช่วงนี้จะไม่มีการตัดสินวิพากษ์วิจารณ์ความคิดเหล่านั้น 

ขั้นที่  2  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยเพื่อระดมสมอง  ขนาดของกลุ่มควรมีประมาณ 3 
– 11 คน  ในแต่ละกลุ่มอาจมีเด็กหญิงทั้งหมดหรือเด็กชายท้ังหมดหรือคละกันก็ได้  จ านวนสมาชิก
ในกลุ่มควรเป็นจ านวนคี่  เพราะจะได้มีเสียงส่วนใหญ่ได้ง่ายและจะหลีกเลี่ยงการมีคะแนนเท่ากัน 2 
พวกขึ้นได้ 

ขั้นที่  3  เลือกผู้น ากลุ่มและเลขานุการกลุ่ม  แต่ละกลุ่มควรมีผู้น ากลุ่มที่จะเป็นผู้เสนอ
ปัญหาและคอยประสานงานให้กลุ่มด าเนินกิจกรรมไปตามกระบวนการระดมสมอง  ส่วนเลขานุการก็
จะมีหน้าที่จดบันทึกแนวคิดทั้งหมดที่แต่ละคนเสนอขึ้นมา 

ขั้นที่  4  เลือกปัญหาที่จะน ามาระดมสมองควรเป็นปัญหาท่ีเร้าให้เด็กเกิดความสนใจ การ
เลือกปัญหาเช่นนี้ไม่ใช่ของง่าย  ตอนแรกอาจเริ่มด้วยปัญหาง่ายๆ  ที่หลายคนอาจสนใจหลังจากนั้น
จึงน าปัญหาเชิงวิชาการเข้ามาใช้ได้  ในการเลือกปัญหาควรให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเลือกปัญหา
ด้วย  จะท าให้เป็นที่สนใจแก่ผู้เรียนได้มาก 

ขั้นที่  5  ก าหนดขอบเขตของปัญหา  ปัญหาท่ีเสนอเพื่อการระดมสมอง  อาจเป็นปัญหาที่
ต้องใช้ความรู้ในหลายวิชามาแก้ไข  อย่างไรก็ตามจะต้องมีการเลือกปัญหาให้เหมาะและก าหนด
ขอบเขตให้แน่นอน  ทั้งน้ีก็เพื่อให้แน่ใจว่าปัญหานั้นเฉพาะเจาะจงไม่กว้างจนเกินไป  และปัญหาที่
ง่ายไม่ซับซ้อน 

ขั้นที่  6  เริ่มประชุมระดมสมอง  ก่อนอื่นควรอธิบายให้สมาชิกเข้าใจว่าปัญหาคืออะไร  มี
ขอบเขตแค่ไหน  และผู้น ากลุ่มควรจะได้อภิปรายท าความเข้าใจกับหลัก 4 ข้อของการระดมสมองกับ
สมาชิกก่อน  อาจพิมพ์เป็นเอกสารแจกก็ได้  เมื่อเตรียมขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้น ากลุ่มจะเริ่ม
ขอข้อแนะน าว่าปัญหานั้นจะแก้ไขอย่างไร  ในช่วงนี้ผู้น ากลุ่มต้องคอยควบคุมสถานการณ์ให้มีการ
เสนอความคิดอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย  ตลอดเวลาที่ระดมสมองเลขานุการต้องจดบันทึกความคิด
ต่างๆ  ไว้อย่างสั้น 
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ขั้นที่  7  ประเมินผลแนวความคิดที่เสนอขึ้นมา  เม่ือการระดมสมองเสร็จสิ้นลงแล้ว
เลขานุการของกลุ่มควรจะจัดเรียงแนวความคิดทั้งหมดที่ได้รับการเสนอแนะจากที่ประชุมเพื่อที่จะได้
ตัดสินใจเลือกแนวคิดที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาต่อไป 

อารี  แสงข า (2550: 14-15)  กล่าวถึงขั้นตอนในการระดมสมอง  ซึ่งสามารถแบ่งเป็น
ล าดับขั้นได้ดังน้ี 

ขั้นที่  1  อธิบายความหมายของการระดมสมองให้ทราบว่า  การระดมสมองเป็นวิธีการหา
แนวความคิดให้ได้จ านวนมากที่สุด  

ขั้นที่  2  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยเพื่อระดมสมอง  ขนาดของกลุ่มประมาณ 3 – 11 
คน อาจเป็นหญิงล้วน  หรือชายล้วน  หรือคละกันก็ได้  จ านวนสมาชิกในกลุ่มควรเป็นจ านวนคี่  
เพราะจะได้มีเสียงส่วนใหญ่และหลีกเลี่ยงการมีคะแนนเท่ากัน 

ขั้นที่  3  เลือกผู้น ากลุ่ม  แต่ละกลุ่มย่อยควรมีผู้น ากลุ่มการเสนอปัญหา  และคอย
ประสานงานให้กลุ่มด าเนินกิจกรรมไปตามกระบวนการระดมสมอง 

ขั้นที่  4  เลือกปัญหาที่น ามาระดมสมอง  ควรเลือกปัญหาเร่ิมต้นด้วยปัญหาง่าย ๆ ที่
หลาย ๆ คนสนใจ  การเลือกปัญหาต้องเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็กประกอบกันไปด้วย 

ขั้นที่  5  ก าหนดขอบเขตของปัญหาควรก าหนดของเขตให้แน่นอนท้ังนี้เพื่อให้แน่ใจว่า
ปัญหาน้ันเฉพาะเจาะจงไม่กว้างจนเกินไป  และเป็นปัญหาท่ีง่ายไม่ซับซ้อน  และปัญหาน้ันควรเป็น
ปัญหาท่ีมีค าตอบได้หลายทาง 

ขั้นที่  6  เริ่มประชุมระดมพลังสมอง  ก่อนอื่นต้องอธิบายปัญหาให้สมาชิกได้เข้าใจว่า
ปัญหาคืออะไร  มีขอบเขตแค่ไหน  ในการน าเสนอความคิดจะต้องไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ความคิด
ของใครคนใดคนหนึ่ง  มีการน าเสนอความคิดได้หลากหลายหรือจะขยายความคิดของผู้อื่นก็ได้  ให้
อิสระทางความคิดอย่างเต็มที่ 

ขั้นที่  7  ต้องมีการจดบันทึกความคิดของทุกคนไว้  เพื่อใช้ในการประเมินผลหรือหา
ข้อสรุป 

ขั้นที่  8  ประเมินความคิดที่สมาชิกเสนอ  เมื่อเสร็จสิ้นการระดมสมองผู้น าอาจมีการจัด
เรียบเรียงความคิด  เพื่อตัดสินใจเลือกแนวคิดที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา  เกณฑ์ที่ใช้ประเมินต้อง
เหมาะสมสอดคล้องกับปัญหา  ปัญหาแต่ละปัญหาควรมีรายการของเกณฑ์ที่ใช้ประเมินโดยเฉพาะ 

ขั้นที่  9  สรุปความคิดที่ได้น าไปแก้ปัญหา  
ซึ่งสมคิด  กอมณี, วรวัลย์  อินทรรัตน์และสมศักดิ์  สมเสนาะได้เสนอหลักการและขั้นตอน

ของการระดมสมองในลักษณะของกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ดังนี้ 
สมคิด  กอมณี (2544: 5)  กล่าวว่าการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์  

โดยท่ีให้นักเรียนในกลุ่มร่วมมือช่วยกันคิดหาค าตอบจากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้  โดยในการฝึก
การระดมสมองจะแบ่งเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ 6 คน  ในกลุ่มประกอบด้วยประธาน  เลขานุการ  และ
สมาชิก  ประธานมีหน้าที่กระตุ้นให้สมาชิก แสดงความคิดหาค าตอบของการฝึกการระดมสมอง  ซึ่ง
แบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้ 
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ขั้นน า  ได้แก่  ชี้แจงวัตถุประสงค์  แนวทางในการเข้าร่วมกิจกรรมและเป้าหมายของการ
ระดมสมอง 

ขั้นกิจกรรม  ได้แก่  อธิบายและยกตัวอย่างและแจกปัญหาให้นักเรียนลองฝึกคิด  และแบ่ง
นักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม  กลุ่มละ 6 คน  ให้นักเรียนในกลุ่มช่วยกันคิดหาค าตอบจากสถานการณ์ท่ี
ก าหนดให้  และสรุปรวบรวมความคิดเห็นในกลุ่ม  แล้วให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มรายงานต่อกลุ่มใหญ่  
พร้อมทั้งส่งความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มให้ผู้วิจัย 

ขั้นสรุป  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุป  ประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมวิธีการระดม
สมองในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 

วรวัลย์  อินทรรัตน์ (2540: 5)  และสมศักดิ์  สมเสนาะ (2537: 6 – 7)  กล่าวในท านอง
เดียวกันว่าการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์  โดยท่ีให้นักเรียนในกลุ่มร่วมมือ
ช่วยกันคิดหาค าตอบจากสถานการณ์ที่ก าหนดให้  โดยในการฝึกการระดมสมองจะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม  
กลุ่มละ 5 คน  ในกลุ่มประกอบด้วยประธาน  เลขานุการ  และสมาชิก  ประธานมีหน้าที่กระตุ้นให้
สมาชิก แสดงความคิดหาค าตอบของการฝึกการระดมสมอง  ซึ่งแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นก าหนดจุดประสงค์  แจกปัญหาแก่นักเรียนในกลุ่ม  เพื่อให้ทราบเป้าหมายของการ
ระดมความคิด 

ขั้นอุ่นเครื่อง  ได้แก่การที่ได้อธิบาย  และยกตัวอย่างให้นักเรียนลองฝึกคิด 
ขั้นระดมความคิด  นักเรียนช่วยกันระดมความคิดเห็นในกลุ่ม  ได้แก่  การที่ให้นักเรียนทุก

คนในกลุ่มแต่ละกลุ่มแสดงความคิดเห็นจากปัญหาที่ได้รับในระยะเวลาที่ก าหนด  และประธานสรุป
รวบรวมความคิดในกลุ่ม  แล้วให้ตัวแทนของกลุ่มรายงานต่อกลุ่มใหญ่พร้อมทั้งส่งความคิดเห็นของ
แต่ละกลุ่มให้ผู้วิจัยและผู้วิจัยให้นักเรียนทราบผลความก้าวหน้า  กลุ่มใดที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละ
สัปดาห์จะให้การเสริมแรงเป็นรางวัล 

ส าหรับงานวิจัยนี้  ผู้วิจัยให้ความหมายของการระดมสมอง ดังนี้ 
การระดมสมอง  หมายถึง  กระบวนการของกลุ่มบุคคลในการแสดงความคิดเห็นอย่าง

อิสระ เพื่อให้ได้แนวทางในการแก้ปัญหาและผลเฉลยของปัญหามากที่สุด ภายในเวลาที่ก าหนด  
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่มอย่างทั่วถึงและหลากหลาย  และการไม่วิพากษ์วิจารณ์
แนวคิดของสมาชิกในกลุ่ม  ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที ่ 1  ก าหนดและพิจารณาปัญหา  เป็นข้ันตอนที่ผู้น ากลุ่มแจ้งให้สมาชิกในกลุ่มได้
ทราบและเข้าใจรายละเอียดของปัญหา 

ขั้นที่  2  ทบทวนปัญหา  เป็นข้ันตอนท่ีสมาชิกในกลุ่มน าเสนอแนวทางที่เป็นไปได้ในการ
แก้ปัญหา 

ขั้นที่  3  คัดเลือกประเด็นปัญหาเบื้องต้น  เป็นข้ันตอนท่ีคัดเลือกแนวทางในการแก้ปัญหา 
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ขั้นที่  4  ขั้นระดมสมอง  เป็นข้ันตอนที่ให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มด าเนินการแก้ปัญหา
ตามแนวทางที่เลือก  แล้วน าเสนอแนวคิดที่คาดว่าจะเป็นผลเฉลยของตนออกมา  โดยไม่มีการ
วิพากษ์วิจารณ์แนวคิดของสมาชิกในกลุ่ม 

ขั้นที่  5  คัดเลือกผลเฉลย  เป็นข้ันตอนท่ีสมาชิกในกลุ่มช่วยกันคัดเลือกผลเฉลยที่ซ้ าซ้อน
หรือไม่น่าจะเป็นไปได้ท้ิงไป  เพื่อให้เหลือเฉพาะผลเฉลยของปัญหาเท่านั้น 

3.3  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการระดมสมอง 
ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการระดมสมองและมีความสัมพันธ์กับ

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
พานส์  และมิโด (อารี  พันธ์มณี. 2545; 133: อ้างอิงจาก Parnes and Meadowns. 1967) 

ได้ทดลองใช้วิธีระดมพลังสมองในการหาวิธีแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  โดยให้ทุกคนพูดถึงวิธีการ
แก้ปัญหา  ซึ่งใช้วิธีทดลองศึกษาเปรียบเทียบ  โดยให้กลุ่มที่ 1 ใช้วิธีระดมสมอง  คือ  ให้ทุกคนพูด
เท่าท่ีคิดออกมาไม่จ าเป็นจะต้องเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ดีและที่เกี่ยวข้อง  ให้พูดเท่าท่ีมีความคิดใดแวบ
เข้ามาในสมอง  ส่วนกลุ่มที่ 2 ให้คิดวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะความคิดที่ดีและมีความสัมพันธ์กับเรื่อง  
ผลปรากฏว่าในระยะเวลาแก้ปัญหาเท่ากัน  กลุ่มที่ใช้วิธีการระดมพลังสมองมีความคิดแก้ปัญหา
ได้มากและได้ผลกว่ากลุ่มที่ต้องการออกความคิดเฉพาะความคิดที่ดีและเกี่ยวเนื่องกันเท่านั้น 

หวัง และคณะ (Wang; et al. 2006)  ได้ท าการศึกษาองค์ประกอบที่ช่วยส่งเสริมการระดม
สมองในการสร้างความคิดริเริ่มสรรค์  โดยได้ท าการศึกษาลักษณะของการจัดกิจกรรมระดมสมอง
กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศไต้หวัน  ซึ่งผลการวิจัยส่วนหนึ่งพบว่าการจัดกิจกรรมด้วย
การฝึกคิดรายบุคคลเหมาะสมกับระบบการการด าเนินการที่เป็นขั้นตอน  ส่วนการจัดกิจกรรมแบบ
ระดมสมองที่เน้นการแสดงข้อคิดเห็นไม่เหมาะกับระบบการด าเนินการท่ีเป็นข้ันตอน หรือไม่มีความ
ยืดหยุ่นในการแสดงออกทางความคิด 

สมศักดิ์  สมเสนาะ  (2537)  ได้ท าการศึกษาผลของการเปรียบเทียบผลของการฝึกการ
ระดมสมองและการฝึกคิดเป็นรายบุคคลที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนปทุมพิทยาคม  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยการศึกษาในครั้งนี้ได้ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน
จ านวน 30 คน  แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม  คือ  กลุ่มทดลอง 2 กลุ่ม  ซึ่งผลของการศึกษาพบว่านักเรียน
ที่ได้รับการฝึกระดมสมองและนักเรียนท่ีได้รับการฝึกคิดเป็นรายบุคคลมีความคิดสร้างสรรค์แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

วรวัลย์  อินทรรัตน์ (2540) ได้ศึกษาผลของการระดมพลังสมองตามแนวคิดของวิลเลียมส์
ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 3 โรงเรียนพิพัฒนา  กรุงเทพมหานคร  
ปรากฎผลการวิจัยดังน้ี 

1)  นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นหลังจากได้รับการฝึกการระดมพลังสมองอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นผลมาจากผู้วิจัยจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อฝึกให้
นักเรียนคิดหาค าตอบได้จ านวนมาก  หลายแง่  หลายมุม  และแปลก ๆ ใหม่ ๆ โดยแบ่งนักเรียน
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ออกเป็นกลุ่ม  ให้นักเรียนในกลุ่มร่วนกันช่วยกันคิดหาค าตอบจากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้  เปิด
โอกาสให้นักเรียนระดมพลังสมองในกลุ่มย่อยอย่างอิสระและทุกคนแสดงความคิดเห็น  ได้อย่าง
เต็มที่ไม่ว่าความคิดนั้นจะผิดหรือถูก  ความคิดเห็นของแต่ละคนจะได้รับการยอมรับ  จึงมีผลท าให้
นักเรียนกล้าแสดงความคิด  มีความคิดคล่องแคล่ว  ความคิดละเอียดละออ  และความคิดริเร่ิม
เพิ่มขึ้นอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติภายหลังการทดลอง 

2)  นักเรียนที่ได้รับการฝึกระดมพลังสมองมีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นมากกว่า  นักเรียน
ที่ไม่ได้รับการฝึกระดมพลังสมองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ทั้งน้ีเพราะการระดมพลัง
สมองเป็นประสบการณ์ท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดอย่างอิสระ  ฝึกการใช้เหตุผล  
ความร่วมมือกันเป็นกลุ่ม  นักเรียนต้องช่วยกันคิด  เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของกิจกรรมในแต่ละ
ครั้ง  นักเรียนได้ทราบแนวคิดที่หลากหลายจากสมาชิกในกลุ่ม  ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น  
เห็นผลงานของตนเองที่ผู้วิจัย  ได้แสดงความก้าวหน้าของการฝึกในแต่ละสัปดาห์ของแต่ละกลุ่ม  
ท าให้นักเรียนชื่นชมในผลงานของกลุ่มตนเอง  เห็นความก้าวหน้าของกลุ่มตนเอง 

เอกรัฐ  อิสรานานนท์ (2546)  ได้ศึกษาผลของเทคนิคระดมพลังสมองและการฝึกใช้
แผนผังทางปัญญาที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวัดหนอง
จอก(ภักดีนรเศรษฐ์)  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปี
การศึกษา 2546  ที่มีความคิดสร้างสรรค์ต่ าจ านวน 30 คน  ซึ่งได้รับการสุ่มอย่างง่ายเป็นกลุ่ม
ทดลอง 2 กลุ่ม ๆ ละ 15 คน  กลุ่มทดลองที่ 1 ได้รับการฝึกแบบเทคนิคการระดมพลังสมอง  และ
กลุ่มที่ 2 ได้รับการฝึกแบบเทคนิคแผนผังทางปัญญาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้  คือ  
แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาของทอแรนซ์  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ (t-test) 

ผลของการวิจัยสรุปได้ดังนี้  
1)  นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น  หลังจากได้รับการฝึกแบบเทคนิคระดมพลัง

สมอง  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
2)  นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น  หลังจากได้รับการฝึกแบบ เทคนิคแผนผังทาง

ปัญญา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
3)  นักเรียนที่ได้รับการฝึกแบบเทคนิคระดมพลังและนักเรียนที่ได้รับการฝึกแบบเทคนิค

แผนผังทางปัญญามีความคิดสร้างสรรค์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ปราณี  ยุติธรรม (2549) ได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ การแก้โจทย์ปัญหา ด้วย

กระบวนการระดมสมองสร้างมโนทัศน์ และเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหา 
ระหว่างกลุ่มที่เรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาด้วยกระบวนการระดมสมอง
สร้าง มโนทัศน์ กับกลุ่มที่เรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ตามปกติ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต อ าเภอเมือง จังหวัด
ภูเก็ต สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภูเก็ต จ านวน 2 ห้องเรียน ผู้วิจัยสุ่มแยกกลุ่มโดยการจับ
ฉลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาด้วยกระบวนการ
ระดมสมองสร้างมโนทัศน์ จ านวน 10 แผน กระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นการฝึกให้ผู้เรียนระดม
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สมองแก้โจทย์ปัญหาพร้อมกับเขียนผังมโนทัศน์ โดยมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน ได้แก่ 
เตรียมพร้อมและจูงใจ โยงใยความรู้เดิม เสริมสร้างความรู้ใหม่ ร่วมใจระดมสมอง กลั่นกรองเป็นมโน
ทัศน์ เร่งรัดหาค าตอบ ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่องการแก้โจทย์ ปัญหาร้อยละแบบปรนัย จ านวน 20 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น .89 แบบ
อัตนัยจ านวน 2 ข้อ มีค่า ความเชื่อม่ัน .76 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน ได้แก่ สถิติที และการ
วิเคราะห์ความ แปรปรวนร่วม ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถด้านการแก้โจทย์ปัญหา ของนักเรียน
ที่เรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาด้วยกระบวนการระดมสมองสร้างมโนทัศน์ 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผลสัมฤทธิ์ด้านการแก้โจทย์
ปัญหาของนักเรียนท่ีเรียนรู้ด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ การแก้โจทย์ปัญหาด้วยกระบวนการระดม
สมองสร้างมโนทัศน์ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงกว่า นักเรียนท่ีเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้
ตามปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 

ชาติสยาม  ธรรมจินดา (2552) ได้ศึกษาการน าแนวทางในการระดมสมองมาประยุกต์ใช้
ในการเรียนการสอนพบว่าจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนตื่นตัวในการเรียนรู้ตลอดเวลา รวมถึงสามารถคิด
พิจารณาและแก้ปัญหาต่างๆได้ด้วยตนเอง โดยมุ่งเน้นที่ปริมาณความคิดมากกว่าคุณภาพ ซึ่งช่วย
แก้ปัญหาการไม่ตอบค าถามของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ท าให้บรรยากาศในการเรียนรู้ดีขึ้น สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นกล้าแสดงออก ยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น และเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น ทั้งน้ีผู้เรียนที่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
ในการเรียนรู้แบบระดมสมองที่ระดับ 4.46 จาก 5 คะแนน 



บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ความมุ่งหมายของการวิจัยครั้งนี้  คือ  เพื่อศึกษาพฤตกิรรมด้านความคิดคล่องและ
ความคิดยืดหยุ่น เรื่อง เรขาคณิต  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ผ่านกิจกรรมการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์และการระดมสมองที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  และในการวิจัยครั้งนี้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้
ผู้วิจัยจะน าไปวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative analysis)  ซึ่งมีขั้นตอนของการด าเนินการ
ดังนี้ 

1.  ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 

2.  ก าหนดกรอบแนวคิดของกิจกรรมแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และการระดมสมอง 
เรื่อง เรขาคณิต  

3.  สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

4.  เก็บรวบรวมข้อมูล 

5.  วิเคราะห์ข้อมูล 

1.  ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2553  จ านวน 
9 คน  โดยการเลือกแบบเจาะจงจากนักเรียนที่มีผลการเรียนคณิตศาสตร์ในภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2553  ตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป   และเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและ
ความคิดยืดหยุ่น เรื่อง เรขาคณิตของนักเรียน  ใช้การพิจารณาจากงานเขียนและแบบสังเกต
พฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น และกล้องวิดีโอ ช่วยในการบันทึกรายละเอียด
ของกลุ่มตัวอย่าง  นอกจากนั้นผู้วิจัยสัมภาษณ์ครูประจ าชั้นของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับ
ความกล้าแสดงออก การสื่อสารและน าเสนอแนวคิดของนักเรียนแต่ละคน  แล้วคัดเลือกนักเรียนที่
กล้าแสดงออก สามารถสื่อสารและน าเสนอแนวคิดของตนเองได้ดี จ านวน 3 คน เพือ่เป็นนักเรียน
เป้าหมาย (target student) เพื่อใช้ศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิด
ยืดหยุ่น เรื่อง เรขาคณิต โดยใช้การพิจารณาจากงานเขียน การสัมภาษณ์  แบบสังเกตพฤติกรรม
ด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น  และกล้องวิดีโอ ช่วยในการบันทึกรายละเอียด  ขณะลงมือ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  และจะสัมภาษณ์กระบวนการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียน
เป้าหมายแต่ละคน หลังสิ้นสุดคาบเรียนแต่ละครั้ง 
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2.  ก าหนดกรอบแนวคิดของกิจกรรมการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์และการระดม
สมอง เรื่อง เรขาคณิต 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดของกิจกรรม
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และการระดมสมอง เรื่อง เรขาคณิต ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1  ดังนี ้

ความมุ่งหมายของกิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และการระดมสมอง เรื่อง เรขาคณิต  มีจุดมุ่งหมาย

หลัก คือ  เพื่อเสริมสร้างความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ขอบเขตของกิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และการระดมสมอง เรื่อง เรขาคณิต  ประกอบด้วย 

แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 12 แผน  แผนละ 1 คาบเรียน คาบเรียนละ 60 นาที  ซึ่งแต่ละ
แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย  จุดประสงค์การเรียนรู้  สาระการเรียนรู้  สื่อการเรียนรู้  
กิจกรรมการเรียนรู้  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

เพื่อเสริมสร้างความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น  กิจกรรมการเรียนรู้ที่น ามาใช้ ได้แก่ 
กิจกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ จ านวน 12 คาบเรียน 

ในกิจกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  นักเรียนจะได้เรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหา
ตามแนวคิดของโพลยา  กระบวนการแก้ปัญหาที่เป็นพลวัตตามแนวคิดของวิลสันและคณะ  
และกระบวนการระดมสมอง  ซึ่งกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยาเป็นกระบวนการ
แก้ปัญหาที่ได้รับการยอมรับและแพร่หลายท่ัวโลก ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นท าความเข้าใจ
ปัญหา  ขั้นวางแผนแก้ปัญหา  ขั้นด าเนินการตามแผน  และขั้นตรวจสอบผล  ส าหรับกระบวนการ
แก้ปัญหาที่เป็นพลวัตตามแนวคิดของวิลสันและคณะเป็นกระบวนการแก้ปัญหาที่สนับสนุน
กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยาในรูปแบบที่แสดงความเป็นพลวัต  มีล าดับไม่ตายตัว  
สามารถวนไปเวียนมาได้  ดังภาพประกอบ 3 
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ภาพประกอบ 3  กระบวนการแก้ปัญหาที่เป็นพลวัตที่ใช้ในกิจกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์     
ว   เรื่อง  เรขาคณิต 

นอกจากกระบวนการแก้ปัญหาแล้ว นักเรียนยังได้ฝึกฝนกระบวนการในการระดม
สมอง  ซึ่งการระดมสมอง  หมายถึง  กระบวนการของกลุ่มบุคคลในการแสดงความคิดเห็นอย่าง
อิสระ เพื่อให้ได้แนวทางในการแก้ปัญหาและผลเฉลยของปัญหามากที่สุดภายในเวลาที่ก าหนด  โดย
เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่มอย่างทั่วถึงและหลากหลาย  และการไม่วิพากษ์วิจารณ์แนวคิด
ของสมาชิกในกลุ่ม  ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่  1  ก าหนดและพิจารณาปัญหา  เป็นข้ันตอนที่ผู้น ากลุ่มแจ้งให้สมาชิกในกลุ่มได้
ทราบและเข้าใจรายละเอียดของปัญหา 

ขั้นที ่ 2  ทบทวนปัญหา  เป็นข้ันตอนท่ีสมาชิกในกลุ่มน าเสนอแนวทางที่เป็นไปได้ใน
การแก้ปัญหา 

ขั้นที ่ 3  คัดเลือกประเด็นปัญหาเบื้องต้น  เป็นข้ันตอนท่ีคัดเลือกแนวทางในการ
แก้ปัญหา 

ขั้นที่  4  ขั้นระดมสมอง  เป็นข้ันตอนที่ให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มด าเนินการแก้ปัญหา
ตามแนวทางที่เลือก  แล้วน าเสนอแนวคิดที่คาดว่าจะเป็นผลเฉลยของตนออกมา  โดยไม่มีการ
วิพากษ์วิจารณ์แนวคิดของสมาชิกในกลุ่ม 

ขั้นที่  5  คัดเลือกผลเฉลย  เป็นข้ันตอนท่ีสมาชิกในกลุ่มช่วยกันคัดเลือกผลเฉลยที่
ซ้ าซ้อนหรือไม่น่าจะเป็นไปได้ทิ้งไป  เพื่อให้เหลือเฉพาะผลเฉลยของปัญหาเท่านั้น 

สถานการณ์ปญัหา 

ท าความเขา้ใจปญัหา 

ตรวจสอบผล 

ด าเนินการตามแผน 

 

วางแผนแก้ปญัหา 
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ตลอดจนได้ฝึกฝนและมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาที่ไม่คุ้นเคย (non-routine problem) 
ซึ่งแต่ละปัญหามีผลเฉลยมากกว่าหนึ่งผลเฉลย และใช้เนื้อหาคณิตศาสตร์เร่ือง เรขาคณิต ที่ไม่เกิน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ในการแก้ปัญหาเหล่านั้น  เพื่อเสริมสร้างความคิดคล่องและความคิด
ยืดหยุ่น นักเรียนจะได้ฝึกฝนและมีประสบการณ์ในการค้นหาผลเฉลยของปัญหาทางคณิตศาสตร์
มากกว่าหนึ่งผลเฉลยในเวลาที่ก าหนด และเลือกผลเฉลยหรือกลุ่มของผลเฉลยของปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์หรือเงื่อนไขท่ีก าหนด  ตลอดจนก าหนดเกณฑ์ในการการจัด
กลุ่มของผลเฉลยที่ได้ 

ภายหลังการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  นักเรียนจะได้มีส่วนร่วมในการน าเสนอผลการ
แก้ปัญหาหน้าชั้นเรียน  โดยมีครูเป็นผู้เปิดประเด็นอภิปรายเกี่ยวกับผลการแก้ปัญหา ซึ่งได้แก่ 
กระบวนการแก้ปัญหา  กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา  ลักษณะผลเฉลยและเกณฑ์ในการจัดกลุ่มผลเฉลย  
แล้วให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอภิปรายผลการแก้ปัญหาเหล่านั้น  และเพื่อให้มีความเข้าใจตรงกัน
ครูและนักเรียนจะร่วมกันสรุปผลการแก้ปัญหาท่ีถูกต้องอีกครั้ง  

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ดังที่กล่าวมาแล้วว่า  กิจกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และการระดมสมอง เรื่อง 

เรขาคณิต  ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 12 แผน  ซึ่งแต่ละแผนใช้เวลา 1 คาบเรียน 
คาบเรียนละ 60 นาที 

เพื่อศึกษาความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น เรื่อง เรขาคณิต  ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1  ที่เรียนด้วยกิจกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และการระดมสมองที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น  ผู้วิจัยได้แบ่งกิจกรรมการเรียนรู้ออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้ 

ช่วงที่ 1  คาบเรียน  1–3 

ช่วงที่ 2  คาบเรียน  4–9 

ช่วงที่ 3  คาบเรียน  10-12 
โดยแต่ละช่วงมีรายละเอียดของกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ 

ช่วงที่ 1 (คาบเรียน 1-3)  กจิกรรมการเรียนรู้ในคาบเรียนที ่1 เป็นการแนะน าแนวคิด
เกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และการระดมสมอง และส ารวจความคิดคล่องและ
ความคิดยืดหยุ่นของนักเรียนท่ีมีอยู่เดิมผ่านการแก้ปัญหาท่ีไม่คุ้นเคยอย่างง่าย  ในคาบเรียนที ่2-3  
เป็นการศึกษาความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่นของนักเรียนผ่านการแก้ปัญหาที่ไม่คุ้นเคย 

ช่วงที่ 2 (คาบเรียน 4–9)  กิจกรรมการเรียนรู้ในคาบเรียน 4-9 เป็นการเสริมสร้าง
ความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่นของนักเรียนผ่านการแก้ปัญหาที่ไม่คุ้นเคย โดยใช้กระบวนการ
การแก้ปัญหาและการระดมสมอง 

ช่วงที่ 3 (คาบเรียน 10–12)  กิจกรรมการเรียนรู้ในคาบเรียน 10-12 เป็นการตรวจสอบ
ความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่นของนักเรียนผ่านการแก้ปัญหาที่ไม่คุ้นเคย 
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ภาพประกอบ 4  ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมการแก้ปัญหาและการระดมสมอง 

เร่ิม 

ครูน าเสนอ “สถานการณ์ปัญหา” 
 

ครู “สร้างแรงจูงใจ” เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนแก้ปญัหา 
 

 
นักเรียน “แก้ปัญหา” เป็นรายกลุ่ม  โดยใช ้กระบวนการแก้ปญัหา
และการระดมสมอง ดังนี ้  

 ขั้นที่ 1 ก าหนดและพิจารณาปัญหา  เปน็ขั้นตอนที่ผู้น า
กลุ่มแจง้ให้สมาชิกในกลุ่มได้ทราบและเข้าใจรายละเอียดของปญัหา 

 ขั้นที่ 2 ทบทวนปญัหา  เป็นขั้นตอนที่สมาชิกในกลุ่ม
น าเสนอแนวทางที่เป็นไปไดใ้นการแก้ปัญหา 

 ขั้นที่ 3 คัดเลือกประเด็นปัญหาเบื้องต้น  เป็นขั้นตอนที่
คัดเลือกแนวทางในการแก้ปัญหา 

 ขั้นที่ 4 ขั้นระดมสมอง   เป็นขั้นตอนที่ให้สมาชิกแต่ละ
คนในกลุ่มด าเนินการแก้ปัญหาตามแนวทางที่เลือก  แล้วน าเสนอ
แนวคิดที่คาดว่าจะเป็นผลเฉลยของตนออกมา  โดยไมม่ีการ
วิพากษ์วจิารณ์แนวคิดของสมาชิกในกลุ่ม 

 ขั้นที่ 5 คัดเลือกผลเฉลย  เป็นขั้นตอนทีส่มาชิกในกลุ่ม
ช่วยกันคัดเลือกผลเฉลยที่ซ้ าซ้อนหรือไม่น่าจะเป็นไปได้ทิง้ไป  
เพื่อให้เหลือเฉพาะผลเฉลยของปัญหาเท่าน้ัน 

 ตรวจสอบผลเฉลยว่าตรงกบัเงื่อนไขอื่น ๆ ของปญัหา
หรือไม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  -  การค้นหาผลเฉลยมากกวา่หน่ึงผลเฉลย    ในเวลา ที่ก าหนด 
  -  การหาผลเฉลยหรือกลุ่มของผลเฉลยทีส่อดคล้องกบั

สถานการณ์หรือเงื่อนไขที่ก าหนดให้ 

นักเรียน “น าเสนอ” ผลการแก้ปัญหา  
 

ครูและนักเรียนร่วมกัน “สรุป” ผลการแก้ปัญหา 
 

จบ 

ครูสังเกต 
พฤติกรรม

ด้าน 
ความคิด
คล่อง 
และ 

ความคิด
ยืดหยุ่น 

 

ครนู า
น าเสนอผล
เฉลยของ
สถานการณ์
เพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 
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3.  สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ประกอบด้วย  (1) กิจกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
และการระดมสมอง เรื่อง เรขาคณิต   (2) แบบสังเกตพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิด
ยืดหยุ่น  และ (3) แบบสัมภาษณ์กระบวนการแก้ปัญหา  ซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอนการสร้างดังนี้ 

3.1  กิจกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และการระดมสมอง เร่ือง เรขาคณิต 
กิจกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และการระดมสมอง เรื่อง เรขาคณิต  เป็นกิจกรรม

การเรียนรู้ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  โดยจุดมุ่งหมายหลัก คือ เพื่อ
เสริมสร้างความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น  ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 12 
แผน  แผนละ 1 คาบเรียน คาบเรียนละ 60 นาที  ซึ่งแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย  
จุดประสงค์การเรียนรู้  สาระการเรียนรู้  สื่อการเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้  โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้  

3.1.1  ก าหนดจุดมุ่งหมายและขอบเขตของกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละคาบเรียน 

3.1.2  รวบรวมปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีน่าสนใจ ซึ่งแต่ละปัญหามีผลเฉลยมากกว่า
หนึ่งผลเฉลย  และใช้เนื้อหาคณิตศาสตร์เร่ือง เรขาคณิต ที่ไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในการ
แก้ปัญหาเหล่านั้น  หลังจากนั้นแสดงกระบวนการค้นหาผลเฉลยพร้อมค าอธิบายอย่างละเอียด 

3.1.3  รวบรวมสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ท่ีน่าสนใจ  และใช้เนื้อหาคณิตศาสตร์
เรื่อง เรขาคณิต ที่ไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ในการแก้ปัญหาเหล่านั้น   

3.1.4  เขียนแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผน  โดยระบุจุดประสงค์การเรียนรู้  สาระ
การเรียนรู้  สื่อการเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนรู้  และการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้  ให้
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและขอบเขตของกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ในแต่ละคาบเรียน 

3.1.5  น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น พร้อมจุดมุ่งหมายและขอบเขตของกิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีก าหนด เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  
ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้  และความชัดเจนของแผนการจัดการเรียนรู้  โดยก าหนดระดับการให้
คะแนนส าหรับแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 

คะแนน  +1  หมายถึง ใช้ได้ 
คะแนน   0  หมายถึง ไม่แน่ใจว่าใช้ได้หรือไม่ 
คะแนน  -1  หมายถึง ใช้ไม่ได้ 

3.1.6  น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นมาวิเคราะห์หาดัชนีความสอดคล้อง (Index 
of Objective Congruence (IOC)) ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป แล้วปรับปรุงแก้ไขตามค าข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน  

3.1.7  น ากิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสร้างขึ้นท้ังหมดไปทดลองสอนกับนักเรียนกลุ่มน าร่อง
จ านวน 3 คน  ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553  โรงเรียน
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สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) ซึ่งในแต่ละคาบเรียนผู้วิจัยและผู้ช่วย
วิจัยซึ่งเป็นนิสิตปริญญาโทสาขาวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 2 คน ท าหน้าที่เป็นผู้สังเกตและผู้บันทึก
พฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่นของนักเรียนขณะลงมือแก้ปัญหา  โดยบันทึก
พฤติกรรมเหล่านั้นลงในแบบสังเกตพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น  พร้อมทั้ง
สัมภาษณ์นักเรียนดังกล่าวจ านวน 2 คน เกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหา  โดยผู้วิจัยท าหน้าที่เป็นผู้
สัมภาษณ์นักเรียนเหล่านั้นภายหลังการแก้ปัญหา 

3.1.8  น าผลการสังเกตและสัมภาษณ์ที่ได้จากการทดลองกับนักเรียนกลุ่มน าร่องมา
วิเคราะห์  เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลและแนวทางในการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

3.1.9  ปรับกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

3.2  แบบสังเกตพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น 
 แบบสังเกตพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น  เป็นแบบบันทึกที่ผู้วิจัย

สร้างขึ้น เพื่อบันทึกพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 ขณะลงมือแก้ปัญหา ตามล าดับ  ซึ่งประกอบด้วยแบบตรวจสอบรายการ (check list) และ
แบบบันทึกภาคสนาม (field note)  ในแต่ละคาบเรียนผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยจ านวน 2 คน ท าหน้าที่เป็น
ผู้สังเกตและผู้บันทึกพฤติกรรมเหล่านั้นลงในแบบสังเกตพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิด
ยืดหยุ่น  โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้  

3.2.1  ก าหนดจุดมุ่งหมายและขอบเขตของแบบสังเกตพฤติกรรมด้านความคิดคล่อง
และความคิดยืดหยุ่น 

3.2.2  รวบรวมข้อความที่เกี่ยวข้องกับลักษณะพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและ
ความคิดยืดหยุ่น   

3.2.3  สร้างแบบสังเกตพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น  ให้
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและขอบเขตที่ก าหนดไว้ 

3.2.4  น าแบบสังเกตพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่นท่ีสร้างขึ้น 
พร้อมจุดมุ่งหมายและขอบเขตที่ก าหนด เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้  และความชัดเจนของข้อความ  โดยก าหนด
ระดับการให้คะแนนส าหรับแต่ละข้อความ ดังนี้ 

คะแนน  +1  หมายถึง ใช้ได้ 
คะแนน   0  หมายถึง ไม่แน่ใจว่าใช้ได้หรือไม่ 
คะแนน  -1  หมายถึง ใช้ไม่ได้ 

3.2.5  น าแบบสังเกตพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่นท่ีสร้างขึ้นมา
มาวิเคราะห์หาดัชนีความสอดคล้อง (Index of Objective Congruence (IOC)) ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 
แล้วปรับปรุงแก้ไขตามค าข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน  
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3.2.6  น าแบบสังเกตพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่นท่ีสร้างขึ้นไป
ทดลองสอนกับนักเรียนกลุ่มน าร่องจ านวน 3 คน  ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)  (กลุ่ม
เดียวกับกลุ่มที่น ากิจกรรมการเรียนรู้ไปทดลองน าร่อง) ซึ่งในแต่ละคาบเรียนผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยซึ่ง
เป็นนิสิตปริญญาโทสาขาวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 2 คน ท าหน้าที่เป็นผู้สังเกตและผู้บันทึกพฤติกรรม
ด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่นของนักเรียนขณะลงมือแก้ปัญหาและการระดมสมอง  โดย
บันทึกพฤติกรรมเหล่านั้นลงในแบบสังเกตพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น 

3.2.7  น าผลการสังเกตที่ได้จากการทดลองกับนักเรียนกลุ่มน าร่องมาวิเคราะห์  เพื่อ
ใช้เป็นฐานข้อมูลและแนวทางในการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

3.2.8  ปรับแบบสังเกตพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่นให้เหมาะสม 
เพื่อเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี 

3.3  แบบสัมภาษณ์กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์   
 แบบสัมภาษณ์กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  เป็นแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

เพื่อสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่
เป็นนักเรียนเป้าหมายแต่ละคน หลังสิ้นสุดคาบเรียนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์แต่ละครั้ง  โดย
ผู้วิจัยท าหน้าที่เป็นผู้สัมภาษณ์นักเรียนเป้าหมายแต่ละคนหลังสิ้นสุดคาบเรียนแต่ละครั้ง และมีกล้อง
วิดีโอช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล  มีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 

3.3.1  ก าหนดจุดมุ่งหมายและขอบเขตของแบบสัมภาษณ์กระบวนการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ 

3.3.2  รวบรวมข้อค าถามที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ซึ่ง
แต่ละข้อค าถามสามารถยืดหยุ่นได้ตามกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีถูก
สัมภาษณ์ 

3.3.3  สร้างแบบสัมภาษณ์กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ให้สอดคลอ้งกับ
จุดมุ่งหมายและขอบเขตที่ก าหนดไว้ 

3.3.4  น าแบบสัมภาษณ์กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีสร้างขึ้น พร้อม
จุดมุ่งหมายและขอบเขตที่ก าหนด เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา  ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้  และความชัดเจนของข้อความ  โดยก าหนดระดับการให้
คะแนนส าหรับแต่ละข้อค าถาม ดังนี้ 

คะแนน  +1  หมายถึง ใช้ได้ 
คะแนน   0  หมายถึง ไมแ่น่ใจว่าใช้ได้หรือไม่ 
คะแนน -1  หมายถึง ใช้ไม่ได้ 
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3.3.5  น าแบบสัมภาษณ์กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มาวิเคราะห์หาดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Objective Congruence (IOC)) ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป แล้วปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน 

3.3.6  น าแบบสัมภาษณ์กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีสร้างขึ้นไปทดลอง
สอนกับนักเรียนกลุ่มน าร่องจ านวน 3 คน  ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2553 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) (กลุ่ม
เดียวกับกลุ่มที่น ากิจกรรมการเรียนรู้ไปทดลองน าร่อง)  ซึ่งผู้วิจัยท าหน้าที่เป็นผู้สัมภาษณ์นักเรียน
เป้าหมายแต่ละคนหลังสิ้นสุดคาบเรียนแต่ละครั้ง และมีกล้องวิดีโอช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.3.7  น าผลการสัมภาษณ์ที่ได้จากการทดลองกับนักเรียนกลุ่มน าร่องมาวิเคราะห์  
เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลและแนวทางในการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

3.3.8  ปรับแบบสัมภาษณ์กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ให้เหมาะสม เพื่อเป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

4.  เก็บรวบรวมข้อมลู 

แบบแผนการวิจัย 
แบบแผนการวิจัยท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบกลุ่มเดียว (One group design) ซึ่งเป็น

แบบแผนการวิจัยท่ีเลือกใช้กลุ่มตัวอย่างเพียงกลุ่มเดียว มีการให้ตัวแปรอิสระกับกลุ่มตัวอย่าง แล้ว
พิจารณาผลการทดลอง 

การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยศรีนตรินทรวิโรฒ ประสานมิตรฝ่ายมัธยม จ านวน 9 คน ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 
2553  จ านวน 24 คาบเรียน  คาบเรียนละ 60 นาที  โดยใช้เวลานอกเหนือจากเวลาเรียนปกติ  ซึ่ง
แบ่งเป็นระยะเวลาส าหรับด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ านวน 12 คาบเรียน  และ
ระยะเวลาส าหรับสัมภาษณ์กระบวนการแก้ปัญหา 12  คาบเรียน นักเรียนเป้าหมาย ซึ่งรายละเอียด
การด าเนินการ ดังนี้ 

1.  ในการด าเนินกิจกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เรขาคณิต  แต่ละคาบเรียน  
ผู้วิจัยท าหน้าที่เป็น (1) ผู้สอนและด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ   (2) ผู้สังเกตและผู้บันทึก
พฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่นของนักเรียนขณะลงมือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
โดยบันทึกพฤติกรรมเหล่านั้นลงในแบบสังเกตพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น   
และ (3) ผู้สัมภาษณ์นักเรียนเป้าหมายแต่ละคนเกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หลัง
สิ้นสุดคาบเรียนแต่ละครั้ง   

2.  ในขณะด าเนินกิจกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เรขาคณิต ผู้ช่วยวิจัยซ่ึง
เป็นนิสิตปริญญาโทสาขาวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 2 คน  ท าหน้าที่เป็นผู้สังเกตและผู้บันทึก
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พฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่นของนักเรียนขณะลงมือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
โดยบันทึกพฤติกรรมเหล่านั้นลงในแบบสังเกตพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น  

3.  ในขณะด าเนินกิจกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เรขาคณิต มีการใช้กล้อง
วีดิโอเพื่อบันทึกรายละเอียดบรรยากาศการเรียนการสอน บทสนทนาและพฤติกรรมด้านความคิด
คล่องและความคิดยืดหยุ่นของนักเรียนขณะลงมือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ตลอดจนบทสัมภาษณ์
ระหว่างผู้วิจัยและนักเรียนเป้าหมายเกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

5.  วิเคราะห์ข้อมูล 

1.  ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์มีดังนี้ 

1.1  งานเขียนของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

1.2  ผลการสังเกตพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่นของผู้วิจัยและ
ผู้ช่วยวิจัย จ านวน 2 คน  ขณะนักเรียนเป้าหมายลงมือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  โดยมีแบบสังเกต
พฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น และกล้องวิดีโอ ช่วยในการบันทึกรายละเอียด
เหล่านั้น 

1.3  ผลการสัมภาษณ์ระหว่างผู้วิจัยและนักเรียนเป้าหมายเกี่ยวกับกระบวนการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  โดยมีแบบสัมภาษณ์กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และกล้อง
วิดีโอ ช่วยในการบันทึกรายละเอียดเหล่านั้น    

2.  น าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดจากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ผลตามขั้นตอนการ
วิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative analysis) โดยใช้ผู้วิเคราะห์ 3 คน  ซึ่งได้แก่ ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย 
จ านวน 2 คน   กอ่นท าการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยอธิบายและชี้แจงให้ผู้วิเคราะห์อีก 2 คน เข้าใจ
จุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์ข้อมูล แล้วให้ผู้วิเคราะห์ทั้ง 3 คน แยกกันวิเคราะห์อย่างอิสระ 

ส าหรับในกรณีที่ผู้วิเคราะห์ทั้งสามคนมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน จะใช้การอภิปรายแสดง
เหตุผลการวิเคราะห์ของแต่ละคน โดยพิจารณาจากวีดิทัศน์ที่บันทึกเกี่ยวกับรายละเอียดบรรยากาศ
การเรียนการสอน  บทสนทนาและพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่นของนักเรียน
ขณะลงมือแก้ปัญหา และบทสัมภาษณ์ระหว่างผู้วิจัยและนักเรียนเป้าหมายเกี่ยวกับกระบวนการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ แล้วร่วมกันหาข้อสรุป ทั้งน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเห็นด้วยกับ
เหตุผลที่ผู้วิเคราะห์คนอื่นน าเสนอ ในขณะเดียวกันผู้วิจัยได้บันทึกผลที่เกิดจากการวิเคราะห์ร่วมกัน
ไว้ เพื่อน าไปประกอบการตัดสินใจในขั้นของการสรุปผลต่อไป 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

จุดมุ่งหมายของการวิจัยครั้งนี้ คือ เพื่อศึกษาพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิด
ยืดหยุ่น เรื่องเรขาคณิต  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ผ่านกิจกรรมการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์และการระดมสมอง ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น   ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมผู้วิจัยน ามา
วิเคราะห์เชิงคุณภาพ และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 2 ตอน  ได้แก่  ตอนที่ 1 พฤติกรรม
ด้านความคิดคล่อง เรื่อง เรขาคณิต ของนักเรียนจากกิจกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และการ
ระดมสมอง และตอนที่ 2 พฤติกรรมด้านความคิดยืดหยุ่น เรื่อง เรขาคณิต ของนักเรียนจากกิจกรรม
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และการระดมสมอง 

การวิเคราะห์พฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น เรื่อง เรขาคณิต ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  ผ่านกิจกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และการระดมสมอง  
ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยจ านวน 2 คน รว่มกันวิเคราะห์ (1) ผลงานเขียนของนักเรียนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และการระดมสมอง (2) ผลการสังเกตพฤติกรรมด้าน
ความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่นของนักเรียนเป้าหมายขณะลงมือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และ
การระดมสมอง โดยผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยมีแบบสังเกตพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิด
ยืดหยุ่น และกล้องวิดีโอ ช่วยในการบันทึกรายละเอียดเหล่านั้น  และ (3) ผลการสัมภาษณ์ระหว่าง
ผู้วิจัยและนักเรียนเป้าหมายเกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และการระดมสมอง โดย
มีแบบสัมภาษณ์กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และกล้องวิดีโอช่วยในการบันทึก
รายละเอียดเหล่านั้น 

เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น เรื่อง เรขาคณิต ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  ผู้วิจัยพิจารณาการแสดงออกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ใน
ด้านความคิดคล่องและด้านความคิดยืดหยุ่น  ซึ่งพฤติกรรมหรือการแสดงออกด้านความคิดคล่อง
พิจารณาการคิดหาผลเฉลยได้จ านวนมากในเวลาที่ก าหนด  และการคิดหาผลเฉลยได้หลายรูปแบบ
ที่แตกต่างกันของนักเรียน  ในขณะท่ีพฤติกรรมหรือการแสดงออกด้านความคิดยืดหยุ่นพิจารณา
การคิดแล้วเลือกผลเฉลยหรือกลุ่มของผลเฉลยท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์หรือเงื่อนไขท่ีก าหนด  
และการคิดเลือกเกณฑ์ในการจัดกลุ่มของผลเฉลย 

ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์พฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น เรื่อง
เรขาคณิต  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ผ่านกิจกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และการ
ระดมสมอง  ผู้วิจัยอธิบายพฤติกรรมข้างต้นของนักเรียนท้ังชั้นเรียนและนักเรียนเป้าหมายจ านวน 3 
คน ซึ่งได้แก่ ธารา วายุและอัคนี (นามสมมติ)  โดยท่ีธาราเป็นนักเรียนที่ชอบความท้าทาย  ชอบ
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ซักถามและมีความเป็นผู้น า  ส่วนวายุและอัคนีเป็นนักเรียนที่ชอบซักถามเป็นบางครั้งและชอบลงมือ
ท างานด้วยตนเอง 

เพื่ออธิบายพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น เรื่องเรขาคณิต ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผ่านกิจกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และการระดมสมอง  ผู้วิจัย
แบ่งกิจกรรมการเรียนรู้ออกเป็น 3 ช่วง ดังนี ้

ช่วงที่ 1  คาบเรียน 1–3 

ช่วงที่ 2  คาบเรียน 4–9 

ช่วงที่ 3  คาบเรียน 10–12 
ในแต่ละช่วงของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ผู้วิจัยเลือกคาบเรียนท่ีนักเรียนมีพฤติกรรม

ด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่นที่เด่นชัดมาอธิบายรายละเอียดพฤติกรรมของนักเรียน ดังนี้  

ช่วงที่ 1  ผูว้ิจัยเลือกคาบเรียน 2  มาอธิบายว่า  พฤติกรรมด้านความคิดคล่องและ
ความคิดยืดหยุ่นของนักเรียนท่ีมีอยู่เดิมผ่านการแก้ปัญหาท่ีไม่คุ้นเคยอย่างง่ายและการระดมสมอง
เป็นอย่างไรบ้าง 

ช่วงที่ 2  ผู้วิจัยเลือกคาบเรียน 7 และ 8  มาอธิบายว่า  พฤติกรรมด้านความคิดคล่อง
และความคิดยืดหยุ่นของนักเรียนอะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงอย่างไร 

ช่วงที่ 3  ผู้วิจัยเลือกคาบเรียน 11  มาอธิบายว่า  พฤตกิรรมด้านความคิดคล่องและ
ความคิดยืดหยุ่นของนักเรียนอะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลงในช่วงที่ 2  และยังแสดงอยู่อย่างสม่ าเสมอใน 

ช่วงที่ 3 
รายละเอียดของพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น เรื่อง เรขาคณิต ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  ผ่านกิจกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และการระดมสมอง  มี
ดังนี้ 

ตอนที่  1  พฤติกรรมด้านความคิดคลอ่ง เรื่อง เรขาคณิต ของนักเรยีนจาก
กิจกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และการระดมสมอง 

ในการศึกษาพฤติกรรมด้านความคิดคล่อง เรื่อง เรขาคณิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ผู้วิจัยพิจารณาความสามารถของนักเรียนในการคิดหาผลเฉลยได้จ านวนมากในเวลาที่ก าหนด  
และการคิดหาผลเฉลยได้หลายรูปแบบที่แตกต่างกัน  ขณะนักเรียนลงมือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
และระดมสมองในช่วงกิจกรรมพัฒนาความคิดคล่อง 

1.1  ด้านการคิดหาผลเฉลยได้จ านวนมากในเวลาที่ก าหนด  
ในการศึกษาการคิดหาผลเฉลยได้จ านวนมากในเวลาที่ก าหนดของนักเรียน  ผู้วิจัย

พิจารณาจ านวนของผลเฉลยท่ีนักเรียนหาได้ในเวลาที่ก าหนด  และระยะเวลาที่นักเรียนใช้ในการคิด
หาผลเฉลยแต่ละผลเฉลย  ดังท่ีกล่าวมาแล้วในบทก่อนหน้านี้ว่า  ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีใช้ใน
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กิจกรรมการเรียนรู้นี้แต่ละปัญหามีผลเฉลยมากกว่าหนึ่งผลเฉลย  จากการวิเคราะห์ผลงานเขียนของ
นักเรียนในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ผลการสังเกตพฤติกรรมด้านความคิดคล่องของผู้วิจัยและ
ผู้ช่วยวิจัย  และผลการสัมภาษณ์ระหว่างผู้วิจัยและนักเรียนเป้าหมายเกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร ์พบว่า  นักเรียนมีพฤติกรรมด้านการคิดหาผลเฉลยได้จ านวนมากในเวลาที่ก าหนด
อยู่ 2 ลักษณะ ได้แก่ นักเรียนคิดหาผลเฉลยได้จ านวนมากขึ้นในเวลาที่ก าหนด  และนักเรียนคิดหา
ผลเฉลยแต่ละผลเฉลยได้เร็วขึ้น  มีรายละเอียดดังนี้ 

(1)  นักเรียนคิดหาผลเฉลยได้จ านวนมากขึ้นในเวลาที่ก าหนด 

ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนรู้ คาบเรียน 2 เมื่อนักเรียนได้รับใบกิจกรรม 
“กระดาษจุดหรรษากับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องการให้นักเรียนสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ลงในกระดาษจุดขนาด 77 ตารางหน่วยให้มีพื้นที่แตกต่างกันมากที่สุด โดยมีเวลาในการแก้ปัญหา
และระดมสมองเพื่อคิดหาผลเฉลย 20 นาที  ซึ่งปัญหานี้มีทั้งหมด 18 ผลเฉลย (ดูรายละเอียด
สถานการณ์ปัญหาและผลเฉลยในภาพผนวก)  นักเรียนส่วนใหญ่คิดหาผลเฉลยได้ประมาณ 8 ผล
เฉลย (ร้อยละ 44.44 ของจ านวนผลเฉลยท้ังหมด)  มีนักเรียนบางคนได้ผลเฉลยน้อยที่สุด 7 ผล
เฉลย (ร้อยละ 38.89 ของจ านวนผลเฉลยทั้งหมด)  และมีนักเรียนบางคนได้มากทีสุ่ด 11 ผลเฉลย 
(ร้อยละ 61.11 ของจ านวนผลเฉลยท้ังหมด)  ส าหรับนักเรียนเป้าหมาย ธาราคิดหาผลเฉลยได้ 10 
ผลเฉลย (ร้อยละ 55.56 ของจ านวนผลเฉลยทั้งหมด)  ในขณะทีว่ายุคิดหาผลเฉลยได้ 8  ผลเฉลย 
(ร้อยละ 44.44 ของจ านวนผลเฉลยท้ังหมด)  และอัคนีคดิหาผลเฉลยได้ 11 ผลเฉลย (ร้อยละ 61.11 
ของจ านวนผลเฉลยทั้งหมด) 

ในช่วงที่ 2 คาบเรียน 7 เมื่อนักเรียนได้รับใบกิจกรรม “สี่เหลี่ยมพิศวง” ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่ต้องการให้นักเรียนสร้างรูปสี่เหลี่ยมที่มีเส้นรอบรูปเป็น 20 หน่วย ให้ได้หลากหลาย
รูปแบบ ซึ่งปัญหานี้มีทั้งหมด 18 ผลเฉลย  นักเรียนส่วนใหญ่คิดหาผลเฉลยได้ประมาณ 9 ผลเฉลย 
(ร้อยละ 50.00 ของจ านวนผลเฉลยท้ังหมด)  มีนักเรียนบางคนได้ผลเฉลยน้อยที่สุด 8 ผลเฉลย 
(ร้อยละ 44.44 ของจ านวนผลเฉลยท้ังหมด)  และมีนักเรียนบางคนได้มากทีสุ่ด 12 ผลเฉลย (ร้อยละ 
66.67 ของจ านวนผลเฉลยทั้งหมด)  ส าหรับนักเรียนเป้าหมาย ธาราคิดหาผลเฉลยได้ 12 ผลเฉลย 
(ร้อยละ 66.67 ของจ านวนผลเฉลยท้ังหมด)  ในขณะท่ีวายุคิดหาผลเฉลยได้ 9  ผลเฉลย (ร้อยละ 50 
ของจ านวนผลเฉลยทั้งหมด)  และอัคนีคิดหาผลเฉลยได้ 11 ผลเฉลย (ร้อยละ 61.11 ของจ านวนผล
เฉลยทั้งหมด) 

ต่อมาในคาบเรียน 8  เมื่อนักเรียนได้รับใบกิจกรรม “บริษัทขนส่งทางน้ าแสนสนุก”  
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องการให้นักเรียนหาวิธีการในการขนส่งสินค้าที่บรรจุอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์จ านวน 
480 ตู้ ด้วยเรือบรรทุกสินค้าที่มีความจุแตกต่างกัน  ซึ่งปัญหาน้ีมีทั้งหมด 17 ผลเฉลย   นักเรียน
ส่วนใหญ่คิดหาผลเฉลยได้ประมาณ 10 ผลเฉลย (ร้อยละ 58.82 ของจ านวนผลเฉลยท้ังหมด)  มี
นักเรียนบางคนได้ผลเฉลยน้อยทีสุ่ด 7 ผลเฉลย (ร้อยละ 41.18 ของจ านวนผลเฉลยท้ังหมด)  และมี
นักเรียนบางคนได้มากทีสุ่ด 15 ผลเฉลย (ร้อยละ 88.24 ของจ านวนผลเฉลยทั้งหมด)   ส าหรับ
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นักเรียนเป้าหมาย ธาราคิดหาผลเฉลยได้ 15 ผลเฉลย (ร้อยละ 88.24 ของจ านวนผลเฉลยท้ังหมด)  
ในขณะท่ีวายุคิดหาผลเฉลยได้ 9  ผลเฉลย (ร้อยละ 52.94 ของจ านวนผลเฉลยทั้งหมด)  และอัคนี
คิดหาผลเฉลยได้ 15 ผลเฉลย (ร้อยละ 88.24 ของจ านวนผลเฉลยทั้งหมด) 

ในช่วงที่ 3 คาบเรียน 11 เมื่อนักเรียนได้รับใบกิจกรรม “วงกลมมหัศจรรย์” ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่ต้องการให้นักเรียนหาวิธีสร้างวงกลมที่มีขนาดแตกต่างกัน 3 ชนิด บนตารางรูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัสที่มีขนาด 84   84 ตารางหน่วย โดยให้เหลือพื้นที่ว่างน้อยที่สุด  ซึ่งปัญหานี้มีทั้งหมด 9 ผล
เฉลย นักเรียนส่วนใหญ่คิดหาผลเฉลยได้ประมาณ 8 ผลเฉลย (ร้อยละ 88.89 ของจ านวนผลเฉลย
ทั้งหมด) มีนักเรียนบางคนได้ผลเฉลยน้อยสุด 7 ผลเฉลย (ร้อยละ 77.78 ของจ านวนผลเฉลย
ทั้งหมด)  และมีนักเรียนบางคนได้มากสุด 9 ผลเฉลย (ร้อยละ 100 ของจ านวนผลเฉลยทั้งหมด)  
ส าหรับนักเรียนเป้าหมายทั้งสามคนคิดหาผลเฉลยได้ 9 ผลเฉลย (ร้อยละ 100 ของจ านวนผลเฉลย
ทั้งหมด) 

จากรายละเอียดของข้อมูลทั้ง 3 ช่วงในกิจกรรมที่ 2, 7, 8 และ 11 สามารถสรุปเป็น
ตารางได้ดังนี้ 

ตาราง 1  จ านวนและร้อยละของผลเฉลยที่นักเรียนหาได้ จากจ านวนผลเฉลยทั้งหมด 

กิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 
ของผลเฉลย 
ทั้งหมด 

จ านวนของผลเฉลย 
ที่นักเรียนหาได ้(ร้อยละ) 

จ านวนของผลเฉลย 
ที่นักเรียนเป้าหมายหาได ้(ร้อยละ) 

ช่วงที ่
คาบ
เรียน 

น้อยที่สุด สูงที่สุด โดยเฉล่ีย ธารา วาย ุ อัคนี 

1 2 
18  

ผลเฉลย 
7 

(38.89) 
11 

(61.11) 
 8  

(44.00) 
10 

(55.56) 
8  

 (44.44) 
11  

 (61.11) 

2 7 
18 

ผลเฉลย 
8 

(44.44) 
12 

(66.67) 
9  

(50.00) 
12 

(66.67) 
9  

 (50.00) 
11  

(61.11) 

2 8 
17  

ผลเฉลย 
7 

(41.18) 
15 

(88.24) 
10  

 (58.82) 
15 

(88.24) 
9  

 (52.94) 
15  

 (88.24) 

3 11 
9  

ผลเฉลย 
7 

(77.78) 
9 

(100.00) 
8  

 (88.89) 
9 

(100.00) 
9 

(100.00) 
9 

(100.00) 

 

จากตารางข้างต้น สรุปได้ว่า ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนส่วนใหญ่คิด
หาผลเฉลยได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนผลเฉลยทั้งหมด  ต่อมาในช่วงที่ 2 เมื่อนักเรียนได้ลงมือ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มากขึ้น ท าให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการก าหนดและพิจารณาปัญหา 
ทบทวนประเด็นปัญหา  คัดเลือกประเด็นปัญหาท่ีใช้ในการระดมสมองมากขึ้น  ดังนั้นนักเรียนส่วน
ใหญ่จึงคิดหาผลเฉลยได้มากขึ้นเช่นกัน  ซึ่งนักเรียนยังคงคิดหาผลเฉลยได้มากขึ้นจนสิ้นสุดกิจกรรม
การเรียนรู้ในช่วงที่ 3  ส าหรับนักเรียนเป้าหมาย ในช่วงแรกวายุคิดหาผลเฉลยได้น้อยกว่าร้อยละ 50 
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ของจ านวนผลเฉลยทั้งหมด  ต่อมาในช่วงที่ 2 เมื่อวายุได้ลงมือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และระดม
สมองมากขึ้น วายุคิดหาผลเฉลยได้มากขึ้นอย่างสม่ าเสมอจนสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้ในช่วงที่ 3  
ในขณะท่ีช่วงแรกธาราและอัคนีคิดหาผลเฉลยได้มากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนผลเฉลยทั้งหมด  และ
ยังคงคิดหาผลเฉลยได้มากขึ้นอย่างสม่ าเสมอจนสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้ในช่วงที่ 3  ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการสัมภาษณ์ของนักเรียนเป้าหมายท้ัง 3 คน  ที่พบว่าสาเหตุที่ท าให้สามารถคิดหาผลเฉลย
ได้จ านวนมากขึ้นน้ันเน่ืองมาจากนักเรียนมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีมีผล
เฉลยมากกว่าหนึ่งและได้แลกเปลี่ยนความคิดจากการระดมสมองของสมาชิกในกลุ่มเพิ่มมากขึ้น
นั่นเอง 

(2)  นักเรียนคิดหาผลเฉลยแต่ละผลเฉลยได้เร็วขึ้น 

ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนรู้ คาบเรียน 2 เมื่อนักเรียนได้รับใบกิจกรรม 
“กระดาษจุดหรรษากับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส”  นักเรียนส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ 5 นาทีในการคิดหาผล
เฉลยแรก  ใช้เวลาประมาณ 30 วินาทีในการคิดหาผลเฉลยที่ 2  และใช้เวลาประมาณ 30 วินาทีใน
การคิดหาผลเฉลยที่ 3  ซึ่งผลเฉลยท้ังสามเป็นผลเฉลยในกลุ่มเดียวกัน   ส าหรับนักเรียนเป้าหมาย 
ธาราใช้เวลาประมาณ 4 นาทีในการคิดหาผลเฉลยแรก  และใช้เวลาประมาณ 20 วินาทีในการคิดหา
ผลเฉลยที่ 2  จากนั้นใช้เวลาประมาณ 30 วินาที ในการคิดหาผลเฉลยที่ 3  ในขณะท่ี วายุและอัคนี
ใช้เวลาประมาณ 5 นาที ในการคิดหาผลเฉลยแรก และใช้เวลาประมาณ 30 วินาทีในการคิดหาผล
เฉลยที่ 2  จากนั้นใช้เวลาประมาณ 30 วินาที ในการคิดหาผลเฉลยท่ี 3 ซึ่งเป็นผลเฉลยที่อยู่ในกลุ่ม
เดียวกัน ดังภาพประกอบ 5  
 

 

ภาพประกอบ 5  ร่องรอยการคิดหาผลเฉลยของนักเรียนด้วยกลยุทธ์เดาและตรวจสอบ                     
ยยยในกิจกรรม “กระดาษจุดหรรษากับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส”   
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นอกจากนั้น เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมน้ีผู้วิจัยสัมภาษณ์นักเรียนเป้าหมายเกี่ยวกับวิธีคิด
หาผลเฉลยแต่ละผลเฉลย พบว่า นักเรียนเป้าหมายทั้งสามคนใช้กลยุทธ์การคาดเดาและตรวจสอบ 
ท าให้ใช้เวลาในการคิดหาผลเฉลยแรกนานกว่าผลเฉลยที่ 2 และผลเฉลยท่ี 3 

ต่อมาในช่วงที่ 2 คาบเรียน 7 เมื่อนักเรียนได้รับใบกิจกรรม “สี่เหลี่ยมพิศวง” นักเรียน
ส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ 4 นาทีในการคิดหาผลเฉลยแรก  ใช้เวลาประมาณ 20 วินาทีในการคิดหา
ผลเฉลยที่ 2  และใช้เวลาประมาณ 20 วินาทีในการคิดหาผลเฉลยที่ 3  ซึ่งผลเฉลยที่ 2 และผลเฉลย
ที่ 3 เป็นผลเฉลยอยู่ในกลุ่มเดียวกัน  แต่อยู่ต่างกลุ่มกับผลเฉลยแรก  ส าหรับนักเรียนเป้าหมายทั้ง 3 
คน ธารา วายุและอัคนีใช้เวลาประมาณ 4 นาทีในการคิดหาผลเฉลยแรก  และใช้เวลาประมาณ 20 
วินาทีในการคิดหาผลเฉลยที่ 2  จากนั้นใช้เวลาประมาณ 20 วินาทีในการคิดหาผลเฉลยที่ 3  ซึ่งผล
เฉลยที่ 2 และผลเฉลยท่ี 3 เป็นผลเฉลยอยู่ในกลุ่มเดียวกัน แต่อยู่ต่างกลุ่มกับผลเฉลยแรก  
นอกจากนั้นเม่ือเสร็จสิ้นกิจกรรมน้ี ผู้วิจัยสัมภาษณ์นักเรียนเป้าหมายเกี่ยวกับวิธีคิดหาผลเฉลยแต่
ละผลเฉลย พบว่า นักเรียนใช้กลยุทธ์การแจกแจกกรณีที่เป็นไปได้ทั้งหมด โดยแจกแจงตามลักษณะ
ของรูปสี่เหลี่ยม  ซึ่งได้แก่  รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส  รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน  รูป
สี่เหลี่ยมรูปว่าว  รูปสี่เหลี่ยมคางหมู  และรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน  ท าให้นักเรียนใช้เวลาในการคิดหา
ผลเฉลยแต่ละผลเฉลยได้เร็วขึ้น  ดังภาพประกอบ 6 

 

 

ภาพประกอบ 6  ร่องรอยการคิดหาผลเฉลยของนักเรียนด้วยกลยุทธ์การแจงกรณีท่ีเป็นไปได้                    
ยยยในกิจกรรม“สี่เหลี่ยมพิศวง”   
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ต่อมาในคาบเรียน 8  เมื่อนักเรียนได้รับใบกิจกรรม “บริษัทขนส่งทางน้ าแสนสนุก”
นักเรียนส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ 4 นาทีในการคิดหาผลเฉลยแรก  ใช้เวลาประมาณ 20 วินาทีใน
การคิดหาผลเฉลยที่ 2  และใช้เวลาประมาณ 20 วินาทีในการคิดหาผลเฉลยที่ 3  ซึ่งผลเฉลยท้ังสาม
เป็นผลเฉลยในกลุ่มเดียวกัน   ส าหรับนักเรียนเป้าหมาย ธาราใช้เวลาประมาณ 5 นาที ในการคิดหา
ผลเฉลยแรก  และใช้เวลาประมาณ 20 วินาที ในการคิดหาผลเฉลยท่ี 2  จากนั้นใช้เวลาประมาณ 20 
วินาที ในการคิดหาผลเฉลยที่ 3   ในขณะท่ี วายุและอัคนีใช้เวลาประมาณ 5 นาทีในการคิดหาผล
เฉลยแรก และใช้เวลาประมาณ 30 วินาทีในการคิดหาผลเฉลยท่ี 2  จากนั้นใช้เวลาประมาณ 30 
วินาทีในการคิดหาผลเฉลยที่ 3  ซึ่งเป็นผลเฉลยท่ีอยู่ในกลุ่มเดียวกัน  นอกจากนั้นเมื่อเสร็จสิ้น
กิจกรรมนี้ ผู้วิจัยสัมภาษณ์นักเรียนเป้าหมายเกี่ยวกับวิธีคิดหาผลเฉลยแต่ละผลเฉลย พบว่า 
นักเรียนใชก้ลยุทธ์สร้างตารางแสดงจ านวนของเรือที่ใช้ในการขนส่งในแต่ละบริษัท  ซึ่งท าให้
นักเรียนใช้เวลาในการคิดหาผลเฉลยแต่ละผลเฉลยได้เร็วขึ้น  ดังภาพประกอบ 7 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 7  ร่องรอยการคิดหาผลเฉลยของนักเรียนด้วยกลยุทธ์สร้างตารางของนักเรียน            
ยยยในกิจกรรม “บริษัทขนส่งทางน้ าแสนสนุก”   

ในช่วงที่ 3 คาบเรียน 11 เมื่อนักเรียนได้รับใบกิจกรรม “วงกลมมหัศจรรย์” นักเรียน
สว่นใหญ่ใช้เวลาประมาณ 4 นาทีในการคิดหาผลเฉลยแรก  ใช้เวลาประมาณ 20 วินาทีในการคิดหา
ผลเฉลยที่ 2  และใช้เวลาประมาณ 15 วินาทีในการคิดหาผลเฉลยที่ 3  ซึ่งผลเฉลยท่ี 2 และผลเฉลย
ที่ 3 เป็นผลเฉลยในกลุ่มเดียวกัน แต่อยู่ต่างกลุ่มกับผลเฉลยแรก  ส าหรับนักเรียนเป้าหมาย ธาราใช้
เวลาประมาณ 4 นาที ในการคิดหาผลเฉลยแรก  และใช้เวลาประมาณ 15 วินาที ในการคิดหาผล
เฉลยที่ 2  จากนั้นใช้เวลาประมาณ 15 วินาที ในการคิดหาผลเฉลยท่ี 3   ในขณะท่ี วายุและอัคนีใช้
เวลาประมาณ 4 นาที ในการคิดหาผลเฉลยแรก และใช้เวลาประมาณ 20 วินาทีในการคิดหาผล
เฉลยที่ 2  จากนั้นใช้เวลาประมาณ 15 วินาที ในการคิดหาผลเฉลยท่ี 3  ซึ่งผลเฉลยที่ 2 และผล
เฉลยที่ 3 เป็นผลเฉลยในกลุ่มเดียวกัน แต่อยู่ต่างกลุ่มกับผลเฉลยแรก  นอกจากนั้นเมื่อเสร็จสิ้น

 

ผลเฉลยที่ 1 หมายถึง การใช้จ านวนเรือของบริษทั A จ านวน 1 ล า บริษัท B 
จ านวน 1 ล าและบริษทั C จ านวน 17 ล า 
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กิจกรรมนี้ ผู้วิจัยสัมภาษณ์นักเรียนเป้าหมายเกี่ยวกับวิธีคิดหาผลเฉลยแต่ละผลเฉลย พบว่า 
นักเรียนใช้กลยุทธ์สร้างตารางแสดงจ านวนของวงกลมในแต่ละขนาด  ท าให้นักเรียนใช้เวลาในการ
คิดหาผลเฉลยแต่ละผลเฉลยได้เร็วขึ้น ดังภาพประกอบ 8 
 

                          

ภาพประกอบ 8  ร่องรอยการคิดหาผลเฉลยของนักเรียนด้วยกลยุทธ์สร้างตารางของนักรียน             
ยยยยในกิจกรรม “วงกลมมหัศจรรย์”   

จากข้อมูลข้างต้น สรุปได้ว่า ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนส่วนใหญ่ใช้
เวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 5 นาทีในการคิดหาผลเฉลยแรก  ใช้เวลาประมาณ 30 วินาทีในการคิดหา
ผลเฉลยที่ 2  และใช้เวลาประมาณ 30 วินาทีในการคิดหาผลเฉลยที่ 3  และผลเฉลยอื่น ๆ  ตอ่มา
ในช่วงที่ 2 เมื่อนักเรียนได้ลงมือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มากขึ้น ท าให้นักเรียนมีประสบการณ์ใน
การก าหนดและพิจารณาปัญหา ทบทวนประเด็นปัญหา  คัดเลือกประเด็นปัญหาที่ใช้ในการระดม
สมองมากขึ้น  ส่งผลให้นักเรียนส่วนใหญ่ใช้เวลาเร็วขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ 4 นาทีในการคิดหาผล
เฉลยแรก  ใช้เวลาประมาณ 20 วินาทีในการคิดหาผลเฉลยที่ 2  และใช้เวลาประมาณ 20 วินาทีใน
การคิดหาผลเฉลยที่ 3  และผลเฉลยอื่น ๆ  ส าหรับในช่วงที่ 3 นักเรียนส่วนใหญ่ยังคงใช้เวลาเร็วขึ้น
ในการคิดหาผลเฉลย โดยใช้เวลาประมาณ 4 นาทีในการคิดหาผลเฉลยแรก  ใช้เวลาประมาณ 20 
วินาทีในการคิดหาผลเฉลยที่ 2  และใช้เวลาประมาณ 15 วินาทีในการคิดหาผลเฉลยที่ 3  และผล
เฉลยอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์นักเรียนเป้าหมายเกี่ยวกับวิธีคิดหาผลเฉลยแต่ละผล
เฉลยให้ได้เร็วขึ้น   โดยนักเรียนกล่าวว่า สาเหตุหนึ่งที่ท าให้คิดหาผลเฉลยได้เร็วขึ้นนั้นเน่ืองมาจาก
มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และได้แลกเปลี่ยนความคิดจากการระดมสมองของ
สมาชิกในกลุ่ม  จึงท าให้สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัญหามากขึ้นน่ันเอง 

ผลเฉลยที่ 1 หมายถึง 
การใช้วงกลมขนาดใหญ่
จ านวน 3 รูป  วงกลม
ขนาดกลางจ านวน 1 รูป 
และวงกลมขนาดเล็ก
จ านวน 5 รูป 
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1.2  ด้านการคิดหาผลเฉลยได้หลายรูปแบบที่แตกต่างกัน 
ในการศึกษาการคิดหาผลเฉลยได้หลายรูปแบบที่แตกต่างกันของนักเรียน  ผู้วิจัยพิจารณา

จ านวนรูปแบบของผลเฉลยท่ีนักเรียนหาได้  ลักษณะของผลเฉลยในแต่ละรูปแบบ  และขั้นตอนใน
การคิดหาผลเฉลย  ซึ่งปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้นี้แต่ละปัญหามีรูปแบบของ
ผลเฉลยมากกว่าหนึ่งรูปแบบ (มีอย่างน้อยสามรูปแบบ)  จากการวิเคราะห์ผลงานเขียนของนักเรียน
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  และผลการสังเกตของผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย พบว่า นักเรียนคิดหาผล
เฉลยที่มีรูปแบบแตกต่างกันได้จ านวนมากขึ้น  และนักเรียนมีขั้นตอนในการคิดหาผลเฉลยท่ีกระชับ
ขึ้น  มีรายละเอียดดังนี้ 

(1)  นักเรียนคิดหาผลเฉลยที่มีรูปแบบแตกต่างกันได้จ านวนมากขึ้น 

ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนรู้ คาบเรียน 2 เมื่อนักเรียนได้รับใบกิจกรรม 
“กระดาษจุดหรรษากับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส”  นักเรียนต้องสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสลงในกระดาษจุดขนาด 
77 ตารางหน่วย โดยให้มีพื้นท่ีของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแตกต่างกันจ านวนมาก  ซึ่งปัญหาน้ีถ้า
พิจารณารูปแบบของผลเฉลยจากลักษณะของมุมที่ฐานของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกับด้านของกระดาษจุด  
มีรูปแบบของผลเฉลยทั้งหมด 4 รูปแบบ  ซึ่งได้แก่  

รูปแบบที่ 1   ด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนานกับด้านของกระดาษจุด 
     ดังภาพประกอบ 9 (รูปที่ 1 - 7)  
รูปแบบที่ 2   ด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสท ามุม 45 องศากับด้านของกระดาษจุด 
     ดังภาพประกอบ 9 (รูปที่ 8 - 10) 
รูปแบบที่ 3   ด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสท ามุมระหว่าง 0 องศาถึง 45 องศากับ 
     ด้านของกระดาษจุดดังภาพประกอบ 9 (รูปที่ 11 - 15) 
 รูปแบบที่ 4   ด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสท ามุมระหว่าง 45 องศาถึง 90 องศากับ 
     ด้านของกระดาษจุดดังภาพประกอบ 9 (รูปที่ 16 - 18) 
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ภาพประกอบ 9  รูปแบบของผลเฉลย ในกิจกรรม “กระดาษจุดหรรษากับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส”  

จากการวิเคราะห์ผลงานเขียนของนักเรียนในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  และผล
การสังเกตของผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย  พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่คิดหารูปแบบของผลเฉลยได้ 2 รูปแบบ
เท่าน้ัน ได้แก่ รูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 2  โดยแต่ละรูปแบบนักเรียนสามารถหาได้เพียงบางส่วน
เท่าน้ัน  ส าหรับนักเรียนเป้าหมาย ธาราคิดหารูปแบบของผลเฉลยได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่ 1 
และรูปแบบที่ 2  ซึง่ธาราสามารถหาผลเฉลยได้ครบในแต่ละรูปแบบ  ดังภาพประกอบ 10 
  

                            

ภาพประกอบ 10  รูปแบบของผลเฉลยในกิจกรรม “กระดาษจุดหรรษากับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส”        
ยยยของธารา 

ผลเฉลยรูปแบบที่ 1 ผลเฉลยรูปแบบที่ 2 
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ในขณะท่ีวายุและอัคนีคิดหารูปแบบของผลเฉลยได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบท่ี 1  รูปแบบที่ 2  และ
รูปแบบที่ 3  ซึ่งวายุและอัคนีหาผลเฉลยได้เพียงบางส่วนในแต่ละรูปแบบดังภาพประกอบ 11  

และภาพประกอบ 12 

 

    
 
 

ภาพประกอบ 11  รูปแบบของผลเฉลยในกิจกรรม “กระดาษจุดหรรษากับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส”ของวายุ 

                     
 
 
 

ภาพประกอบ 12  รูปแบบของผลเฉลยในกิจกรรม “กระดาษจุดหรรษากับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส”         
ยยยของอัคนี 

ในช่วงที่ 2 คาบเรียน 7 เมื่อนักเรียนได้รับใบกิจกรรม “สี่เหลี่ยมพิศวง”  นักเรียนสร้าง
รูปสี่เหลี่ยมที่มีเส้นรอบรูปยาว 20 หน่วย  และไม่เป็นรูปสี่เหลี่ยมใด ๆ  ให้ได้หลากหลายรูปแบบ  
ซึ่งปัญหานี้ถ้าพิจารณารูปแบบของผลเฉลยจากลักษณะของรูปสี่เหลี่ยม  มีรูปแบบของผลเฉลย
ทั้งหมด 6 รูปแบบ  ซึ่งได้แก่  

 รูปแบบที่ 1   รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส  ดังภาพประกอบ 13 
 รูปแบบที่ 2   รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน  ดังภาพประกอบ 14 

ผลเฉลยรูปแบบที่ 1 ผลเฉลยรูปแบบที่ 3 ผลเฉลยรูปแบบที่ 2 

ผลเฉลยรูปแบบที่ 3 ผลเฉลยรูปแบบที่ 1 ผลเฉลยรูปแบบที่ 2 
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 รูปแบบที่ 3   รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ดังภาพประกอบ 15 
 รูปแบบที่ 4   รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ดังภาพประกอบ 16 
 รูปแบบที่ 5   รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว ดังภาพประกอบ 17 
 รูปแบบที่ 6   รูปสี่เหลี่ยมคางหมู ดังภาพประกอบ 18 

 

 

ภาพประกอบ 13  รูปแบบที่ 1 รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ในกิจกรรม “สี่เหลี่ยมพิศวง” 

 

ภาพประกอบ 14  รูปแบบที่ 2 รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนในกิจกรรม “สี่เหลี่ยมพิศวง” 
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ภาพประกอบ 15  รูปแบบที่ 3 รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าของผลเฉลย “สี่เหลี่ยมพิศวง” 
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ภาพประกอบ 16  รูปแบบที่ 4 รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานในกิจกรรม “สี่เหลี่ยมพิศวง” 
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ภาพประกอบ 17  รูปแบบที่ 5 รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว ในกิจกรรม “สี่เหลี่ยมพิศวง”  
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ภาพประกอบ 18  รูปแบบที่ 6 รูปสี่เหลี่ยมคางหมู ในกิจกรรม “สี่เหลี่ยมพิศวง”  
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จากการวิเคราะห์ผลงานเขียนของนักเรียนในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  และผล
การสังเกตของผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย  พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่คิดหารูปแบบของผลเฉลยได้เพยีง 5 
รูปแบบเท่านั้น ได้แก่ รูปแบบที่ 1 รูปแบบท่ี 2  รูปแบบที่ 3 รูปแบบที่ 4 และรูปแบบที่ 5  โดยท่ีแต่
ละรูปแบบนักเรียนสามารถหาได้เพียงบางส่วน  ส าหรับนักเรียนเป้าหมาย ธาราคิดหารูปแบบของ
ผลเฉลยได้ครบทั้ง 6 รูปแบบ ดังภาพประกอบ 19  
   

 

ภาพประกอบ 19  รูปแบบของผลเฉลยในกิจกรรม “สี่เหลี่ยมพิศวง” ของธารา 

วายคุิดหารูปแบบของผลเฉลยได้ 6 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบท่ี 1 รูปแบบที่ 2  รูปแบบที่ 3 รูปแบบท่ี 
4 รูปแบบที่ 5 และรูปแบบที่ 6 ดังภาพประกอบ 20 

 

 

ภาพประกอบ 20  รูปแบบของผลเฉลยในกิจกรรม “สี่เหลี่ยมพิศวง” ของวายุ 

อัคนีคิดหารูปแบบของผลเฉลยได้ 6 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบท่ี 1 รูปแบบที่ 2  รูปแบบที่ 3 รูปแบบท่ี 
4 รูปแบบที่ 5 และรูปแบบที่ 6 ดังภาพประกอบ 21 
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ภาพประกอบ 21  รูปแบบของผลเฉลยในกิจกรรม “สี่เหลี่ยมพิศวง” ของอัคนี 

ต่อมาในคาบเรียน 8  เมื่อนักเรียนได้รับใบกิจกรรม “บริษัทขนส่งทางน้ าแสนสนุก”  
ซึ่งนักเรียนต้องหาวิธีการในการขนส่งสินค้าที่บรรจุอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์จ านวน 480 ตู้ ด้วยเรือ
บรรทุกสินค้าที่มีความจุแตกต่างกัน  ซึ่งปัญหานีถ้้าพิจารณารูปแบบของผลเฉลยจากจ านวนเรือที่
สามารถบรรทุกน้ าหนักได้มากที่สุด มีรูปแบบของผลเฉลยท้ังหมด 6 รูปแบบ  ซึ่งได้แก่  

รูปแบบที่ 1  จ านวนเรือของบริษัท A ที่มีความจุมากที่สุด 5 ล า  
    ดังภาพประกอบ 22 
รูปแบบที่ 2  จ านวนเรือของบริษัท A ที่มีความจุมากที่สุด 4 ล า  
    ดังภาพประกอบ 23 
รูปแบบที่ 3  จ านวนเรือของบริษัท A ที่มีความจุมากที่สุด 3 ล า 
    ดังภาพประกอบ 24 
รูปแบบที่ 4  จ านวนเรือของบริษัท A ที่มีความจุมากที่สุด 2 ล า  
    ดังภาพประกอบ 25 
รูปแบบที่ 5  จ านวนเรือของบริษัท A ที่มีความจุมากที่สุด 1 ล า  
    ดังภาพประกอบ 26 

 

 

ภาพประกอบ 22  รูปแบบที่ 1 ของผลเฉลยในกิจกรรม “บริษัทขนส่งทางน้ าแสนสนุก” 
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ภาพประกอบ 23  รูปแบบที่ 2 ของผลเฉลยในกิจกรรม“บริษัทขนส่งทางน้ าแสนสนุก” 

 

ภาพประกอบ 24  รูปแบบที่ 3 ของผลเฉลยในกิจกรรม “บริษัทขนส่งทางน้ าแสนสนุก” 

 

ภาพประกอบ 25  รูปแบบที่ 4 ของผลเฉลยในกิจกรรม “บริษัทขนส่งทางน้ าแสนสนุก” 

 

ภาพประกอบ 26  รูปแบบที่ 5 ของผลเฉลยในกิจกรรม “บริษัทขนส่งทางน้ าแสนสนุก”  
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จากการวิเคราะห์ผลงานเขียนของนักเรียนในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  และผล
การสังเกตของผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย  พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่คิดหารูปแบบของผลเฉลยได้เพียง 4 
รูปแบบเท่านั้น ได้แก่ รูปแบบที่ 1 รูปแบบท่ี 2  รูปแบบที่ 3 และรูปแบบที่ 4  โดยท่ีแต่ละรูปแบบ
นักเรียนสามารถหาผลเฉลยได้เพียงบางส่วน  ส าหรับนักเรียนเป้าหมาย ธารา วายุและอัคนีคิดหา
รูปแบบของผลเฉลยได้ 4 รูปแบบเช่นกัน ได้แก่ รูปแบบที่ 1 รูปแบบท่ี 2  รูปแบบที่ 3 และ รูปแบบ
ที่ 4 ดังภาพประกอบ 27  

 

 

ภาพประกอบ 27  รูปแบบของผลเฉลยในกิจกรรม “บริษัทขนส่งทางน้ าแสนสนุก” ของอัคนี 

ในช่วงที่ 3 คาบเรียน 11  เมื่อนักเรียนได้รับใบกิจกรรม เมื่อนักเรียนได้รับใบกิจกรรม 
“วงกลมมหัศจรรย์” นักเรียนหาวิธีสร้างวงกลมที่มีขนาดแตกต่างกัน 3 ชนิด บนตารางรูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัสที่มีขนาด 84   84 ตารางหน่วย โดยให้เหลือพื้นที่ว่างน้อยที่สุด  ซึ่งปัญหานี้ถ้าพิจารณา
รูปแบบของผลเฉลยจากจ านวนรูปวงกลมที่มีพื้นที่มากที่สุด มีรูปแบบของผลเฉลยทั้งหมด 3 
รูปแบบ  ได้แก่ 

รูปแบบที่ 1 จ านวนวงกลมที่มีพื้นท่ีมากที่สุด 1 รูป  
    ดังภาพประกอบ 28 
รูปแบบที่ 2 จ านวนวงกลมที่มีพื้นท่ีมากที่สุด 2 รูป  
    ดังภาพประกอบ 29  
รูปแบบที่ 3 จ านวนวงกลมที่มีพื้นท่ีมากที่สุด 3 รูป  
    ดังภาพประกอบ 30  
 

ผลเฉลยที่ 1 
หมายถึง การใช้
จ านวนเรือของ
บริษัท A 1 ล า 
จ านวนเรือของ
บริษัท B 2 ล า 
จ านวนเรือของ
บริษัท C 1 ล า 
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ภาพประกอบ 28  รูปแบบที่ 1 จ านวนวงกลมที่มีพื้นที่มากที่สุด 1 รูปในกิจกรรม “วงกลมมหัศจรรย์” 

 

ภาพประกอบ 29  รูปแบบที่ 2 จ านวนวงกลมที่มีพื้นที่มากที่สุด 2 รูปในกิจกรรม “วงกลมมหัศจรรย์” 

 

ภาพประกอบ 30  รูปแบบที่ 3 จ านวนวงกลมที่มีพื้นที่มากที่สุด 3 รูปในกิจกรรม “วงกลมมหัศจรรย์” 

จากการวิเคราะห์ผลงานเขียนของนักเรียนในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  และผล
การสังเกตของผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย  พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่คิดหารูปแบบของผลเฉลยได้ครบทั้ง 3 
รูปแบบ  โดยนักเรียนทุกคนสามารถหาผลเฉลยได้ครบในแต่ละรูปแบบ  ส าหรับนักเรียนเป้าหมาย 
ธารา วายุและอัคนีคิดหารูปแบบของผลเฉลยได้ครบทั้ง 3 รูปแบบเช่นกัน  ดังภาพประกอบ 31  
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ภาพประกอบ 31  รูปแบบของผลเฉลยในกิจกรรม “วงกลมมหัศจรรย์” ของวาย ุ

จากข้อมูลข้างต้น สรุปได้ว่า ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนส่วนใหญ่คิด
หารูปแบบของผลเฉลยได้น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจ านวนรูปแบบของผลเฉลยทั้งหมด ต่อมาในช่วง
ที่ 2 เมื่อนักเรียนได้ลงมือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มากขึ้น ท าให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการ
ก าหนดและพิจารณาปัญหา ทบทวนประเด็นปัญหา  คัดเลือกประเด็นปัญหาท่ีใช้ในการระดมสมอง
มากขึ้น  ดังนั้นนักเรียนส่วนใหญ่จึงคิดหารูปแบบผลเฉลยได้มากขึ้น กล่าวคือ ในคาบเรียน 7 
นักเรียนส่วนใหญ่คิดหารูปแบบของผลเฉลยได้มากกว่าร้อยละ 60 ของจ านวนรูปแบบของผลเฉลย
ทั้งหมด และคาบเรียน 8 นักเรียนส่วนใหญ่คิดหารูปแบบของผลเฉลยได้มากกว่าร้อยละ 60 ของ
จ านวนรูปแบบของผลเฉลยท้ังหมดเช่นกัน ซึ่งนักเรียนยังคงคิดหารูปแบบของผลเฉลยได้มากขึ้นจน
สิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้ในช่วงที่ 3 นั่นคือนักเรียนส่วนใหญ่คิดหารูปแบบของผลเฉลยได้มากกว่า
ร้อยละ 80 ของจ านวนรูปแบบของผลเฉลยทั้งหมด  ซึ่งสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์นักเรียน
เป้าหมายเกี่ยวกับวิธีคิดหาผลเฉลยที่มีรูปแบบแตกต่างกันได้จ านวนมากขึ้น โดยนักเรียนกล่าวว่า 
สาเหตุหนึ่งที่ท าให้คิดหาผลเฉลยได้เร็วขึ้นน้ัน เนื่องจากมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ และได้แลกเปลี่ยนความคิดจากการระดมสมองของสมาชิกในกลุ่ม  จึงท าให้สามารถ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาและรูปแบบของผลเฉลยได้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัญหามาก
ขึ้นนั่นเอง 

 

ผลเฉลยที่ 1 หมายถึง 
การใช้วงกลมขนาด
ใหญ่จ านวน 3 รูป  
วงกลมขนาดกลาง
จ านวน 1 รูป และ
วงกลมขนาดเล็ก
จ านวน 5 รูป 
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(2)  นักเรียนมีขั้นตอนในการคิดหาผลเฉลยที่กระชับขึ้น 

ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนรู้ คาบเรียน 2 เมื่อนักเรียนได้รับใบกิจกรรม 
“กระดาษจุดหรรษากับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส”  นักเรียนส่วนใหญ่ใช้เวลามากในการคิดหาผลเฉลย
ทั้งหมดในกระดาษทด  แล้วตอบในกระดาษค าตอบ  ท าให้เมื่อใกล้เวลาที่ก าหนดนักเรียนต้องเร่งรีบ
ในการเขียนผลเฉลยในกระดาษค าตอบ  ซึ่งบางครั้งท าให้เขียนผลเฉลยได้ไม่ครบ  ส าหรับนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 คน ธารา วายุและอัคนีใช้ระยะเวลาในการคิดหาผลเฉลยแรกนานกว่าผลเฉลยที่ 
2 และผลเฉลยท่ี 3 โดยคิดหาผลเฉลยทั้งหมดในกระดาษทดแล้วตอบในกระดาษค าตอบ ดัง
ภาพประกอบ 32 
 

 

ภาพประกอบ 32  ร่องรอยการคิดหาผลเฉลยในกระดาษทดของนักเรียน  ในกิจกรรม                       
ย   “กระดาษจุดหรรษากับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส” 

ในช่วงที่ 2 คาบเรียน 7 เมื่อนักเรียนได้รับใบกิจกรรม “สี่เหลี่ยมพิศวง” นักเรียนส่วน
ใหญ่ใช้เวลาน้อยลงกว่าช่วงแรกในการคิดหาผลเฉลยในกระดาษทด  ซึ่งนักเรียนคิดไปเขียนไป โดย
คิดหาผลเฉลยทีละผลเฉลยในกระดาษทด แล้วเขียนผลเฉลยเหล่านั้นในกระดาษค าตอบ  ส าหรับ
นักเรียนกลุ่มเป้าหมายท้ัง 3 คน ธารา วายุและอัคนีใช้เวลาน้อยลงกว่าช่วงแรกเช่นกันในการคิดหา
ผลเฉลยในกระดาษทด  โดยคิดหาผลเฉลยทีละผลเฉลยในกระดาษทด ซึ่งนักเรียนคิดไปเขียนไป 
แล้วเขียนผลเฉลยเหล่านั้นในกระดาษค าตอบ  นอกจากนั้นนักเรียนยังปรับขั้นตอนในการคิดให้
กระชับขึ้น  ท าให้ใช้เวลาน้อยลงกว่าช่วงแรกในการคิดหาผลเฉลย  

ต่อมาในคาบเรียน 8  เมื่อนักเรียนได้รับใบกิจกรรม “บริษัทขนส่งทางน้ าแสนสนุก” 
นักเรียนส่วนใหญ่ยังคงแสดงพฤติกรรมเช่นเดียวกับคาบเรียน 7 กล่าวคือ นักเรียนคิดไปเขียนไป  
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โดยนักเรียนคิดหาผลเฉลยทีละผลเฉลยในกระดาษทด แล้วเขียนผลเฉลยเหล่านั้นในกระดาษค าตอบ 
และยังคงปรับขั้นตอนในการคิดให้กระชับข้ึน  ส าหรับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 คน ธารา  วายุ
และอัคนี ยังคงใช้เวลาน้อยลงกว่าช่วงแรกในการคิดหาผลเฉลยเช่นกัน  ซึ่งนักเรียนคิดหาผลเฉลยที
ละผลเฉลยในกระดาษทด แล้วเขียนผลเฉลยเหล่านั้นในกระดาษค าตอบ และปรับขั้นตอนในการคิด
ให้กระชับขึ้น  ดังภาพประกอบ 33 

 

                       

ภาพประกอบ 33  ร่องรอยการคิดหาผลเฉลยในกระดาษทดของนักเรียน  ในกิจกรรม “บริษัทขนส่ง        
ยยยทางน้ าแสนสนุก” 

ในช่วงที่ 3 คาบเรียน 11 เมื่อนักเรียนได้รับใบกิจกรรม “วงกลมมหัศจรรย์” นักเรียน
ส่วนใหญ่รวมท้ังนักเรียนเป้าหมายทั้ง 3 คน ธารา วายุและอัคนียังคงใช้เวลาน้อยลงกว่าช่วงแรกใน
การคิดหาผลเฉลยเช่นกัน  ซึ่งนักเรียนคิดหาผลเฉลยทีละผลเฉลยในกระดาษทด คิดไปเขียนไป 
แล้วเขียนผลเฉลยเหล่านั้นในกระดาษค าตอบ และปรับขั้นตอนในการคิดให้กระชับขึ้น ท าให้การ
วางแผนและเลือกใช้ยุทธวิธีในการแก้ปัญหา เปลี่ยนแปลงจากช่วงแรกเป็นการเลือกใช้ยุทธวิธีสร้าง
ตารางจึงท าให้การน าเสนอผลเฉลยเป็นไปได้รวดเร็วกว่าช่วงแรก ดังภาพประกอบ 34 
 

นักเรียนแสดง
ร่องรอยการ
คิด และเขียน
ผลเฉลยไป
พร้อม ๆ กัน 

นักเรียนแสดง
ร่องรอยการ
เขียนผลเฉลย 
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ภาพประกอบ 34  ร่องรอยการคิดหาผลเฉลยในกระดาษทดของนักเรียน  ในกิจกรรม “วงกลม       
ยยยมหัศจรรย์” 

จากข้อมูลข้างต้น สรุปได้ว่า นักเรียนส่วนใหญ่และนักเรียนเป้าหมาย ธารา วายุ และ
อัคนีใช้เวลามากในการคิดหาผลเฉลยทั้งหมดในกระดาษทด  แล้วตอบในกระดาษค าตอบ  ท าให้เมื่อ
ใกล้เวลาที่ก าหนดนักเรียนต้องเร่งรีบในการเขียนผลเฉลยในกระดาษค าตอบ  ซึ่งบางครั้งท าให้เขียน
ผลเฉลยได้ไม่ครบ  ต่อมาในช่วงที่ 2 เมื่อนักเรียนได้ลงมือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ท าให้นักเรียน
มีประสบการณ์ในการก าหนดและพิจารณาปัญหา ทบทวนประเด็นปัญหา  คัดเลือกประเด็นปัญหาที่
ใช้ในการระดมสมองมากขึ้น  ดังนั้นนักเรียนส่วนใหญ่และนักเรียนเป้าหมายจึงใช้เวลาน้อยลงกว่า
ช่วงแรกในการคิดหาผลเฉลยในกระดาษทด  ซึ่งนักเรียนคิดไปเขียนไป โดยคิดหาผลเฉลยทีละผล
เฉลยในกระดาษทด แล้วเขียนผลเฉลยเหล่านั้นในกระดาษค าตอบ  นอกจากนั้นนักเรียนยังปรับ
ขั้นตอนในการคิดให้กระชับขึ้น    และยังคงแสดงพฤติกรรมเช่นนี้จนสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้ในช่วง
ที่ 3  ซึ่งสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์นักเรียนเป้าหมายเกี่ยวกับขั้นตอนในการคิดหาผลเฉลยท่ี
กระชับขึ้น โดยนักเรียนกล่าวว่า สาเหตุหนึ่งที่ท าให้คิดหาผลเฉลยได้เร็วขึ้นนั้น เนื่องจากมี
ประสบการณ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และได้แลกเปลี่ยนความคิดจากการระดมสมองของ
สมาชิกในกลุ่ม  สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัญหามาก
ขึ้นจึงท าให้ก าหนดขึ้นตอนในการหาผลเฉลยได้ชัดเจนและกระชับมากขึ้นน่ันเอง  

นักเรียนแสดง
ร่องรอยการ
คิด และเขียน
ผลเฉลยไป
พร้อม ๆ กัน 

นักเรียนแสดง
ร่องรอยการ
เขียนผลเฉลย 
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ตอนที่  2 พฤติกรรมด้านความคดิยืดหยุ่น เรื่อง เรขาคณิต ของนักเรียนจาก      
กิจกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และการระดมสมอง 

ในการศึกษาพฤติกรรมด้านความคิดยืดหยุ่น เรื่อง เรขาคณิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 ผู้วิจัยศึกษาพฤติกรรมด้านความคิดยืดหยุ่นโดยพิจารณาจากความสามารถของนักเรียนใน
การคิดแล้วเลือกผลเฉลยหรือกลุ่มของผลเฉลยที่สอดคล้องกับสถานการณ์หรือเงื่อนไขท่ีก าหนด  
และการคิดแล้วเลือกเกณฑ์การจัดกลุ่มของผลเฉลย  ขณะลงมือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และระดม
สมองในช่วงกิจกรรมพัฒนาความคิดยืดหยุ่น 

2.1  ด้านการคิดแล้วเลือกผลเฉลยหรือกลุ่มของผลเฉลยที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์หรือเงื่อนไขที่ก าหนด 

ในการศึกษาการคิดแล้วเลือกผลเฉลยหรือกลุ่มของผลเฉลยที่สอดคล้องกับสถานการณ์
หรือเงื่อนไขท่ีก าหนดของนักเรียน  ผู้วิจัยพิจารณาขั้นตอนในการคิดแล้วเลือกผลเฉลยหรือกลุ่มของ
ผลเฉลยที่สอดคล้องกับสถานการณ์หรือเงื่อนไขที่ก าหนดของนักเรียน  ขณะลงมือแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์และระดมสมองในช่วงกิจกรรมพัฒนาความคิดยืดหยุ่น  ดังที่กล่าวมาแล้วในบทก่อน
หน้านี้ว่า  ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้นีแ้ต่ละปัญหามีผลเฉลยมากกว่าหนึ่งผล
เฉลย (มีอย่างน้อยเก้าผลเฉลย)  ดังนั้นในการคิดแล้วเลือกผลเฉลยหรือกลุ่มของผลเฉลยที่สอดคล้อง
กับสถานการณ์หรือเงื่อนไขที่ก าหนด  นักเรียนต้องมีผลเฉลยจ านวนมากแล้วจึงเลือกผลเฉลยที่
ต้องการได้  จากการวิเคราะห์ผลงานเขียนของนักเรียนในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และการระดม
สมอง  ผลการสังเกตของผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย  และผลการสัมภาษณ์ของผู้วิจัยเกี่ยวกับการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน พบว่า  นักเรียนคิดแล้วเลือกผลเฉลยหรือกลุ่มของผลเฉลยที่สอดคล้อง
กับสถานการณ์หรือเงื่อนไขที่ก าหนดได้ถูกต้องมากขึ้น โดยคิดแล้วเลือกจากผลเฉลยที่นักเรียนหา
ได้ในช่วงกิจกรรมพัฒนาความคิดคล่อง  ถ้าพบว่าไม่มีผลเฉลยท่ีต้องการนักเรียนจะคิดหาผลเฉลย
อีกครั้งจนได้ผลเฉลยหรือกลุ่มของผลเฉลยที่สอดคล้องกับสถานการณ์หรือเงื่อนไขที่ก าหนด  มี
รายละเอียดดังน้ี  

ในช่วงกิจกรรมพัฒนาความคิดยืดหยุ่น คาบเรียน 2 กิจกรรม “กระดาษจุดหรรษากับรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัส”  หลังจากนักเรียนระดมสมองเพื่อคิดหาผลเฉลยท่ีเป็นไปได้ของปัญหาแล้ว กิจกรรม
นี้ยังต้องการให้นักเรียนระดมสมองเพื่อเลือกผลเฉลยหรือกลุ่มของผลเฉลยที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์หรือเงื่อนไขท่ีก าหนดด้วย  สถานการณ์หรือเงื่อนไขท่ีก าหนดในกิจกรรมนี้ คือ รูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัสทีมี่พื้นท่ีน้อยที่สุดและรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที้มีพื้นที่มากที่สุด  ซึ่งในการเลือกผลเฉลยหรือ
กลุ่มของผลเฉลยที่สอดคล้องสถานการณ์หรือเงื่อนไขท่ีก าหนดนักเรียนส่วนใหญ่พิจารณาผลเฉลยที่
ตนเองมีก่อน  เมื่อพบว่าไม่มีผลเฉลยที่ต้องการท าให้นักเรียนต้องคิดหาผลเฉลยอีกครั้ง  ในกิจกรรม
นี้นักเรียนทุกคนมีผลเฉลยหรือกลุ่มของผลเฉลยที่สอดคล้องกับสถานการณ์หรือเงื่อนไขท่ีก าหนด จึง
ท าให้สามารถคิดแล้วเลือกผลเฉลยทีต่้องการหาได้ทันที  รวมท้ังนักเรียนเป้าหมาย ธารา วายุ และ
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อัคนี  มีผลเฉลยหรือกลุ่มของผลเฉลยที่สอดคล้องกับสถานการณ์หรือเงื่อนไขท่ีก าหนดเช่นกัน  ดัง
ภาพประกอบ 35 

 
 

     

                                 
 

ภาพประกอบ 35 การคิดแล้วเลือกผลเฉลยทีส่อดคล้องกับเงื่อนไขท่ีก าหนดของนักเรียน                  
ยยยในกิจกรรม “กระดาษจุดหรรษากับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส” 

ส าหรับช่วงที่ 2 ของกิจกรรมการเรียนรู้  คาบเรียน 7 กจิกรรม “สี่เหลี่ยมพิศวง” 
หลังจากนักเรียนระดมสมองเพื่อคิดหาผลเฉลยที่เป็นไปได้ของปัญหาแล้ว กิจกรรมนี้ยังต้องการให้
นักเรียนระดมสมองเพื่อเลือกผลเฉลยหรือกลุ่มของผลเฉลยที่สอดคล้องกับสถานการณ์หรือเงื่อนไขที่
ก าหนดด้วย  สถานการณ์หรือเงื่อนไขท่ีก าหนดในกิจกรรมนี้ คือ รูปสี่เหลี่ยมที่มีแกนสมมาตรมาก
ที่สุด   ดังที่กล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้ว่า  ในช่วงที่ 2 ของกิจกรรมการเรียนรู้  นักเรียนคิดหารูปแบบ
ของผลเฉลยได้จ านวนมากขึ้น  ส่งผลให้นักเรียนทุกคนมีผลเฉลยหรือกลุ่มของผลเฉลยท่ีสอดคล้อง
กับสถานการณ์หรือเงื่อนไขที่ก าหนด  ท าให้คิดเลือกผลเฉลยหรือกลุ่มของผลเฉลยทีต่้องการได้ทันที  
ดังภาพประกอบ 36 
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ภาพประกอบ 36 การคิดแล้วเลือกผลเฉลยที่สอดคล้องกับเงื่อนไขท่ีก าหนดของนักเรียน                  
ยยยในกิจกรรม “สี่เหลี่ยมพิศวง” 

ต่อมาในคาบเรียน 8 กิจกรรม “บริษัทขนส่งทางน้ าแสนสนุก”  ซึ่งมีสถานการณ์หรือ
เงื่อนไขท่ีก าหนด คือ วิธีการขนส่งที่มีจ านวนเรือในการขนส่งมากที่สุด  ในกิจกรรมนี้มีนักเรียนเพียง 
3 คน ที่มีผลเฉลยหรือกลุ่มของผลเฉลยที่สอดคล้องกับสถานการณ์หรอืเงื่อนไขท่ีก าหนดจึงท าให้ทั้ง 
3 คนสามารถคิดแล้วเลือกผลเฉลยทีต่้องการหาได้ทันที  ส าหรับนักเรียนที่เหลือไม่มีผลเฉลยหรือ
กลุ่มของผลเฉลยที่สอดคล้องกับสถานการณ์หรือเงื่อนไขที่ก าหนดเลย  จึงต้องคิดหาผลเฉลยอีกครั้ง
จนได้ผลเฉลยหรือกลุ่มของผลเฉลยที่สอดคล้องกับสถานการณ์หรือเงื่อนไขที่ก าหนด  ส าหรับ
นักเรียนเป้าหมาย มีเพียงธาราเท่านั้นที่มีผลเฉลยหรือกลุ่มของผลเฉลยที่สอดคล้องกับสถานการณ์
หรือเงื่อนไขท่ีก าหนดจึงท าให้สามารถคิดแล้วเลือกผลเฉลยทีต่้องการหาได้ทันที   ในขณะที่วายุและ
อัคนีไม่มีผลเฉลยหรือกลุ่มของผลเฉลยที่สอดคล้องกับสถานการณ์หรือเงื่อนไขท่ีก าหนด  จึงต้องคิด
หาผลเฉลยอีกครั้งจนได้ผลเฉลยหรือกลุ่มของผลเฉลยที่ต้องการ  ดังภาพประกอบ 37 

 

 

ภาพประกอบ 37 การคิดแล้วเลือกผลเฉลยที่สอดคล้องกับเงื่อนไขท่ีก าหนดของนักเรียน                  
ยยยในกิจกรรม “บริษัทขนส่งทางน้ าแสนสนุก” 

ส าหรับช่วงสุดท้ายของกิจกรรมการเรียนรู้  ในคาบเรียน 11 กิจกรรม “วงกลมมหัศจรรย์”  
ซึ่งมีสถานการณ์หรือเงื่อนไขที่ก าหนด คือ วิธีสร้างวงกลมที่มีขนาดแตกต่างกัน 3 ชนิด บนตารางรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีขนาด 84   84 ตารางหน่วย โดยให้มีจ านวนของวงกลมมากที่สุด และเหลือพื้นที่
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ว่างน้อยที่สุด  ในกิจกรรมนี้นักเรียนทุกคนมีผลเฉลยหรือกลุ่มของผลเฉลยที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์หรือเงื่อนไขท่ีก าหนด จึงท าให้สามารถคิดแล้วเลือกผลเฉลยทีต่้องการหาได้ทันที  
รวมท้ังนักเรียนเป้าหมาย ธารา วายุ และอัคนี  มีผลเฉลยหรือกลุ่มของผลเฉลยที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์หรือเงื่อนไขท่ีก าหนดเช่นกัน ดังภาพประกอบ 38 

 

 

ภาพประกอบ 38 การคิดแล้วเลือกผลเฉลยที่สอดคล้องกับเงื่อนไขท่ีก าหนดของนักเรียน                  
ยยยในกิจกรรม “วงกลมมหัศจรรย์” 

จากรายละเอียดข้างต้น สรุปได้ว่า  ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนส่วนใหญ่
สามารถคิดแล้วเลือกผลเฉลยหรือกลุ่มของผลเฉลยที่สอดคล้องกับสถานการณ์หรือเงื่อนไขท่ีก าหนด
ได้เกือบทั้งหมด  เมื่อนักเรียนมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาและระดมสมองมากขึ้น นักเรียน
สามารถคิดแล้วเลือกผลเฉลยหรือกลุ่มของผลเฉลยที่สอดคล้องกับสถานการณ์หรือเงื่อนไขท่ีก าหนด
ได้ถูกต้องมากขึ้น  โดยคิดแล้วเลือกจากผลเฉลยที่นักเรียนหาได้ในช่วงกิจกรรมพัฒนาความคิด
คล่อง  ถ้าพบว่าไม่มีผลเฉลยที่ต้องการนักเรียนจึงคิดหาผลเฉลยอีกครั้งจนได้ผลเฉลยที่สอดคล้อง
กับสถานการณ์หรือเงื่อนไขที่ก าหนด  และบางครั้งนักเรียนยังสามารถหาผลเฉลยเพิ่มเติมที่
สอดคล้องกับสถานการณ์หรือเงื่อนไขท่ีก าหนดได้เช่นกัน 

2.2  ด้านการคิดแล้วเลือกเกณฑ์การจัดกลุ่มของผลเฉลย 
 ในการศึกษาการคิดแล้วเลือกเกณฑ์ในการจัดกลุ่มของผลเฉลยของนักเรียน ผู้วิจัย

พิจารณาการก าหนดเกณฑ์การจัดกลุ่มของผลเฉลยพร้อมค าอธิบายของนักเรียน ดังที่กล่าวมาแล้ว
ว่า ในช่วงกิจกรรมพัฒนาความคิดคล่องนักเรียนต้องคิดหาผลเฉลยจ านวนมากในเวลาที่ก าหนด  
ดังนั้นในช่วงกิจกรรมพัฒนาความคิดยืดหยุ่น นักเรียนแต่ละคนต้องน าผลเฉลยจ านวนมากที่หาได้มา
จัดเป็นกลุ่มๆ พร้อมทั้งก าหนดเกณฑ์ในการจัดกลุ่มของผลเฉลยดังกล่าว  จากการวิเคราะห์ผลงาน
เขียนของนักเรียนในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และการระดมสมอง  ผลการสังเกตของผู้วิจัยและ
ผู้ช่วยวิจัย  และผลการสัมภาษณ์ของผู้วิจัยเกี่ยวกับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน พบว่า 
นักเรียนมีพฤติกรรมด้านการคิดหาผลเฉลยได้จ านวนมากในเวลาที่ก าหนดอยู่ 2 ลักษณะ ได้แก่ (1) 
นักเรียนมีเกณฑ์การจัดกลุ่มของผลเฉลยท่ีชัดเจนข้ึน  และ (2) นักเรียนมีค าอธิบายเกณฑ์การจัด
กลุ่มของผลเฉลยท่ีชัดเจนข้ึน มีรายละเอียดดังนี้ 
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(1)  นักเรียนมีเกณฑ์การจัดกลุ่มของผลเฉลยที่ชัดเจนขึ้น 

ในคาบเรียน 2 กิจกรรม “กระดาษจุดหรรษากับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส”  ช่วงกิจกรรมพัฒนา
ความคิดยืดหยุ่นที่นักเรียนต้องน าผลเฉลยจ านวนมากที่หาได้มาจัดกลุ่ม พร้อมก าหนดเกณฑ์การจัด
กลุ่มของผลเฉลยเหล่านั้น  ในกิจกรรมน้ีนักเรียนส่วนใหญ่สามารถจัดกลุ่มของผลเฉลยและก าหนด
เกณฑ์การจัดกลุ่มของผลเฉลยได้  ซึ่งเกณฑ์การจัดกลุ่มของผลเฉลยมี 3 เกณฑ์ ได้แก่   

เกณฑ์ที่ 1 การพิจารณาพื้นท่ีที่เป็นจ านวนคู่และจ านวนคี่ 
เกณฑ์ที่ 2 การพิจารณาพื้นท่ีที่เป็นจ านวนเฉพาะและไม่เป็นจ านวนเฉพาะ 
เกณฑ์ที่ 3 การพิจารณาพื้นท่ีที่มีความยาวด้านเป็นจ านวนเต็มและไม่เป็น 
   จ านวนเต็ม 

จากเกณฑ์การจัดกลุ่มของผลเฉลยข้างต้น  มีนักเรียน 5 คน (ร้อยละ 55.56 ของ
นักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง) ที่ใช้เกณฑ์ที่ 1 การพิจารณาพื้นท่ีที่เป็นจ านวนคู่และจ านวนคี่ ในการจัด
กลุ่มของผลเฉลยของตน ดังภาพประกอบ 39 

 

 

ภาพประกอบ 39 ตัวอย่างเกณฑ์ที่ 1 การพิจารณาพื้นที่ที่เป็นจ านวนคู่และจ านวนคี่ 

ในขณะท่ีมีนกัเรียน 2 คน (ร้อยละ 22.22 ของนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง) ที่ใช้เกณฑ์ที่ 2 การพิจารณา
พื้นที่ท่ีเป็นจ านวนเฉพาะและไม่เป็นจ านวนเฉพาะ ดังภาพประกอบ 40 
 

 

ภาพประกอบ  40 ตัวอย่างเกณฑ์ที่ 2 การพิจารณาพื้นที่ที่เป็นจ านวนเฉพาะและไม่เป็นจ านวน  
pppเฉพาะ 
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ส่วนเกณฑ์ที่ 3 มีนักเรียน 2 คน (ร้อยละ 22.22 ของนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง) ที่ใช้เกณฑ์ที่ 3  การ
พิจารณาพื้นท่ีที่มีความยาวด้านเป็นจ านวนเต็มและไม่เป็นจ านวนเต็ม  ดังภาพประกอบ 41 
 

 

ภาพประกอบ  41 ตัวอย่างเกณฑ์ที่ 3 การพิจารณาพื้นท่ีที่มีความยาวด้านเป็นจ านวนเต็ม              
ยยยและไม่เป็นจ านวนเต็ม 

ส าหรับนักเรียนเป้าหมายวายุใช้เกณฑ์ที่ 1 การพิจารณาพื้นท่ีที่เป็นจ านวนคู่และจ านวนคี่ ในการจัด
กลุ่มของผลเฉลยของตน ดังภาพประกอบ 42 
 

 

ภาพประกอบ 42  เกณฑ์ที่ 1 การพิจารณาพื้นท่ีที่เป็นจ านวนคู่และจ านวนคี่ของวายุ 

ในขณะท่ีนักเรียนเป้าหมายอัคนีใช้เกณฑ์ที่ 2 การพิจารณาพื้นที่ที่เป็นจ านวนเฉพาะและไม่เป็น
จ านวนเฉพาะ  ดังภาพประกอบ 43 
 

 

ภาพประกอบ 43  เกณฑ์ที่ 2  การพิจารณาพื้นท่ีที่เป็นจ านวนเฉพาะและไม่เป็นจ านวนเฉพาะของ   
ยยยอัคนี 
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ส่วนธาราใช้เกณฑ์ที่ 3 การพิจารณาพื้นท่ีที่มีความยาวด้านเป็นจ านวนเต็มและไม่เป็นจ านวนเต็ม  
ดังภาพประกอบ 44 
 

 

ภาพประกอบ 44  เกณฑ์ที่ 3  การพิจารณาพื้นที่ที่มีความยาวด้านเป็นจ านวนเต็ม และไม่เป็น   
ยยยจ านวนเต็มของธารา 

ส าหรับช่วงที่ 2 ของกิจกรรมการเรียนรู้  คาบเรียน 7 กจิกรรม “สี่เหลี่ยมพิศวง”  
พบว่าในกิจกรรมนี้นักเรียนส่วนใหญ่สามารถจัดกลุ่มของผลเฉลยและก าหนดเกณฑ์การจัดกลุ่มของ
ผลเฉลยได้  ซึ่งเกณฑ์การจัดกลุ่มของผลเฉลยมี 5 เกณฑ์ ได้แก่   

เกณฑ์ที่ 1 การพิจารณาจ านวนของแกนสมมาตร 
เกณฑ์ที่ 2 การพิจารณารูปที่มีความยาวด้านเท่ากันทุกด้านและรูปที่มีความยาว  

ด้านไม่เท่ากันทุกด้าน 
เกณฑ์ที่ 3 การพิจารณารูปที่มีมุมฉากและไม่มีมุมฉาก 
เกณฑ์ที่ 4 การพิจารณารูปที่มีความยาวด้านทั้ง 4 ด้านเป็นตัวเลขชุดเดียวกัน 
เกณฑ์ที่ 5 การพิจารณารูปที่เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานและไม่เป็นสี่เหลี่ยมด้าน 
   ขนาน 

จากเกณฑ์การจัดกลุ่มของผลเฉลยข้างต้น  มีนักเรียน 4 คน (ร้อยละ 44.44 ของ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง) ใช้เกณฑ์ที่ 1 การพิจารณาจ านวนของแกนสมมาตร  ดังภาพประกอบ 45 

 



    90  

 

ภาพประกอบ 45  ตัวอย่างเกณฑ์ที่ 1 การพิจารณาจ านวนของแกนสมมาตร 

ในขณะท่ีมีนักเรียน 1 คน (ร้อยละ 11.11 ของนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง) ใช้เกณฑ์ที่  
2 การพิจารณารูปที่มีความยาวด้านเท่ากันทุกด้านและรูปที่มีความยาวด้านไม่เท่ากันทุกด้าน ดัง
ภาพประกอบ 46 
 

 

ภาพประกอบ 46 ตัวอย่างเกณฑ์ที่ 2 การพิจารณารูปท่ีมีความยาวด้านเท่ากันทุกด้าน                      
ยยยและรูปที่มีความยาวด้านไม่เท่ากันทุกด้าน 

ส่วนเกณฑ์ที่ 3 มีนักเรียน 1 คน (ร้อยละ 11.11 ของนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง) ใช้เกณฑ์ที่ 3 การ
พิจารณารูปที่มีมุมฉากและไม่มีมุมฉาก คือนักเรียนเป้าหมายอัคนี  ดังภาพประกอบ 47 
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ภาพประกอบ 47 ตัวอย่างเกณฑ์ที่ 3 การพิจารณารูปท่ีมีมุมฉากและไม่มีมุมฉาก 

ส าหรับเกณฑ์ที่ 4 มีนักเรียน 1 คน(ร้อยละ 11.11 ของนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง) ใช้เกณฑ์ที่ 4
 การพิจารณารูปที่มีความยาวด้านท้ัง 4 ด้านเป็นตัวเลขชุดเดียวกันประกอบ 48 
 

 

ภาพประกอบ  48 ตัวอย่างเกณฑ์ที่ 4 การพิจารณารูปท่ีมีความยาวด้านทั้ง 4 ด้าน  เป็นตัวเลขชุด   
ยยยเดียวกัน 
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และเกณฑ์ที่ 5 มีนักเรียน 2 คน (ร้อยละ 22.22 ของนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง) ใช้เกณฑ์ที่ 5 การ
พิจารณารูปที่เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานและไม่เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนาน  ดังภาพประกอบ 49 

 

 

ภาพประกอบ  49 ตัวอย่างเกณฑ์ที่ 5 การพิจารณารูปท่ีเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานและไม่เป็นสี่เหลี่ยม 

ส าหรับนักเรียนเป้าหมายพบว่าธาราใช้เกณฑ์ที่ 1 การพิจารณาจ านวนของแกนสมมาตรดัง
ภาพประกอบ 50 
 

 

ภาพประกอบ  50  เกณฑ์ที่ 1 การพิจารณาจ านวนของแกนสมมาตรของธารา 

จากภาพประกอบข้างต้นจะพบว่าการพิจารณาจ านวนของแกนสมมาตรของธาราแบ่ง
ออกเป็น 5 ประเภท คือ ไม่มีแกนสมมาตร  1 หมายถึง รูปที่มีแกนสมมาตร 1 แกน  2 หมายถึง รูป
ที่มีแกนสมมาตร 2 แกน 3 หมายถึง รูปที่มีแกนสมมาตร 3 แกน และ 4 หมายถึง รูปท่ีมีแกน
สมมาตร 4 แกน   ในขณะวายุใช้ที่เกณฑ์ที่ 2 การพิจารณารูปท่ีมีความยาวด้านเท่ากันทุกด้านและ
รูปที่มีความยาวด้านไม่เท่ากันทุกด้าน  ดังภาพประกอบ 51 
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ภาพประกอบ  51  เกณฑ์ที่ 2 การพิจารณารูปที่มีความยาวด้านเท่ากันทุกด้าน และรูปท่ีมีความยาว   
ยยยด้านไม่เท่ากันทุกด้านของวาย ุ

ต่อมาคาบเรียน 7 กิจกรรม “บริษัทขนส่งทางน้ าแสนสนุก”  พบว่าในกิจกรรมนี้
นักเรียนส่วนใหญ่สามารถจัดกลุ่มของผลเฉลยและก าหนดเกณฑ์การจัดกลุ่มของผลเฉลยได้  ซึ่ง
เกณฑก์ารจัดกลุ่มของผลเฉลยมี 5 เกณฑ์ ได้แก่   

เกณฑ์ที่ 1 การพิจารณาจ านวนล าเรือที่ใช้เป็นจ านวนเฉพาะและไม่เป็นจ านวน 
   เฉพาะ   
เกณฑ์ที่ 2 การพิจารณาจ านวนล าเรือที่มีความจุมากที่สุดที่เป็นจ านวนเฉพาะ 
   และไม่ 
   เป็นจ านวนเฉพาะ 
เกณฑ์ที่ 3 การพิจารณาจ านวนล าเรือที่มีความจุน้อยท่ีสุดเป็นจ านวนคู่และเป็น 
   จ านวนคี่ 
เกณฑ์ที่ 4 การพิจารณาจ านวนเรือทั้ง 3 ชนิดที่ใช้คละกันในการขนส่ง 
เกณฑ์ที่ 5 การพิจารณาแบบรูปของจ านวนล าเรือ   

จากเกณฑ์การจัดกลุ่มของผลเฉลยข้างต้น  มีนักเรียน 1 คน (ร้อยละ 11.11 ของ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง) คือนักเรียนเป้าหมาย ธารา ใช้เกณฑ์ที่ 1 การพิจารณาจ านวนล าเรือที่ใช้เป็น
จ านวนเฉพาะและไม่เป็นจ านวนเฉพาะ ดังภาพประกอบ 52 
 

 

ภาพประกอบ  52 ตัวอย่างเกณฑ์ที่ 1 การพิจารณาจ านวนล าเรือที่ใช้เป็นจ านวนเฉพาะ  และไม่เป็น  
ยยยจ านวนเฉพาะ 



    94  

ในขณะท่ีมีนักเรียน 2 คน (ร้อยละ 22.22 ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง) ใช้เกณฑ์ที่ 2 การพิจารณา
จ านวนล าเรือที่มีความจุมากที่สุดที่เป็นจ านวนเฉพาะและไม่เป็นจ านวนเฉพาะ  ดังภาพประกอบ 53 
 

 

ภาพประกอบ  53 ตัวอย่างเกณฑ์ที่ 2 การพิจารณาจ านวนล าเรือที่มีความจุมากที่สุดที่เป็นจ านวน  
ยยยเฉพาะและไม่เป็นจ านวนเฉพาะ 

ส่วนเกณฑ์ที่ 3 มีนักเรียน 3 คน(ร้อยละ 33.33 ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง) ใช้การพิจารณาจ านวนล า
เรือที่มีความจุน้อยที่สุดเป็นจ านวนคู่และเป็นจ านวนคี่ รวมถึงนักเรียนเป้าหมาย คือ วายุ ใช้เกณฑ์
ดังกล่าวเช่นกัน  ดังภาพประกอบ 54 
 

 

ภาพประกอบ 54  ตัวอย่างเกณฑ์ที่ 3 การพิจารณาจ านวนล าเรือที่มีความจุน้อยที่สุด                
ยยยเป็นจ านวนคู่และเป็นจ านวนคี่ 

เกณฑ์ที่ 4 มีนักเรียน 1 คน(ร้อยละ 11.11 ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง) ใช้การพิจารณาจ านวนเรือทั้ง 
3 ชนิดที่ใช้คละกันในการขนส่ง  ดังภาพประกอบ 55 
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ภาพประกอบ 55  ตัวอย่างเกณฑ์ที่ 4 การพิจารณาจ านวนเรือทั้ง 3 ชนิดที่ใช้คละกันในการขนส่ง 

เกณฑ์ที่ 5 มีนักเรียน 2 คน(ร้อยละ 22.22 ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง) ใช้การพิจารณาแบบรูปของ
จ านวนล าเรือ รวมถึงนักเรียนเป้าหมาย คือ อัคนี ใช้เกณฑ์ดังกล่าวเช่นกัน ดังภาพประกอบ 56 
 

 

ภาพประกอบ  56 ตัวอย่างเกณฑ์ที่ 5 การพิจารณาแบบรูปของจ านวนล าเรือ 

ส าหรับช่วงสุดท้ายของกิจกรรมการเรียนรู้  ในคาบเรียน 11 กิจกรรม “วงกลม
มหัศจรรย”์พบว่าในกิจกรรมนี้นักเรียนส่วนใหญ่สามารถจัดกลุ่มของผลเฉลยและก าหนดเกณฑ์การ
จัดกลุ่มของผลเฉลยได้  ซึ่งเกณฑ์การจัดกลุ่มของผลเฉลยมี 6 เกณฑ์ ได้แก่   

เกณฑ์ที่ 1 การพิจารณาจากจ านวนรูปวงกลมรูปใหญ่  
เกณฑ์ที่ 2 การพิจารณาจากจ านวนรูปวงกลมรูปเล็ก  
เกณฑ์ที่ 3 การพิจารณาจ านวนรูปวงกลมทั้งหมดที่เป็นจ านวนเฉพาะและไม่เป็น 
   จ านวนเฉพาะ 
เกณฑ์ที่ 4 การพิจารณาจ านวนรูปวงกลมทั้งหมดเป็นจ านวนคู่และเป็นจ านวนคี่ 
เกณฑ์ที่ 5 การพิจารณาจากเศษที่เหลือจากการหารของจ านวนรูปวงกลม 
เกณฑ์ที่ 6 การพิจารณาจ านวนรูปวงกลมที่มี 14 รูป  มากกว่า 14 รูป และน้อย

กว่า14 รูป   
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จากเกณฑ์การจัดกลุ่มของผลเฉลยข้างต้น  มีนักเรียน 3 คน (ร้อยละ 33.33 ของ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง) ใช้เกณฑ์ที่ 1 การพิจารณาจากจ านวนรูปวงกลมรูปใหญ่ เช่นเดียวกับ
นักเรียนเป้าหมาย คือ วายุ ที่ใช้เกณฑ์ดังกล่าว  ดังภาพประกอบ 57 

 

 

ภาพประกอบ  57 ตัวอย่างเกณฑ์ที่ 1  การพิจารณาจากจ านวนรูปวงกลมรูปใหญ่ 

ในขณะท่ีมีนักเรียน 2 คน (ร้อยละ 22.22 ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง) ใช้เกณฑ์ที่ 2 การพิจารณาจาก
จ านวนรูปวงกลมรูปเล็ก  ดังภาพประกอบ 58 
 

 

ภาพประกอบ 58  ตัวอย่างเกณฑ์ที่ 2  การพิจารณาจากจ านวนรูปวงกลมรูปเล็ก 

ส าหรับเกณฑ์ที่ 3 มีนักเรียน 1 คน (ร้อยละ 11.11 ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง) ใช้เกณฑ์ที่ 3 การ
พิจารณาจ านวนรูปวงกลมทั้งหมดท่ีเป็นจ านวนเฉพาะและไม่เป็นจ านวนเฉพาะ  ดังภาพประกอบ 
59 
 

 

ภาพประกอบ  59 ตัวอย่างเกณฑ์ที่ 3  การพิจารณาจ านวนรูปวงกลมทั้งหมดที่เป็นจ านวนเฉพาะ   
ยยยและเป็นจ านวนเฉพาะ 
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เกณฑ์ที่ 4 มีนักเรียน 1 คน (ร้อยละ 11.11 ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง) คือนักเรียนเป้าหมาย อัคนี 
ใช้เกณฑ์ที่ 4 การพิจารณาจ านวนรูปวงกลมทั้งหมดเป็นจ านวนคู่และเป็นจ านวนคี่   
ดังภาพประกอบ 60 
 

 

ภาพประกอบ  60 เกณฑ์ที่ 4  การพิจารณาจ านวนรูปวงกลมทั้งหมดเป็นจ านวนคู่ และเป็นจ านวน   
ยยยคี่ของอัคนี 

เกณฑ์ที่ 5 มีนักเรียน 1 คน (ร้อยละ 11.11 ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง) คือนักเรียนเป้าหมาย ธารา 
ใช้เกณฑ์ที่ 5 การพิจารณาจากเศษที่เหลือจากการหารของจ านวนรูปวงกลม ดังภาพประกอบ 61 
 

 

ภาพประกอบ  6  เกณฑ์ที่ 5  การพิจารณาจากเศษที่เหลือจากการหารของจ านวนรูปวงกลม          
ยยยของธารา   

และเกณฑ์ที่ 6 มีนักเรียน 1 คน (ร้อยละ 11.11 ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง) ใช้เกณฑ์ที่ 6 การ
พิจารณาจ านวนรูปวงกลมที่มี 14 รูป  มากกว่า 14 รูป และน้อยกว่า 14 รูป  ดังภาพประกอบ 62 
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ภาพประกอบ 62  เกณฑ์ที่ 6  การพิจารณาจ านวนรูปวงกลมที่มี 14 รูป มากกว่า 14 รูป               
ยยยและน้อยกว่า14 รูป 

จากข้อมูลข้างต้น สรุปได้ว่า ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนส่วนใหญ่  ใช้
เกณฑ์ที่แตกต่างกันทั้งหมด 3 เกณฑ์และเมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า เป็นลักษณะของเกณฑ์ที่ใช้
ความสัมพันธ์ของจ านวนและไม่ค่อยมีความซับซ้อน เนื่องจากเมื่อนักเรียนได้มีการระดมสมองขณะ
แก้ปัญหา  และนักเรียนบางส่วนท่ีไม่สามารถคิดหาผลเฉลยได้ทันเวลาจึงใช้เกณฑ์ในการจัดกลุ่ม
เหมือนกับเพื่อนสมาชิกคนอื่นๆ ต่อมาในช่วงที่ 2 เมื่อนักเรียนได้มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์และระดมสมองมากขึ้นท าให้นักเรียนส่วนใหญ่ใช้เกณฑ์ที่มีความแตกต่างมากกว่าใน
ช่วงแรก  และเกณฑ์ที่ได้นั้นมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น เกณฑ์จากความสัมพันธ์ของจ านวน  
ความยาวด้าน  ความจุ แกนสมมาตร  และมุม เป็นต้น  และยังคงแสดงพฤติกรรมเช่นนี้จนสิ้นสุด
กิจกรรมการเรียนรู้ในช่วงที่ 3  ส าหรับนักเรียนเป้าหมายท้ัง 3 คน ธารา  วายุและอัคนีมีการแสดง
พฤติกรรมสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้กล่าวไว้แล้วในข้างต้นเช่นกัน 

(2)  นักเรียนมีค าอธิบายเกณฑ์การจัดกลุ่มของผลเฉลยที่ชัดเจนขึ้น 

ในคาบเรียน 2 กิจกรรม “กระดาษจุดหรรษากับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส”  นักเรียนส่วนใหญ่
สามารถก าหนดเกณฑ์การจัดกลุ่มของผลเฉลย  และน าผลเฉลยมาจัดกลุ่มตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ซึ่ง
เป็นเกณฑ์การจัดกลุ่มของผลเฉลยที่ชัดเจน ท าให้ไม่มีผลเฉลยใดอยู่มากกว่าหนึ่งกลุ่ม ในการ
อธิบายรายละเอียดของเกณฑ์ นักเรียนส่วนใหญ่ใช้ค าอธิบายที่สั้น เป็นเพียงวลีหรือประโยคสั้นๆ  
ซึ่งไม่ได้อธิบายความหมายของค า วลีหรือประโยคเหล่านั้น  และเนื่องจากนักเรียนลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมเป็นกลุ่ม จึงท าให้รายละเอียดของเกณฑ์ที่ได้มีลักษณะใกล้เคียงกัน  รวมท้ังนักเรียน
เป้าหมาย ธารา วายุ และอัคนีใช้ค าอธิบายท่ีสั้น เป็นเพียงวลีหรือประโยคสั้นๆ  ซึ่งไม่ได้อธิบาย
ความหมายของค า วลีหรือประโยคเหล่านั้นเช่นกัน   

ส าหรับช่วงที่ 2 ของกิจกรรมการเรียนรู้  คาบเรียน 7 กจิกรรม “สี่เหลี่ยมพิศวง” 
นักเรียนส่วนใหญ่สามารถก าหนดเกณฑ์การจัดกลุ่มของผลเฉลย  และน าผลเฉลยมาจัดกลุ่มตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด  ซึ่งเป็นเกณฑ์การจัดกลุ่มของผลเฉลยท่ีชัดเจน ท าให้ไม่มีผลเฉลยใดอยู่มากกว่า
หนึ่งกลุ่ม ในการอธิบายรายละเอียดของเกณฑ์ นักเรียนส่วนใหญ่ใช้ค าอธิบายทีก่ระชับข้ึน เป็น
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ประโยคสั้นๆ และอธิบายความหมายของประโยคเหล่านั้น  และเนื่องจากนักเรียนลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมกลุ่มมากขึ้น จึงท าให้ได้รายละเอียดของเกณฑ์ที่ได้มีลักษณะแตกต่างกันมากขึ้น  รวมทั้ง
นักเรียนเป้าหมาย ธารา วายุ และอัคนีใช้ค าอธิบายที่กระชับขึ้น เป็นประโยคสั้นๆ และอธิบาย
ความหมายของประโยคเหล่านั้นเช่นกัน   

ต่อมาในคาบเรียน 8 กิจกรรม “บริษัทขนส่งทางน้ าแสนสนุก” นักเรียนส่วนใหญ่รวมทั้ง
นักเรียนเป้าหมาย ธารา วายุ และอัคนี สามารถก าหนดเกณฑ์การจัดกลุ่มของผลเฉลย  และน าผล
เฉลยมาจัดกลุ่มตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ซึ่งเป็นเกณฑ์การจัดกลุ่มของผลเฉลยท่ีชัดเจน ท าให้ไม่มีผล
เฉลยใดอยู่มากกว่าหนึ่งกลุ่ม ในการอธิบายรายละเอียดของเกณฑ์ นักเรียนส่วนใหญ่ใช้ค าอธิบายที่
กระชับขึ้น เป็นประโยคสั้นๆ และอธิบายความหมายของประโยคเหล่านั้น  และเนื่องจากนักเรียนลง
มือปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มมากขึ้น จึงท าให้ได้รายละเอียดของเกณฑ์ที่ได้มีลักษณะแตกต่างกันมากขึ้น   

ส าหรับช่วงสุดท้ายของกิจกรรมการเรียนรู้  ในคาบเรียน 11 กิจกรรม “วงกลม
มหัศจรรย”์นักเรียนส่วนใหญ่รวมท้ังนักเรียนเป้าหมาย ธารา วายุ และอัคนี สามารถก าหนดเกณฑ์
การจัดกลุ่มของผลเฉลย  และน าผลเฉลยมาจัดกลุ่มตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ซึ่งเป็นเกณฑ์การจัดกลุ่ม
ของผลเฉลยท่ีชัดเจน ท าให้ไม่มีผลเฉลยใดอยู่มากกว่าหนึ่งกลุ่ม ในการอธิบายรายละเอียดของ
เกณฑ ์นักเรียนส่วนใหญ่ใช้ค าอธิบายท่ีกระชับ เป็นประโยคสั้นๆ และอธิบายความหมายของ
ประโยคเหล่านั้นได้ชัดเจนมากขึ้น  และเนื่องจากนักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มมากขึ้น จึงท าให้
ได้รายละเอียดของเกณฑ์ที่ได้มีลักษณะแตกต่างกันมากขึ้นเช่นกัน 

จากรายละเอียดข้างต้น สรุปได้ว่า  ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนส่วน
ใหญ่รวมท้ังนักเรียนเป้าหมายสามารถก าหนดเกณฑ์การจัดกลุ่มของผลเฉลย  และน าผลเฉลยมาจัด
กลุ่มตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ซึ่งเป็นเกณฑ์การจัดกลุ่มของผลเฉลยท่ีชัดเจน ท าให้ไม่มีผลเฉลยใดอยู่
มากกว่าหนึ่งกลุ่ม ในการอธิบายรายละเอียดของเกณฑ์ นักเรียนส่วนใหญ่ใช้ค าอธิบายท่ีสั้น เป็น
เพียงวลีหรือประโยคสั้นๆ  ซึ่งไม่ได้อธิบายความหมายของค า วลีหรือประโยคเหล่านั้นรวมถึงนัก
เป้าหมายใช้ วลีหรือข้อความสั้น ๆ แทนค าอธิบายเกณฑ์การจัดกลุ่ม โดยไม่ได้มีการขยายความ
เกณฑ์การจัดกลุ่มดังกล่าว  ต่อมาในช่วงที่ 2 เม่ือนักเรียนมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหามากขึ้น  
ท าให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการก าหนดและพิจารณาปัญหา ทบทวนประเด็นปัญหา  คัดเลือก
ประเด็นปัญหาที่ใช้ในการระดมสมองมากขึ้น  นักเรียนส่วนใหญ่รวมถึงนักเรียนเป้าหมายสามารถใช้
ค าอธิบายเกณฑ์การจัดกลุ่มของผลเฉลยที่หลากหลายและกระชับ  เป็นประโยคสั้นๆ และอธิบาย
ความหมายของประโยคเหล่านั้น  ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่และนักเรียนเป้าหมายยังคงแสดงพฤติกรรม
เช่นน้ีจนสิ้นสุดกิจกรรมในช่วงที่ 3  



บทที่ 5 
สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

ความมุ่งหมาย  สมมติฐานและวิธีด าเนินการวิจัยโดยสังเขป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
เพื่อศึกษาพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น เรื่อง เรขาคณิต ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผ่านกิจกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และการระดมสมอง 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  เป็นข้อมูลส าหรับครูในการตรวจสอบพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิด

ยืดหยุ่น เรื่อง เรขาคณิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
2.  มีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น เรื่อง เรขาคณิต 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
3.  เป็นแนวทางในการศึกษาพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น เรื่อง 

เรขาคณิต หรือเนื้อหาคณิตศาสตร์อื่น ๆ 
4.  เป็นแนวทางในการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างความคิดคล่องและความคิด

ยืดหยุ่น เรื่อง เรขาคณิต หรือเนื้อหาคณิตศาสตร์อื่นๆ 

วิธีด าเนินการวิจัย 

1.  ก าหนดประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2553  จ านวน 
9 คน  โดยการเลือกแบบเจาะจงจากนักเรียนที่มีผลการเรียนคณิตศาสตร์ในภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2553  ตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป  และเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและ
ความคิดยืดหยุ่น เรื่อง เรขาคณิตของนักเรียน  ใช้การพิจารณาจากงานเขียนและแบบสังเกต
พฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น และกล้องวิดีโอ ช่วยในการบันทึกรายละเอียด
ของกลุ่มตัวอย่าง  นอกจากนั้นผู้วิจัยสัมภาษณ์ครูประจ าชั้นของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับ
ความกล้าแสดงออก การสื่อสารและน าเสนอแนวคิดของนักเรียนแต่ละคน  แล้วคัดเลือกนักเรียนที่
กล้าแสดงออก สามารถสื่อสารและน าเสนอแนวคิดของตนเองได้ดี จ านวน 3 คน เพือ่เป็นนักเรียน
เป้าหมาย (target student) เพื่อใช้ศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิด
ยืดหยุ่น เรื่อง เรขาคณิต โดยใช้การพิจารณาจากงานเขียน การสัมภาษณ์  แบบสังเกตพฤติกรรม
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ด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น  และกล้องวิดีโอช่วยในการบันทึกรายละเอียดขณะลงมือ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  และสัมภาษณ์กระบวนการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนเป้าหมาย
แต่ละคนหลังสิ้นสุดคาบเรียนแต่ละครั้ง  

2.  ก าหนดกรอบแนวคิดของกิจกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และการระดม
สมองเรื่อง เรขาณิต 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดของกิจกรรม
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และการระดมสมอง เรื่อง เรขาคณิต ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1  ดังนี ้

ขอบเขตของกิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และการระดมสมอง เรื่อง เรขาคณิต  
ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 12 แผน  แผนละ 1 คาบเรียน คาบเรียนละ 60 นาที  
ซึ่งแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย  จุดประสงค์การเรียนรู้  สาระการเรียนรู้  สื่อการเรียนรู้  
กิจกรรมการเรียนรู้  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

เพื่อเสริมสร้างความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น  กิจกรรมการเรียนรู้ที่น ามาใช้ 
ได้แก่ กิจกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ จ านวน 12 คาบเรียน  ในกิจกรรมการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์  นักเรียนจะได้เรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา   
กระบวนการแก้ปัญหาที่เป็นพลวัตตามแนวคิดของวิลสันและคณะ และกระบวนการระดม
สมอง  ซึ่งกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยาเป็นกระบวนการแก้ปัญหาที่ได้รับการ
ยอมรับและแพร่หลายท่ัวโลก ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นท าความเข้าใจปัญหา  ขั้นวางแผน
แก้ปัญหา  ขั้นด าเนินการตามแผน  และขั้นตรวจสอบผล  ส าหรับกระบวนการแก้ปัญหาท่ีเป็นพลวัต
ตามแนวคิดของวิลสันและคณะเป็นกระบวนการแก้ปัญหาท่ีสนับสนุนกระบวนการแก้ปัญหาตาม
แนวคิดของโพลยาในรูปแบบที่แสดงความเป็นพลวัต  มีล าดับไม่ตายตัว  สามารถวนไปเวียนมาได้ 

นอกจากกระบวนการแก้ปัญหาแล้ว นักเรียนยังได้ฝึกฝนกระบวนการในการระดม
สมอง  ซึ่งการระดมสมอง  หมายถึง  กระบวนการของกลุ่มบุคคลในการแสดงความคิดเห็นอย่าง
อิสระ เพื่อให้ได้แนวทางในการแก้ปัญหาและผลเฉลยของปัญหามากที่สุดภายในเวลาที่ก าหนด  โดย
เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่มอย่างทั่วถึงและหลากหลาย  และการไม่วิพากษ์วิจารณ์แนวคิด
ของสมาชิกในกลุ่ม  ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1  ก าหนดและพิจารณาปัญหา  เป็นข้ันตอนที่ผู้น ากลุ่มแจ้งให้สมาชิกในกลุ่มได้
ทราบและเข้าใจรายละเอียดของปัญหา 

ขั้นที่ 2  ทบทวนปัญหา  เป็นข้ันตอนท่ีสมาชิกในกลุ่มน าเสนอแนวทางที่เป็นไปได้ใน
การแก้ปัญหา 
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ขั้นที่ 3  คัดเลือกประเด็นปัญหาเบื้องต้น  เป็นข้ันตอนท่ีคัดเลือกแนวทางในการ
แก้ปัญหา 

ขั้นที่ 4  ขั้นระดมสมอง   เป็นข้ันตอนท่ีให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มด าเนินการแก้ปัญหา
ตามแนวทางที่เลือก  แล้วน าเสนอแนวคิดที่คาดว่าจะเป็นผลเฉลยของตนออกมา  โดยไม่มีการ
วิพากษ์วิจารณ์แนวคิดของสมาชิกในกลุ่ม 

ขั้นที่ 5  คัดเลือกผลเฉลย  เป็นขั้นตอนท่ีสมาชิกในกลุ่มช่วยกันคัดเลือกผลเฉลยที่
ซ้ าซ้อนหรือไม่น่าจะเป็นไปได้ทิ้งไป  เพื่อให้เหลือเฉพาะผลเฉลยของปัญหาเท่านั้น 

ตลอดจนได้ฝึกฝนและมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาที่ไม่คุ้นเคย (non-routine 
problem) ซึ่งแต่ละปัญหามีผลเฉลยมากกว่าหนึ่งผลเฉลย และใช้เนื้อหาคณิตศาสตร์เรื่อง เรขาคณิต 
ที่ไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ในการแก้ปัญหาเหล่านั้น  เพื่อเสริมสร้างความคิดคล่องและ
ความคิดยืดหยุ่น นักเรียนจะได้ฝึกฝนและมีประสบการณ์ในการค้นหาผลเฉลยของปัญหาทาง
คณิตศาสตร์มากกว่าหนึ่งผลเฉลยในเวลาที่ก าหนด และเลือกผลเฉลยหรือกลุ่มของผลเฉลยของ
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์หรือเงื่อนไขท่ีก าหนด  ตลอดจนก าหนดเกณฑ์ใน
การการจัดกลุ่มของผลเฉลยที่ได้ 

ภายหลังการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  นักเรียนจะได้มีส่วนร่วมในการน าเสนอผล
การแก้ปัญหาหน้าชั้นเรียน  โดยมีครเูป็นผู้เปิดประเด็นอภิปรายเกี่ยวกับผลการแก้ปัญหา ซึ่ง
ได้แก่ กระบวนการแก้ปัญหา  กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา  ลักษณะผลเฉลยและเกณฑ์ในการจัดกลุ่ม
ผลเฉลย  แลว้ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอภิปรายผลการแก้ปัญหาเหล่านั้น  และเพื่อให้มีความ
เข้าใจตรงกันครูและนักเรียนจะร่วมกันสรุปผลการแก้ปัญหาที่ถูกต้องอีกครั้ง 

3.  สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ประกอบด้วย  (1) กิจกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

และการระดมสมอง เรื่อง เรขาคณิต   (2) แบบสังเกตพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิด
ยืดหยุ่น  และ (3) แบบสัมภาษณ์กระบวนการแก้ปัญหา  กิจกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
และการระดมสมอง เร่ือง เรขาคณิต เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1  โดยจุดมุ่งหมายหลัก คือ เพื่อเสริมสร้างความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น  
ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 12 แผน  แผนละ 1 คาบเรียน คาบเรียนละ 60 นาที  
ซึ่งแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย  จุดประสงค์การเรียนรู้  สาระการเรียนรู้  สื่อการเรียนรู้  
กิจกรรมการเรียนรู้  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  แบบสังเกตพฤติกรรมด้านความคิดคล่อง
และความคิดยืดหยุ่น 

เป็นแบบบันทึกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อบันทึกพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิด
ยืดหยุ่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขณะลงมือแก้ปัญหา ตามล าดับ  ซึ่งประกอบด้วยแบบ
ตรวจสอบรายการ (check list) และแบบบันทึกภาคสนาม (field note)  ในแต่ละคาบเรียนผู้วิจัยและ
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ผู้ช่วยวิจัยจ านวน 2 คน ท าหน้าที่เป็นผู้สังเกตและผู้บันทึกพฤติกรรมเหล่านั้นลงในแบบสังเกต
พฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น  แบบสัมภาษณ์กระบวนการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์  เป็นแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่เป็นนักเรียนเป้าหมายแต่ละคน หลังสิ้นสุดคาบ
เรียนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์แต่ละครั้ง  โดยผู้วิจัยท าหน้าที่เป็นผู้สัมภาษณ์นักเรียนเป้าหมาย
แต่ละคนหลังสิ้นสุดคาบเรียนแต่ละครั้ง และมีกล้องวิดีโอช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

4.  เก็บรวบรวมข้อมูล 

แบบแผนการวิจัย 

แบบแผนการวิจัยท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบกลุ่มเดียว (One group design) ซึ่ง
เป็นแบบแผนการวิจัยท่ีเลือกใช้กลุ่มตัวอย่างเพียงกลุ่มเดียว มีการให้ตัวแปรอิสระกับกลุ่มตัวอย่าง 
แล้วพิจารณาผลการทดลอง 

การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนตรินทรวิโรฒ ประสานมิตรฝ่ายมัธยม จ านวน 9 คน ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 
2553  จ านวน 24 คาบเรียน  คาบเรียนละ 60 นาที  โดยใช้เวลานอกเหนือจากเวลาเรียนปกติ  ซึ่ง
แบ่งเป็นระยะเวลาส าหรับด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ านวน 12 คาบเรียน และ
ระยะเวลาส าหรับสัมภาษณ์กระบวนการแก้ปัญหา 12  คาบเรียน นักเรียนเป้าหมาย ในการด าเนิน
กิจกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เรขาคณิต  แต่ละคาบเรียน  ผู้วิจัยท าหน้าที่เป็น (1) 
ผู้สอนและด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ   (2) ผู้สังเกตและผู้บันทึกพฤติกรรมด้านความคิด
คล่องและความคิดยืดหยุ่นของนักเรียนขณะลงมือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  โดยบันทึกพฤติกรรม
เหล่านั้นลงในแบบสังเกตพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น   และ (3) ผู้สัมภาษณ์
นักเรียนเป้าหมายแต่ละคนเกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หลังสิ้นสุดคาบเรียนแต่
ละครั้ง  ในขณะด าเนินกิจกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เรขาคณิต ผู้ช่วยวิจัยซึ่งเป็น
นิสิตปริญญาโทสาขาวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 2 คน  ท าหน้าที่เป็นผู้สังเกตและผู้บันทึกพฤติกรรม
ด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่นของนักเรียนขณะลงมือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  โดย
บันทึกพฤติกรรมเหล่านั้นลงในแบบสังเกตพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น   
ในขณะด าเนินกิจกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เรขาคณิต มีการใช้กล้องวีดิโอเพื่อบันทึก
รายละเอียดบรรยากาศการเรียนการสอน บทสนทนาและพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิด
ยืดหยุ่นของนักเรียนขณะลงมือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ตลอดจนบทสัมภาษณ์ระหว่างผู้วิจัยและ
นักเรียนเป้าหมายเกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
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5.  วิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์มีดังนี้  

1.  งานเขียนของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

2.  ผลการสังเกตพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่นของผู้วิจัยและ
ผู้ช่วยวิจัย จ านวน 2 คน  ขณะนักเรียนเป้าหมายลงมือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  โดยมีแบบสังเกต
พฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น และกล้องวิดีโอ ช่วยในการบันทึกรายละเอียด
เหล่านั้น    

3.  ผลการสัมภาษณ์ระหว่างผู้วิจัยและนักเรียนเป้าหมายเกี่ยวกับกระบวนการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  โดยมีแบบสัมภาษณ์กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และกล้อง
วิดีโอ ช่วยในการบันทึกรายละเอียดเหล่านั้น 

น าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดจากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ผลตามขั้นตอนการ
วิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative analysis) โดยใช้ผู้วิเคราะห์ 3 คน  ซึ่งได้แก่ ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย 
จ านวน 2 คน   กอ่นท าการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยอธิบายและชี้แจงให้ผู้วิเคราะห์อีก 2 คน เข้าใจ
จุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์ข้อมูล แล้วให้ผู้วิเคราะห์ทั้ง 3 คน แยกกันวิเคราะห์อย่างอิสระ 

ส าหรับในกรณีที่ผู้วิเคราะห์ทั้งสามคนมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน จะใช้การอภิปราย
แสดงเหตุผลการวิเคราะห์ของแต่ละคน โดยพิจารณาจากวีดิทัศน์ที่บันทึกเกี่ยวกับรายละเอียด
บรรยากาศการเรียนการสอน  บทสนทนาและพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น
ของนักเรียนขณะลงมือแก้ปัญหา และบทสัมภาษณ์ระหว่างผู้วิจัยและนักเรียนเป้าหมายเกี่ยวกับ
กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ แล้วร่วมกันหาข้อสรุป  ในขณะเดียวกันผู้วิจัยได้บันทึกผลที่
เกิดจากการวิเคราะห์ร่วมกันไว้ เพื่อน าไปประกอบการตัดสินใจในข้ันของการสรุปผลต่อไป 
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สรุปและอภปิรายผลการวิจัย  

จากการวิเคราะห์งานเขียนของนักเรียนในกิจกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ผลการ 
สังเกตพฤติกรรมของผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยและผลการสัมภาษณ์กระบวนการแก้ปัญหาทาง 
คณิตศาสตร์  พบว่า  เมื่อนักเรียนได้ลงมือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ท าให้นักเรียนมีประสบการณ์
ในการก าหนดและพิจารณาปัญหา ทบทวนประเด็นปัญหา  คัดเลือกประเด็นปัญหาที่ใช้ในการระดม
สมองมากขึ้น  ส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่นสูงขึ้น  ซึ่ง
สอดคล้องกับ วิชัย  วงษ์ใหญ่ (2523 : 32) ที่กล่าวว่า การแก้ปัญหา (Problems solving)  และการ
ระดมสมอง (Brainstorming) เป็นกระบวนการฝึกและวิธีการสอนท่ีเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้
เกิดขึ้นได้  

ตอนที่  1  พฤติกรรมด้านความคิดคลอ่ง เรื่อง เรขาคณิต ของนักเรยีนจาก
กิจกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และการระดมสมอง 

ในการศึกษาพฤติกรรมด้านความคิดคล่อง เรื่อง เรขาคณิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ผู้วิจัยศึกษาพฤติกรรมด้านความคิดคล่องโดยพิจารณาจากความสามารถของนักเรียนในการคิด
หาผลเฉลยได้จ านวนมากในเวลาที่ก าหนด  และการคิดหาผลเฉลยได้หลายรูปแบบที่แตกต่างกัน  
ขณะลงมือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และระดมสมองในช่วงกิจกรรมพัฒนาความคิดคล่อง 

1.1  ด้านการคิดหาผลเฉลยได้จ านวนมากในเวลาที่ก าหนด  
การศึกษาการคิดหาผลเฉลยได้จ านวนมากในเวลาที่ก าหนดของนักเรียน  ผู้วิจัยพิจารณา

จ านวนของผลเฉลยท่ีนักเรียนหาได้ในเวลาที่ก าหนด  และระยะเวลาที่นักเรียนใช้ในการคิดหาผล
เฉลยแต่ละผลเฉลย  ดังที่กล่าวมาแล้วในบทก่อนหน้านี้ว่า  ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในกิจกรรม
การเรียนรู้น้ีแต่ละปัญหามีผลเฉลยมากกว่าหนึ่งผลเฉลย  จากการวิเคราะห์งานเขียนของนักเรียนใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ผลการสังเกตของผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย  และผลการสัมภาษณ์ของผู้วิจัย
เกี่ยวกับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และการระดมสมองของนักเรียน พบว่า  นักเรียนมีพฤติกรรม
ด้านการคิดหาผลเฉลยได้จ านวนมากในเวลาที่ก าหนดอยู่ 2 ลักษณะ ได้แก่ นักเรียนคิดหาผลเฉลย
ได้จ านวนมากขึ้นในเวลาที่ก าหนด  และนักเรียนคิดหาผลเฉลยแต่ละผลเฉลยได้เร็วขึ้น  
มีรายละเอียดดังนี้ 

(1)  นักเรียนคิดหาผลเฉลยได้จ านวนมากขึ้นในเวลาที่ก าหนด 

ผลการวิเคราะห์งานเขียนของนักเรียนในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ผลการสังเกต
ของผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย  และผลการสัมภาษณ์ของผู้วิจัยเกี่ยวกับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และการ
ระดมสมองของนักเรียนในด้านการคิดหาผลเฉลยได้จ านวนมากขึ้นในเวลาที่ก าหนด พบว่า เมื่อ
นักเรียนได้ลงมือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มากขึ้น ท าให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการก าหนดและ
พิจารณาปัญหา ทบทวนประเด็นปัญหา  คัดเลือกประเด็นปัญหาที่ใช้ในการระดมสมองมากขึ้น 
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ดังนั้นนักเรียนส่วนใหญ่จึงคิดหาผลเฉลยได้มากขึ้น ซึ่งลักษณะพฤติกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับ 
ลักษณะพฤติกรรมของผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตามแนวคิดของ ณัฏฐพงษ์  เจริญพิทย ์ 
(2542: 17) ที่กล่าวว่า ความไวต่อปัญหา  เป็นพฤติกรรมที่แสดงถึงการเกิดความคิดอย่างฉับพลัน
สืบเนื่องจากการรับรู้หรือการได้ประสบกับเหตุการณ์ในด้านต่าง ๆ  

 (2)  นักเรียนคิดหาผลเฉลยแต่ละผลเฉลยได้เร็วขึ้น 

 ผลการวิเคราะห์งานเขียนของนักเรียนในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ผลการสังเกต
ของผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย  และผลการสัมภาษณ์ของผู้วิจัยเกี่ยวกับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และการ
ระดมสมองของนักเรียนในด้านการคิดหาผลเฉลยแต่ละผลเฉลยได้เร็วขึ้น พบว่า เม่ือนักเรียนได้ลงมือ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ท าให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการก าหนดและพิจารณาปัญหา ทบทวน
ประเด็นปัญหา  คัดเลือกประเด็นปัญหาที่ใช้ในการระดมสมองมากขึ้น  นักเรียนส่วนใหญ่จึงสามารถ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัญหามากขึ้นเช่นกัน  จากในช่วง
แรกของกิจกรรมการเรียนที่ใช้กลยุทธ์เดาและตรวจสอบนักเรียนได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ปัญหาในช่วงที่ 2 และช่วงที่ 3 คือการใช้กลยุทธ์แจกแจงกรณีที่เป็นไปได้และกลยุทธ์
การสร้างตารางจึงส่งผลต่อการคิดหาผลเฉลยของนักเรียนแต่ละผลเฉลยได้เร็วขึ้น  ซึ่งลักษณะ 
พฤติกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับ ลักษณะพฤติกรรมของผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตามแนวคิด 
ของณัฏฐพงษ์  เจริญพิทย์ (2542: 17)  ที่กล่าวว่า พฤติกรรมที่ชอบการเปลี่ยนแปลงแนวคิด เป็น
พฤติกรรมที่แสดงถึงการชอบคิดชอบท าในสิ่งแปลกใหม่และหลีกเลี่ยงการคิดและท าในสิ่งที่ซ้ าซาก
จ าเจในด้านต่าง ๆ 

2.  ด้านการคิดหาผลเฉลยได้หลายรูปแบบที่แตกต่างกัน 
ในการศึกษาการคิดหาผลเฉลยได้หลายรูปแบบที่แตกต่างกันของนักเรียน  ผู้วิจัยพิจารณา

จ านวนรูปแบบของผลเฉลยท่ีนักเรียนหาได้  ลักษณะของผลเฉลยในแต่ละรูปแบบ  และขั้นตอนใน
การคิดหาผลเฉลย  ซึ่งปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้นี้แต่ละปัญหามีรูปแบบของ
ผลเฉลยมากกว่าหนึ่งรูปแบบ จากการวิเคราะห์ผลงานเขียนของนักเรียนในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์  ผลการสังเกตของผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย  และผลการสัมภาษณ์ของผู้วิจัยเกี่ยวกับการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน พบว่า  นักเรียนคิดหาผลเฉลยที่มีรูปแบบแตกต่างกันได้
จ านวนมากขึ้น และนักเรียนมีขั้นตอนในการคิดหาผลเฉลยที่กระชับข้ึน  มีรายละเอียดดังน้ี 

(1)  นักเรียนคิดหาผลเฉลยที่มีรูปแบบแตกต่างกันได้จ านวนมากขึ้น 

ผลการวิเคราะห์งานเขียนของนักเรียนในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ผลการสังเกต
ของผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย  และผลการสัมภาษณ์ของผู้วิจัยเกี่ยวกับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และการ
ระดมสมองของนักเรียนในด้านการคิดหาผลเฉลยที่มีรูปแบบแตกต่างกันได้จ านวนมากขึ้น พบว่า 
ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนส่วนใหญ่คิดหาผลเฉลยที่มีรูปแบบแตกต่างกันได้เพียง
บางส่วน เม่ือนักเรียนได้ลงมือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มากขึ้น ท าให้นักเรียนมีประสบการณ์ใน
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การก าหนดและพิจารณาปัญหา ทบทวนประเด็นปัญหา  คัดเลือกประเด็นปัญหาที่ใช้ในการระดม
สมองมากขึ้น  ดังนั้นนักเรียนส่วนใหญ่จึงคิดหาผลเฉลยที่มีรูปแบบแตกต่างกันได้มากขึ้น  

(2)  นักเรียนมีขั้นตอนในการคิดหาผลเฉลยที่กระชับขึ้น 

ผลการวิเคราะห์งานเขียนของนักเรียนในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ผลการสังเกต
ของผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย  และผลการสัมภาษณ์ของผู้วิจัยเกี่ยวกับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และการ
ระดมสมองของนักเรียนที่ในด้านการมีขั้นตอนในการคิดหาผลเฉลยท่ีกระชับข้ึน พบว่า ในช่วงแรก
ของกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนส่วนใหญ่ใช้เวลามากในการคิดหาผลเฉลยทั้งหมดในกระดาษทด  
แล้วตอบในกระดาษค าตอบ  ท าให้เมื่อใกล้เวลาที่ก าหนดนักเรียนต้องเร่งรีบในการเขียนผลเฉลยใน
กระดาษค าตอบ  ซึ่งบางครั้งท าให้เขียนผลเฉลยได้ไม่ครบ  เมื่อนักเรียนได้ลงมือแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ท าให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการก าหนดและพิจารณาปัญหา ทบทวนประเด็นปัญหา  
คัดเลือกประเด็นปัญหาท่ีใช้ในการระดมสมองมากขึ้น  นักเรียนส่วนใหญ่จึงใช้เวลาน้อยลงในการคิด
หาผลเฉลยในกระดาษทด  ซึ่งนักเรียนคิดไปเขียนไป โดยคิดหาผลเฉลยทีละผลเฉลยในกระดาษทด 
แล้วเขียนผลเฉลยเหล่านั้นในกระดาษค าตอบ  นอกจากนั้นนักเรียนยังปรับขั้นตอนในการคิดหาผล
เฉลยให้กระชับ  

ตอนที่  2  พฤติกรรมด้านความคิดยืดหยุ่น เรื่อง เรขาคณิต ของนักเรียนจาก      
กิจกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และการระดมสมอง 

ในการศึกษาพฤติกรรมด้านความคิดยืดหยุ่น เรื่อง เรขาคณิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 ผู้วิจัยศึกษาพฤติกรรมด้านความคิดยืดหยุ่นโดยพิจารณาจากความสามารถของนักเรียนใน
การคิดแล้วเลือกผลเฉลยหรือกลุ่มของผลเฉลยที่สอดคล้องกับสถานการณ์หรือเงื่อนไขท่ีก าหนด  
และการคิดแล้วเลือกเกณฑ์การจัดกลุ่มของผลเฉลย  ขณะลงมือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และระดม
สมองในช่วงกิจกรรมพัฒนาความคิดยืดหยุ่น 

1.  ด้านการคิดแล้วเลือกผลเฉลยหรือกลุ่มของผลเฉลยที่สอดคล้องกับสถานการณ์
หรือเงื่อนไขที่ก าหนด 

ผลการวิเคราะห์งานเขียนของนักเรียนในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ผลการสังเกตของ
ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย  และผลการสัมภาษณ์ของผู้วิจัยเกี่ยวกับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และการ
ระดมสมองของนักเรียนในด้านการคิดแล้วเลือกผลเฉลยหรือกลุ่มของผลเฉลยที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์หรือเงื่อนไขท่ีก าหนด พบว่า เม่ือนักเรียนมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาและระดม
สมองมากขึ้น นักเรียนสามารถคิดแล้วเลือกผลเฉลยหรือกลุ่มของผลเฉลยที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์หรือเงื่อนไขท่ีก าหนดได้ถูกต้องมากขึ้น  โดยคิดแล้วเลือกจากผลเฉลยที่นักเรียนหาได้
ในช่วงกิจกรรมพัฒนาความคิดคล่อง  ถ้าพบว่าไม่มีผลเฉลยที่ต้องการนักเรียนจึงคิดหาผลเฉลยอีก
ครั้งจนได้ผลเฉลยที่สอดคล้องกับสถานการณ์หรือเงื่อนไขท่ีก าหนด  และบางครั้งนักเรียนยังสามารถ
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หาผลเฉลยเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับสถานการณ์หรือเงื่อนไขท่ีก าหนดได้เช่นกัน   ซึ่งลักษณะ 
พฤติกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับลักษณะพฤติกรรมของผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตามแนวคิด 
ของวิชัย วงษ์ใหญ่ (2523 : 9) ที่กล่าวว่า ผู้ที่มีความยืดหยุ่นทางการคิดนั้น ต้องมีความยืดหยุ่นทั้ง
ความคิดและการกระท าสามารถดัดแปลงแก้ไขวิธีการ และการท างานได้อย่างเหมาะสม 

2.  ด้านการคิดแล้วเลือกเกณฑ์การจัดกลุ่มของผลเฉลย 
 ในการศึกษาการคิดแล้วเลือกเกณฑ์ในการจัดกลุ่มของผลเฉลยของนักเรียน ผู้วิจัย

พิจารณาการก าหนดเกณฑ์การจัดกลุ่มของผลเฉลยพร้อมค าอธิบายของนักเรียน  ดังที่กล่าวมาแล้ว
ว่า ในช่วงกิจกรรมพัฒนาความคิดคล่องนักเรียนต้องคิดหาผลเฉลยจ านวนมากในเวลาที่ก าหนด  
ดังนั้นในช่วงกิจกรรมพัฒนาความคิดยืดหยุ่น นักเรียนแต่ละคนต้องน าผลเฉลยจ านวนมากที่หาได้มา
จัดเป็นกลุ่มๆ พร้อมทั้งก าหนดเกณฑ์ในการจัดกลุ่มของผลเฉลยดังกล่าว  จากการวิเคราะห์ผลงาน
เขียนของนักเรียนในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรแ์ละการระดมสมอง  ผลการสังเกตของผู้วิจัยและ
ผู้ช่วยวิจัย  และผลการสัมภาษณ์ของผู้วิจัยเกี่ยวกับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน พบว่า 
นักเรียนมีพฤติกรรมด้านการคิดหาผลเฉลยได้จ านวนมากในเวลาที่ก าหนดอยู่ 2 ลักษณะ ได้แก่ 
นักเรียนมีเกณฑ์การจัดกลุ่มของผลเฉลยท่ีชัดเจนข้ึน  และนักเรียนมีค าอธิบายเกณฑ์การจัดกลุ่ม
ของผลเฉลยท่ีชัดเจนข้ึน  
มีรายละเอียดดังนี้ 

(1)  นักเรียนมีเกณฑ์การจัดกลุ่มของผลเฉลยที่ชัดเจนขึ้น   

ผลการวิเคราะห์งานเขียนของนักเรียนในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ผลการสังเกต
ของผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย  และผลการสัมภาษณ์ของผู้วิจัยเกี่ยวกับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และการ
ระดมสมองของนักเรียนในด้านการมีเกณฑ์การจัดกลุ่มของผลเฉลยที่ชัดเจนข้ึน  พบว่า ในช่วงแรก
ของกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนส่วนใหญ่  ใช้เกณฑ์ที่มีลักษณะเดียวกันและเม่ือพิจารณาในภาพรวม  
พบว่า เป็นลักษณะของเกณฑ์ที่ใช้ความสัมพันธ์ของจ านวนและไม่ค่อยมีความซับซ้อน เนื่องจากเม่ือ
นักเรียนได้มีการระดมสมองขณะแก้ปัญหา  และนักเรียนบางส่วนท่ีไม่สามารถคิดหาผลเฉลยได้
ทันเวลาจึงใช้เกณฑ์ในการจัดกลุ่มเหมือนกับเพื่อนสมาชิกคนอื่น ๆ เมื่อนักเรียนได้มีประสบการณ์ใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และระดมสมองมากขึ้นท าให้นักเรียนส่วนใหญ่ใช้เกณฑ์ที่มีความ
แตกต่างกันมากยิ่งขึ้น และเกณฑ์ที่ได้นั้นมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 

(2)  นักเรียนมีค าอธิบายเกณฑ์การจัดกลุ่มของผลเฉลยที่ชัดเจนขึ้น   

ผลการวิเคราะห์งานเขียนของนักเรียนในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ผลการสังเกต
ของผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย  และผลการสัมภาษณ์ของผู้วิจัยเกี่ยวกับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และการ
ระดมสมองของนักเรียนในด้านการใช้ค าอธิบายเกณฑ์การจัดกลุ่มของผลเฉลยท่ีชัดเจนข้ึน  พบว่า 
ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนสามารถก าหนดเกณฑ์การจัดกลุ่มของผลเฉลย  และน า
ผลเฉลยมาจัดกลุ่มตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ซึ่งเป็นเกณฑ์การจัดกลุ่มของผลเฉลยท่ีชัดเจน ท าให้ไม่มี
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ผลเฉลยใดอยู่มากกว่าหนึ่งกลุ่ม ในการอธิบายรายละเอียดของเกณฑ์ นักเรียนส่วนใหญ่ใช้ค าอธิบาย
ที่สั้น เป็นเพียงวลีหรือประโยคสั้นๆ  ซึ่งไม่ได้อธิบายความหมายของค า วลีหรือประโยคเหล่านั้น 
เมื่อนักเรียนมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหามากขึ้น  ท าให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการก าหนดและ
พิจารณาปัญหา ทบทวนประเด็นปัญหา  คัดเลือกประเด็นปัญหาที่ใช้ในการระดมสมองมากขึ้น  
นักเรียนจึงสามารถใช้ค าอธิบายเกณฑ์การจัดกลุ่มของผลเฉลยท่ีหลากหลายและกระชับมากขึ้น  
เป็นประโยคสั้นๆ และอธิบายความหมายของประโยคเหล่านั้นได้ชัดเจนมากขึ้นเช่นกัน 

ข้อเสนอแนะ 

1.  ข้อเสนอแนะส าหรับการเรียนการสอน 
เนื่องจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดให้ ทักษะและ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ เป็นสาระการเรียนรู้หนึ่งท่ีนักเรียนทุกคนจะต้องเรียน และความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์เป็นมาตรฐานหน่ึงใน ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ดังนั้นเพื่อเสริมสร้าง
ให้นักเรียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ครูอาจน ากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นไปจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนที่มีความสนใจในวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
หรือน าไปบูรณาการกับการเรียนการสอนปกติ  ส าหรับปัญหาท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์เป็นปัญหาที่ไม่คุ้นเคย (non-routine problem)  ซึ่งแต่ละปัญหามีผลเฉลยมากกว่า
หนึ่งผลเฉลย และหาผลเฉลยหรือกลุ่มของผลเฉลยของปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับ
สถานการณ์หรือเงื่อนไขที่ก าหนด  อย่างไรก็ตามนักเรียนท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จะต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรขาคณิต ได้แก่ รูปเรขาคณิต 2 มิติ
และรูปเรขาคณิต 3 มิติ  การหาพื้นท่ีของรูปเรขาคณิต 2 มิติและปริมาตรของทรงเรขาคณิต 

2.  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
การศึกษาพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น เรื่อง เรขาคณิต ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  ผ่านกิจกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และการระดมสมองที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นการศึกษาพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่นในลักษณะกิจกรรม
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และการระดมสมองเป็นกลุ่มโดยเน้นการอภิปรายและมีส่วนร่วมจาก
สมาชิกทุกคนในกลุ่มอย่างทั่วถึง  ดังนั้นในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรมีการจัดกิจกรรม
วัดผลและประเมินผลเป็นรายบุคคลเพื่อศึกษาพัฒนาการด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น  
ส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป อาจปรับเปลี่ยนตัวแปรท่ีศึกษา เช่น ความสามารถในการให้เหตุผล การ
สื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ การเชื่อมโยง  ส าหรับเวลาที่ใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรเพิ่มเป็น 15-20 คาบเรียน คาบเรียนละ 90-120 นาที เพื่อจะได้
ศึกษาพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่นคณิตศาสตร์บางอย่างที่ยังไม่ปรากฏเด่นชัด  
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การหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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การหาคณุภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

การหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้วิจัยน้ี ประกอบด้วย  กิจกรรมการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์และการระดมสมอง เรื่อง เรขาคณิต ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบสังเกต
พฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น  และแบบสัมภาษณ์กระบวนการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และการระดมสมอง  โดยผู้วิจัยด าเนินการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 

1.  วิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC) ของกิจกรรม
การเรียนรู้ ซึ่งผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 

1.1  น าเครื่องมือที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ 

คะแนน   +1   ส าหรับข้อสอบที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ามีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อ 
คะแนน     0   ส าหรับข้อสอบที่ผู้เชี่ยวชาญไม่แน่ใจว่ามีความเที่ยงตรงเชิง

เนื้อหาหรือไม่ 
คะแนน    -1   ส าหรับข้อสอบที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าไม่มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา

ค านวณค่า IOC ของแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้แล้วเลือกกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีค่า 

IOC ตั้งแต่ .50 ขึ้นไป  โดยใช้สูตรการค านวณ IOC คือ  R
IOC =

N
   

เมื่อ  IOC   คือ  ค่าดัชนีความสอดคล้อง 

         R    คือ  ผลรวมของคะแนนท่ีได้จากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 
           N      คือ  จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

ตาราง 2  ค่าดัชนีความสอดคล้องของกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และการ
ระดมสมอง เรื่อง เรขาคณิต ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   

แผนที่  
ผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 

รวม ค่า IOC แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 2  (ต่อ) 

แผนที่  
ผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 

รวม ค่า IOC แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

7 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
8 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
9 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
10 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
11 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
12 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  



 

 

122 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ : การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เร่ือง  กระดาษจุดหรรษากับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส         เวลา 60 นาที 
   
  

 กิจกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  เรื่อง  “กระดาษจุดหรรษากับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส”  
เป็นกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ีมีจุดประสงค์การเรียนรู้หลัก  เพื่อเสริมสร้างความคิดคล่อง
และความคิดยืดหยุ่น  เรื่อง  เรขาคณิต ผ่านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และกระบวนการ
กลุ่มในการระดมสมอง  ซึ่งจะท าให้นักเรียนตระหนักและเข้าใจถึงความส าคัญของกระบวนการ
แก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา (Polya) และกระบวนการในการระดมสมอง  ตลอดจนมี
ประสบการณ์ในการแก้ปัญหาท่ีไม่คุ้นเคย (non-routine problem)  ซึ่งเป็นปัญหาที่สามารถหาผล
เฉลยได้มากกว่า 1 ผลเฉลย  และใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์  เรื่อง  เรขาคณิต  ในการแก้ปัญหา 
 ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีใช้ในคาบเรียนนี้  คือ  ปัญหา  “กระดาษจุดหรรษากับรูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัส” ซึ่งเป็นปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีต้องการให้นักเรียนสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสลงในกระดาษจุดให้
มีพื้นที่แตกต่างกันมากที่สุด (สิ่งที่ต้องการหา)  โดยก าหนดขนาดของกระดาษจุดแต่ละรูปและ
เงื่อนไขในการสร้างมาให้ (สิ่งที่ก าหนดมาให้)  ซึ่งนักเรียนจะต้องสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสลงใน
กระดาษจุดให้มีพื้นที่แตกต่างกันมากที่สุด  และเลือกวิธกีารในการจัดกลุ่มของผลเฉลยให้สอดคล้อง
กับเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.1 ด้านความรู้ทางคณิตศาสตร์ : เพื่อให้นักเรียน 
  1.1.1  เข้าใจแนวคิดในการสร้างและหาพื้นท่ีของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้ 
  1.1.2 น าสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสไปใช้ได้ 
 1.2 ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ : เพื่อให้นักเรียน 
  1.2.1 ลงมือปฏิบัติและมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาที่ไม่คุ้นเคย  ซึ่งเป็นปัญหาที่
สามารถหาผลเฉลยได้มากกว่าหนึ่งผลเฉลย  และใช้ความรู้คณิตศาสตร์เรื่อง  เรขาคณิตในแก้ปัญหา 
  1.2.2 ลงมือปฏิบัติโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการระดมสมองเพื่อแก้ปัญหา 
  1.2.3 มีโอกาสได้เสริมสร้างความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่นผ่านการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์และการระดมสมอง 
  1.2.4  มีโอกาสได้น าเสนอกระบวนการแก้ปัญหาและผลเฉลยท่ีได้ของตนเอง 
  1.2.5 มีโอกาสได้อธิบายเหตุผลในการจัดกลุ่มของผลเฉลยท่ีได้ 
 1.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ : เพื่อให้นักเรียน 
  1.3.1 มีความรับผิดชอบในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นรายกลุ่ม 
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  1.3.2 มีส่วนร่วมในการอภิปรายผลการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในช้ันเรียน 
2.  สาระการเรียนรู้ 
 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับสาระเรขาคณิต  ซึ่งได้แก่  เรื่องสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส  และการ
หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
 2.2 แนวคิดเกี่ยวกับสาระการวัด  ซึ่งได้แก่   เรื่องของมุมและการวัดขนาดของมุม  
3.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 3.1 ใบกิจกรรม : กระดาษจุดหรรษากับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส (ส าหรับนักเรียนคนละหน่ึงชุด) 
 3.2 กระดาษจุดขนาด  77 ตารางเซนติเมตร   (ส าหรับนักเรียนกลุ่มละหนึ่งชุด) 
 3.3 ผลเฉลย : กระดาษจุดหรรษากับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส (ส าหรับครูผู้สอน) 
 3.4 กล่องกระดาษผลเฉลย  ซึ่งประกอบด้วย  ปากกาเคมี จ านวน 3 ด้าม  กระดาษชาน
อ้อยจ านวน 1 แผ่น  ส าหรับติดผลเฉลย      (ส าหรับนักเรียนกลุ่มละหน่ึงชุด) 
 3.5 แบบสังเกตพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น  ซึ่งได้แก่แบบ
ตรวจสอบรายการและแบบบันทึกภาคสนาม     (ส าหรับครูผู้สอน) 
  3.6 แบบสัมภาษณ์กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์(ส าหรับครูผู้สอน) 
4.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 กิจกรรมการเรียนรู้แบ่งออกเป็น  3  ช่วง  ได้แก่  ช่วงที ่1 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
เพื่อพัฒนาความคิดคล่อง   ช่วงที่ 2 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาความคิดยืดหยุ่น  
ช่วงที่ 3 การน าเสนอและอภิปรายผลการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
 4.1 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาความคิดคล่อง  ใช้เวลาประมาณ  20 
นาที  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  4.1.1 ครูแจกใบกิจกรรม(ส่วนที่ 1 ด้านการคิดหาผลเฉลยได้จ านวนมากในเวลาที่
ก าหนดและการคิดหาผลเฉลยได้หลายรูปแบบที่แตกต่างกัน)  เรื่อง  กระดาษจุดหรรษากับรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัสและกล่องกระดาษผลเฉลย  ซึ่งประกอบด้วย  ปากกาเคมี จ านวน 3 ด้าม  กระดาษ
ชานอ้อยจ านวน 1 แผ่น  ส าหรับติดผลเฉลย  ให้นักเรียนกลุ่มละ 1 ชุด 
  4.1.2 เพื่อด าเนินการตามกระบวนการแก้ปัญหาและการระดมสมองในข้ันตอนที่ 1 
ก าหนดและพิจารณาปัญหา  ครูน าเสนอสถานการณ์ปัญหา  ตลอดจนสร้างแรงจูงใจให้นักเรียน
อยากแก้ปัญหา  แล้วให้นักเรียนอ่านและท าความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาในใบกิจกรรมด้วยตนเอง
อีกครั้ง  โดยเน้นย้ าว่าขณะอ่านและท าความเข้าใจปัญหานักเรียนสามารถขีดเขียนในใบกิจกรรมได้
ตามความต้องการ 
  4.1.3 เพื่อตรวจสอบความเข้าใจและการทบทวนประเด็นปัญหาของนักเรียน  ครูตั้ง
ประเด็นค าถามให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น  เช่น  
    -   “ปัญหานี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร” 
    -   “นักเรียนลองเล่าให้ฟังซิว่า  ปัญหานี้มีว่าอย่างไร” 
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    -   “สิ่งที่สถานการณ์ก าหนดมาให้มีอะไรบ้าง” 
    -   “สิ่งที่สถานการณ์ปัญหาต้องการให้หาคืออะไร” 
    -   “รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีลักษณะและสมบัติอย่างไร”    
          เป็นต้น 
  4.1.4 ครูแนะน าให้นักเรียนแต่ละคนวางแผนในการแก้ปัญหาด้วยตนเองก่อน   
จากนั้นให้นักเรียนน าเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาต่อสมาชิกคนอื่นในกลุ่ม 
  4.1.5 ครูตั้งประเด็นค าถามให้นักเรียนตรวจสอบการคัดเลือกประเด็นปัญหาและการ
วางแผนแก้ปัญหา  เช่น 
    -   “ความรู้คณิตศาสตร์  ที่น ามาใช้ในการแก้ปัญหามีอะไรบ้าง” 

    -   “นักเรียนมีความความรู้คณิตศาสตร์  ที่น ามาช่วยในการแก้ปัญหานี้มาก 
 หรือน้อยเพียงใด” 
    -   “วิธีการ/ยุทธวิธี  ที่น ามาใช้ในการแก้ปัญหานี้มีอะไรบ้าง” 

    -   “นักเรียนคิดว่าจ าเป็นหรือไม่ที่  วิธีการ/ยุทธวิธี  ที่น ามาใช้ในการแก้ปัญหา 
นี้มีเพียงวิธีเดียว” 
    -   “วิธีการ/ยุทธวิธี  ที่นักเรียนจะเลือกมาใช้ในการแก้ปัญหาน้ีคืออะไร”  
           เป็นต้น 
  4.1.6 ครูแนะน าให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันระดมสมองในการหาผลเฉลยตาม
แนวทางหรือยุทธวิธีในการแก้ปัญหาที่เลือกไว้   โดยให้ร่วมกันหาผลเฉลยท่ีเป็นไปได้ให้มากที่สุดใน
เวลาที่ก าหนด 
  4.1.7 ครูแนะน าให้นักเรียนคัดเลือกผลเฉลยที่เป็นไปได้แล้วเขียนลงในกระดาษจุดที่
เตรียมไว้  พร้อมเขียนหมายเลขก ากับผลเฉลยเรียงล าดับ  แล้วให้นักเรียนน าแผ่นกระดาษที่เขียน
ผลเฉลยติดบนกระดาษชานอ้อยของแต่ละกลุ่ม 
  4.1.8 ขณะท่ีนักเรียนระดมสมองและคิดหาผลเฉลย ครู (และผู้ช่วยวิจัย 2 คน) จะ
สังเกตพฤติกรรมด้านความคิดคล่องของนักเรียน (เฉพาะนักเรียนเป้าหมาย)  แล้วบันทึกพฤติกรรม
เหล่านั้นลงในแบบตรวจสอบรายการและแบบบันทึกภาคสนาม  และเม่ือเสร็จสิ้นการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ครูจะบันทึกจ านวนผลเฉลยพร้อมทั้งเก็บกระดาษทดทั้งหมดเพื่อน าไปใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพต่อไป 
  4.1.9 ครูตั้งประเด็นค าถามให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของผลเฉลย  เช่น 
    -  “ผลเฉลยที่ได้นั้นถูกต้องหรือไม่” 

    -   “นักเรียนมีวิธีการในการตรวจสอบว่าผลเฉลยที่ได้นั้นแตกต่างกันหรือ 
 ซ้ าซ้อนกันอย่างไร” 

    -   “ถ้านักเรียนใช้วิธีการหาพื้นท่ีของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสในการตรวจสอบผล 
เฉลยที่ได้แล้ววิธีการท่ีใช้ในการหาพื้นที่นั้น ๆ นักเรียนใช้วิธีการใด   ” 
    -   “นักเรียนใช้วิธีการอื่น ๆ อีกหรือไม่ในหาพื้นที่ของผลเฉลยท่ีได้” 



 

 

126 
   
    -   “ผลเฉลยที่ได้นั้นสอดคล้องกับเงื่อนไขท่ีก าหนดให้หรือไม่” 

    -   “นักเรียนคิดว่าน่าจะมีผลเฉลยอื่น ๆ อีกหรือไม่  เพราะเหตุใด”                         
          เป็นต้น 

 4.2 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาความคิดยืดหยุ่น  ใช้เวลาประมาณ  20 
นาที  มีรายละเอียดดังนี้ 
  4.2.1 ครูแจกใบกิจกรรม(ส่วนที่ 2  ด้านการคิดเลือกผลเฉลยหรือกลุ่มของผลเฉลยท่ี
สอดคล้องกับสถานการณ์หรือเงื่อนไขท่ีก าหนด)  เรื่อง  กระดาษจุดหรรษากับรูปสี่เหลี่ยม  ให้
นักเรียนแต่ละกลุ่มพิจารณาและท าความเข้าใจปัญหา 
  4.2.2 เพื่อตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับค าถามข้อที่ 2 ของนักเรียน  ครูตั้งประเด็น
ค าถามให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น  เช่น  
    -   “สิ่งที่สถานการณ์ปัญหาต้องการให้หาคืออะไร” 
    -   “เงื่อนไขท่ีสถานการณ์ปัญหาก าหนดมาให้คืออะไร” 
    -   “จากผลเฉลยที่ได้ในสถานการณ์ปัญหา ส่วนท่ี 1 นักเรยีนคิดว่ามีผลเฉลย
บางส่วนของนักเรียนสอดคล้องกับเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ใน ส่วนที่ 2 หรือไม่”  
    -  “ถ้ายังไม่มีผลเฉลยที่สอดคล้องกับเงื่อนไขข้างต้น  นักเรียนจะสามารถหา 
ผลเฉลยนั้นได้หรือไม่  เพราะเหตุใด”            
      -  “ถ้านักเรียนหาผลเฉลยที่สอดคล้องกับเงื่อนไขข้างต้นได้แล้ว  นักเรียนจะ 
สามารถหาผลเฉลยเหล่านั้นได้ครบถ้วนหรือไม่  และทราบได้อย่างไรว่าผล เฉลยที่ตนเองหาได้นั้น
ครบถ้วนแล้ว”  

เป็นต้น 
  4.2.3 ครูแนะน าให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มพิจารณาและคัดเลือกผลเฉลยในส่วนที่  1 
ที่สอดคล้องกับเงื่อนไขของสถานการณ์ปัญหาในส่วนที่ 2 แล้ววาดภาพที่ได้ลงในกระดาษค าตอบ
ส่วนท่ี 2  
  4.2.4 ขณะท่ีนักเรียนระดมสมองและคิดหาผลเฉลย ครู (และผู้ช่วยวิจัย 2 คน) จะ
สังเกตพฤติกรรมด้านความคิดยืดหยุ่นของนักเรียน (เฉพาะนักเรียนเป้าหมาย)  แล้วบันทึก
พฤติกรรมเหล่านั้นลงในแบบตรวจสอบรายการและแบบบันทึกภาคสนาม  และเม่ือเสร็จสิ้นการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ครูจะบันทึกผลเฉลยพร้อมทั้งเก็บกระดาษทดทั้งหมดเพื่อน าไปใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพต่อไป 
  4.2.5 เมื่อนักเรียนแก้ปัญหาในส่วนท่ี 2 เสร็จแล้ว  ครูแจกใบกิจกรรมใน (ส่วนท่ี 3 
ด้านการคิดเลือกเกณฑ์ในการจัดกลุ่มของผลเฉลย) ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มพิจารณาและท าความ
เข้าใจปัญหา 
  4.2.6 เพื่อตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับค าถามส่วนท่ี 3 ของนักเรียน  ครูตั้ง
ประเด็นค าถามให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น  เช่น  
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    -   “สิ่งที่สถานการณ์ปัญหาส่วนท่ี 3 ต้องการให้หาคืออะไร” 
    -   “เงื่อนไขหรือเกณฑ์ที่สถานการณ์ปัญหาก าหนดมาให้คืออะไร” 
    -   “จากผลเฉลยที่ได้ในสถานการณ์ปัญหา ส่วนท่ี 1และ 2 นักเรียนคิดว่าผล
เฉลยที่ได้นั้นมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง”  
    -  “นักเรียนคิดว่าผลเฉลยที่ได้จะสามารถแยกประเภทหรือจัดกลุ่มได้หรือไม่” 
    -  “นักเรียนจะมีวิธีการแยกประเภทหรือจัดกลุ่มของผลเฉลยในส่วนที่ 3 ได้ 
 อย่างไรบ้าง” 
    -  “ในการแยกประเภทหรือจัดกลุ่มของผลเฉลยในส่วนที่ 3 นักเรียนต้องใช้
ความรู้ ทางคณิตศาสตร์เรื่องอะไรบ้าง” 

เป็นต้น 
  4.2.7 ครูแนะน าให้นักเรียนร่วมกันน าผลเฉลยที่ได้ในค าถามส่วนที่ 1 – 2 มา
พิจารณาว่ามีผลเฉลยใดบ้างที่มีลักษณะคล้ายกัน  หรือแตกต่างกันอย่างไร  แล้วน าลักษณะที่ได้มา
วิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการหาเกณฑ์มาจัดกลุ่มของผลเฉลยดังกล่าว 
  4.2.8 หลังจากได้เกณฑ์ในการจัดกลุ่มแล้ว   ให้นักเรียนเขียนเกณฑ์ลงในใบ
กิจกรรมส่วนที่ 3 แล้วจ าแนกผลเฉลยออกเป็นกลุ่ม   ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
  4.2.9 ครูตั้งประเด็นค าถามกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น  เช่น 
    -  “นักเรียนคิดว่าเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดกลุ่มของผลเฉลยท่ีได้สามารถ
ปรับเปลี่ยนให้แตกต่างจากเกณฑ์เดิมได้หรือไม่” 
    -  “นักเรียนคิดว่าเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดกลุ่มของผลเฉลยได้ใช้ความรู้ใหม่ในการ
ตั้ง เกณฑ์หรือไม่” 
    -  “นักเรียนคิดว่าเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดกลุ่มของผลเฉลยจะแตกต่างจากเกณฑ์
ของกลุ่มอื่น ๆ หรือไม่”                

เป็นต้น 
  4.2.10 ขณะท่ีนักเรียนระดมสมองและคิดหาเกณฑ์ในการจัดกลุ่มของผลเฉลย ครู 
(และผู้ช่วยวิจัย 2 คน) จะสังเกตพฤติกรรมด้านความคิดยืดหยุ่นของนักเรียน (เฉพาะนักเรียน
เป้าหมาย)  แล้วบันทึกพฤติกรรมเหล่านั้นลงในแบบตรวจสอบรายการและแบบบันทึกภาคสนาม  
และเม่ือเสร็จสิ้นการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ครูจะบันทึกเกณฑ์พร้อมทั้งเก็บกระดาษทดทั้งหมด
เพื่อน าไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพต่อไป 
 4.3 การน าเสนอและอภิปรายผลการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน  ใช้เวลา
ประมาณ  20 นาที  มีรายละเอียดดังน้ี   
  4.3.1 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันรายงานกระบวนการแก้ปัญหา  ซึ่งประกอบด้วย 
แนวคิดและผลเฉลยท่ีได้ในค าถามส่วนท่ี 1 หน้าชั้นเรียน  แล้วให้นักเรียนในกลุ่มอื่น   น าเสนอ
แนวคิดและผลเฉลยท่ีแตกต่างกัน (ถ้ามี) 
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  4.3.2 ครูและนักเรียนทุกกลุ่มร่วมกันอภิปรายแนวคิดและผลเฉลยท่ีได้ในค าถาม
ส่วนท่ี 1ซึ่งประเด็นในการอภิปรายมีดังนี้ 
    -   “เนื้อหา/ความรู้ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการแก้ปัญหาครั้งน้ี” 
    -   “วิธีการ/ยุทธวิธี ที่ใช้ในการแก้ปัญหาครั้งน้ี” 
    -   “ผลเฉลยของนักเรียนท่ีได้ในการแก้ปัญหาครั้งน้ี” 
    -   “ผลเฉลยอื่น ๆ (ถ้ามี) ที่ได้ในการแก้ปัญหาครั้งน้ี”   เป็นต้น 
  4.3.3 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันรายงานกระบวนการแก้ปัญหา  ซึ่งประกอบด้วย 
แนวคิดและผลเฉลยท่ีได้ในค าถามส่วนท่ี 2 หน้าชั้นเรียน  แล้วให้นักเรียนในกลุ่มอื่น   น าเสนอ
แนวคิดและผลเฉลยท่ีแตกต่างกัน (ถ้ามี) 
  4.3.4 ครูและนักเรียนทุกกลุ่มร่วมกันอภิปรายแนวคิดและผลเฉลยท่ีได้ในค าถาม
ส่วนท่ี 2ซึ่งประเด็นในการอภิปรายมีดังนี้ 
    -   “เงื่อนไขของผลเฉลยของสถานการณ์ปัญหาครั้งนี้” 
    -   “ผลเฉลยที่สอดคล้องกับเงื่อนไขของสถานการณ์ปัญหาคร้ังนี้” 
  4.3.5 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันรายงานกระบวนการแก้ปัญหา  ซึ่งประกอบด้วย 
แนวคิดและเกณฑ์ในการจัดกลุ่มของผลเฉลยท่ีได้ในค าถามส่วนท่ี 3 หน้าชั้นเรียน  แล้วให้นักเรียน
ในกลุ่มอื่น   น าเสนอแนวคิดและเกณฑ์ที่แตกต่างกัน (ถ้ามี) 
  4.3.6 ครูและนักเรียนทุกกลุ่มร่วมกันอภิปรายแนวคิดและเกณฑ์ในการจัดกลุ่มของ
ผลเฉลยที่ได้ในค าถามส่วนที่ 3 ซึ่งประเด็นในการอภิปรายมีดังนี้ 
    -   “เกณฑ์ต่าง ๆ ในการจัดกลุ่มของผลเฉลย” 
    -  “เกณฑ์อื่น ๆ ที่นอกเหนือจากเกณฑ์ที่นักเรียนพบในชั้นเรียน” 
    -   “ความสมเหตุสมผลของเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดกลุ่มของผลเฉลย” 
5.  การวัดและประเมินการเรียนรู้ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในคาบเรียนนี้  จะพิจารณาจากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้ 

5.1 ผลจากการท า  “ใบกิจกรรม : กระดาษจุดหรรษากับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส”  ของนักเรียน
แต่ละคน 

5.2 ผลจากการตอบค าถามของนักเรียนแต่ละคนในชั้นเรียน 
5.3 ผลจากการสังเกตพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่นของนักเรียน  ซึ่ง 

พิจาณาจาก  แบบสังเกตพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น  ประเภท  แบบ
ตรวจสอบรายการ   แบบบันทึกภาคสนาม   และการสังเกตจากวิดีทัศน์ 

5.4 ผลจากการสัมภาษณ์นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย  ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม 
6. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..................... 
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  ณ โรงเรียนหรรษาวิทยา  หลังจากนักเรียนเรียนรู้ เรื่อง การหา     

พื้นที่ของรูปเรขาคณิตต่างๆ แล้ว เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของ     

นักเรียนเก่ียวกับการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส   คุณครูจึงจัดกิจกรรมให้    

นักเรียนแต่ละคนปฏิบัติ ดังนี้ 

   1) เขียนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส  จ านวน 1 รูป  ลงในกระดาษจุดที่   

ก าหนดขนาด 7  7   ซึ่งมีระยะห่างของจุดแต่ละจุดใน 

แนวตั้งและแนวนอน เป็น1 เซนติเมตร (ดังรูป)  

ให้มีพื้นที่เป็น  4  ตารางเซนติเมตร  และ“จุดยอด” ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 

แต่ละจุดเป็น “จุด” ในกระดาษจุดพร้อมแสดง “วิธีการค านวณหาพื้นที่”   

ในบริเวณที่ว่าง 

   2) เขียนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส  อีกหลายๆ รูป (มากรูปเท่าที่จะเขียนได้)         

    ลงในกระดาษจุด แผ่นละ 1 รูป   โดยแต่ละรูปต้องมี “พื้นที่ต่างกัน”  

    พร้อมแสดง “วิธีการค านวณหาพื้นที่”  ในบริเวณที่ว่าง 

 
   

 

   

  

รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีลักษณะ 
อย่างไรนะ ! 

 

กิจกรรม : กระดาษจุดหรรษา กับรูปสี่เหล่ียมจัตรุัส 
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ส่วนที่  1 

แบบรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม : กระดาษจุดหรรษากับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 

 
ค าถามข้อที่ 1 สิ่งที่สถานการณ์ปัญหาต้องการหา มีอะไรบ้าง 

_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
 
ค าถามข้อที่ 2 สิ่งที่สถานการณ์ปัญหาก าหนดมาให้ มีอะไรบ้าง 

_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
 
ค าถามข้อที่ 3 ความรู้/แนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่น ามาใช้ในการแก้ปัญหา มีอะไรบ้าง 

_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
 

ค าถามข้อที่ 4 ขั้นตอนหรือแนวคิดในการแก้ปัญหา  มีอะไรบ้าง 

_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 



 

 

131 
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ส่วนที่  2 

แบบรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม : กระดาษจุดหรรษากับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 

 

ค าถามข้อที่ 1 ถ้าต้องการรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีพื้นที่น้อยและมากที่สุดจะสามารถสร้างได้

อย่างไร   และมีพื้นที่เท่าไร 

_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
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ส่วนที่  3 

แบบรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม : กระดาษจุดหรรษากับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 

 

ค าถามข้อที่ 1 หลักเกณฑ์ในการจัดหมวดหมู่ คือ 

_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
 
โดยอาศัยหลักเกณฑ์ในการจัดหมวดหมู่ข้างต้น  
หมวดที่ 1 : ประกอบด้วย รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ที่มีพื้นที่เป็น 
   _________________________________________ ตารางเซนติเมตร  
หมวดที่ 2 : ประกอบด้วย รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ที่มีพื้นที่เป็น 
   _________________________________________ ตารางเซนติเมตร  
หมวดที่ 3 : ประกอบด้วย รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ที่มีพื้นที่เป็น  (ถ้าม)ี 
   _________________________________________ ตารางเซนติเมตร  
หมวดที่ 4 : ประกอบด้วย รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ที่มีพื้นที่เป็น  (ถ้าม)ี 
   _________________________________________ ตารางเซนติเมตร  
หมวดที่ 5 : ประกอบด้วย รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ที่มีพื้นที่เป็น  (ถ้าม)ี 
   _________________________________________ ตารางเซนติเมตร  
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ผลเฉลย  กระดาษจุดหรรษา กับ รูปสี่เหล่ียมจัตุรัส 
 

ผลเฉลยส่วนที่ 1 
 

1.  รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ในกระดาษจุด ขนาด 7  7   พร้อมวิธีการค านวณหาพื้นที่ มีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ้ืนที ่ABCD 
= 3 x 3
= 9 x 1

พ้ืนที ่ABCD 
= 2 x 2
= 4 x 1

พ้ืนที ่ABCD 
= 1 x 1
= 1

รปูที ่3รปูที ่2รปูที ่1

พ้ืนที ่ABCD = 9.00 ซม.2พ้ืนที ่ABCD = 4.00 ซม.2พ้ืนที ่ABCD = 1.00 ซม.2

C

B

D

A

C

B

D

A

C

B

D

A

พ้ืนที่
ABCD 
= 6 x 6
= 36 x 1

พ้ืนที ่ABCD = 5 x 5
                   = 25 x 1

พ้ืนที ่ABCD 
= 4 x 4
= 16 x 1

รูปที ่6รูปที ่5รูปที ่4

พ้ืนที ่ABCD = 36.00 ซม.2พ้ืนที ่ABCD = 25.00 ซม.2พ้ืนที ่ABCD = 16.00 ซม.2

C

B

D

A

C

B

D

A

C

B

D

A

พ้ืนที ่ABCD = 4 x (
1

2
 x 4)พ้ืนที ่ABCD = 4 x (

1

2
 x 1)

พ้ืนที่
ABCD 
= 7 x 7
= 49 x 1

พ้ืนที ่ABCD = 8.00 ซม.2พ้ืนที ่ABCD = 2.00 ซม.2

รปูที ่8 รปูที ่9รปูที ่7

พ้ืนที ่ABCD = 49.00 ซม.2

C

D

B

A

C

D

B

A

C

B

D

A
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พ้ืนที ่ABCD = 4 x (
1

2
 x 3) + 4

พ้ืนที ่ABCD = 4 x (
1

2
 x 2) + 1

พ้ืนที ่ABCD 

= 4 x (
1

2
 x 9)

พ้ืนที ่ABCD = 10.00 ซม.2พ้ืนที ่ABCD = 5.00 ซม.2

รปูที ่11 รปูที ่12

พ้ืนที ่ABCD = 18.00 ซม.2

รปูที ่10

C

B

D

A

C

B

D

A

C

D

B

A

พ้ืนที ่ABCD 

= 4 x (
1

2
 x 6) + 25

พ้ืนที ่ABCD = 4 x (
1

2
 x 5) + 16

พ้ืนที ่ABCD = 4 x (
1

2
 x 4) + 9

พ้ืนที ่ABCD = 37.00 ซม.2พ้ืนที ่ABCD = 26.00 ซม.2

รูปที ่14 รูปที ่15

พ้ืนที ่ABCD = 17.00 ซม.2

รูปที ่13

C

B

A

C

B

D

A

D

C

B

D

A

พ้ืนที ่ABCD 

= 4 x (
1

2
 x 10) + 9

พ้ืนที ่ABCD 

= 4 x (
1

2
 x 8) + 4

พ้ืนที ่ABCD 

= 4 x (
1

2
 x 6) + 1

พ้ืนที ่ABCD = 29.00 ซม.2พ้ืนที ่ABCD = 20.00 ซม.2พ้ืนที ่ABCD = 13.00 ซม.2

รูปที ่18รูปที ่17รูปที ่16

C

B

D

A

C

B

D

A

C

B

D

A
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ผลเฉลยส่วนที่ 2 
 

1. รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีพื้นที่น้อยที่สุดคือ  รูปที่ 1 มีพื้นที่ 1 ตารางหน่วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีพื้นที่มากที่สุดคือ  รูปที่ 7 มีพื้นที่ 49 ตารางหน่วย 
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ผลเฉลยส่วนที่ 3 

 
ตัวอย่างเกณฑ์ในการจัดหมวดหมู่  

 ในการจัดหมวดหมู่ “รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส” ในกระดาษจุด ขนาด 7  7 ที่มีพื้นที่แตกต่างนั้น  
เราอาจพิจารณาจาก “วิธีการค านวณหาพื้นที่”  ซึ่งได้แก่   

1) การใช้ “ผลบวกของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหนึ่งตารางหน่วย” 
2) การใช้ “สูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส”  
3) การใช้ “สูตรการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก”    

ซึ่งเราสามารถจัดหมวดหมู่ “รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส” ในกระดาษจุด ขนาด 7  7 ที่มีพื้นที่แตกต่างนั้น  
ได้ดังนี้ 
หมวดที่ 1 :  รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ที่มีพื้นที่ต่าง   ซึ่งสามารถค านวณได้ 
  โดยใช้ “สูตรการหาพื้นท่ีของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส” เท่าน้ัน  
  หรือใช้ “การหาผลบวกของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหนึ่งตารางหน่วย” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ้ืนที ่ABCD 
= 3 x 3
= 9 x 1

พ้ืนที ่ABCD 
= 2 x 2
= 4 x 1

พ้ืนที ่ABCD 
= 1 x 1
= 1

รปูที ่3รปูที ่2รปูที ่1

พ้ืนที ่ABCD = 9.00 ซม.2พ้ืนที ่ABCD = 4.00 ซม.2พ้ืนที ่ABCD = 1.00 ซม.2

C

B

D

A

C

B

D

A

C

B

D

A

พ้ืนที่
ABCD 
= 6 x 6
= 36 x 1

พ้ืนที ่ABCD = 5 x 5
                   = 25 x 1

พ้ืนที ่ABCD 
= 4 x 4
= 16 x 1

รูปที ่6รูปที ่5รูปที ่4

พ้ืนที ่ABCD = 36.00 ซม.2พ้ืนที ่ABCD = 25.00 ซม.2พ้ืนที ่ABCD = 16.00 ซม.2

C

B

D

A

C

B

D

A

C

B

D

A

พ้ืนที ่ABCD = 4 x (
1

2
 x 4)พ้ืนที ่ABCD = 4 x (

1

2
 x 1)

พ้ืนที่
ABCD 
= 7 x 7
= 49 x 1

พ้ืนที ่ABCD = 8.00 ซม.2พ้ืนที ่ABCD = 2.00 ซม.2

รปูที ่8 รปูที ่9รปูที ่7

พ้ืนที ่ABCD = 49.00 ซม.2

C

D

B

A

C

D

B

A

C

B

D

A
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หมวดที่ 2 :  รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ที่มีพื้นที่ต่าง   ซึ่งสามารถค านวณได้ 
  โดยใช้ “สูตรการหาพื้นท่ีของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก” เทา่นั้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
หมวดที่ 3 :  รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ที่มีพื้นที่ต่าง   ซึ่งสามารถค านวณได้ 
  โดยใช้ “สูตรการหาพื้นท่ีของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส”  
  และ “สูตรการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที ่10รูปที ่9รูปที ่8

พ้ืนที ่ABCD = 18.00 ซม.2พ้ืนที ่ABCD = 8.00 ซม.2พ้ืนที ่ABCD = 2.00 ซม.2

C

D

B

A

C

D

B

A

C

D

B

A

รูปที ่13รูปที ่12รูปที ่11

พ้ืนที ่ABCD = 17.00 ซม.2พ้ืนที ่ABCD = 10.00 ซม.2พ้ืนที ่ABCD = 5.00 ซม.2

C

B

D

A

C

B

D

A

C

B

D

A

รปูที ่15รปูที ่14

พ้ืนที ่ABCD = 37.00 ซม.2พ้ืนที ่ABCD = 26.00 ซม.2

C

B

A

C

B

D

A

D

พ้ืนที ่ABCD = 29.00 ซม.2พ้ืนที ่ABCD = 20.00 ซม.2พ้ืนที ่ABCD = 13.00 ซม.2

รูปที ่16 รูปที ่17 รูปที ่18

C

B

D

A

C

B

D

A

C

B

D

A
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ : การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เรื่อง  สี่เหลี่ยมพิศวง                     เวลา 60 นาที 
   
  

 กิจกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  เรื่อง  “สี่เหลี่ยมพิศวง”  เป็นกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ที่มีจุดประสงค์การเรียนรู้หลัก  เพื่อเสริมสร้างความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น  
เรื่อง  เรขาคณิต ผ่านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และกระบวนการกลุ่มในการระดมสมอง  
ซึ่งจะท าให้นักเรียนตระหนักและเข้าใจถึงความส าคัญของกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของ   
โพลยา (Polya) และกระบวนการในการระดมสมอง  ตลอดจนมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาที่ไม่
คุ้นเคย (non-routine problem)  ซึ่งเป็นปัญหาที่สามารถหาผลเฉลยได้มากกว่า 1 ผลเฉลย  และใช้
ความรู้ทางคณิตศาสตร์  เรื่อง  เรขาคณิต  ในการแก้ปัญหา 
 ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในคาบเรียนนี้  คือ  ปัญหา  “สี่เหลี่ยมพิศวง” ซึ่งเป็นปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ที่ต้องการให้นักเรียนใช้ความรู้เรื่องเส้นรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมในการสร้างรูปสี่เหลี่ยมให้ได้
หลากหลายรูปแบบมากที่สุดและต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขที่ก าหนด  นอกจากน้ีนักเรียนจะต้องสร้าง
เกณฑ์ในการจัดกลุ่มของผลเฉลยที่แปลกใหม่และแตกต่างเช่นกัน 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.1 ด้านความรู้ทางคณิตศาสตร์ : เพื่อให้นักเรียน 
  1.1.1  เข้าใจแนวคิดในการสร้างรูปสี่เหลี่ยมจากความยาวของเส้นรอบรูป 
  1.1.2 น าสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมไปใช้ได้ 
 1.2 ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ : เพื่อให้นักเรียน 
  1.2.1 ลงมือปฏิบัติและมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาที่ไม่คุ้นเคย  ซึ่งเป็นปัญหาที่
สามารถหาผลเฉลยได้มากกว่าหน่ึงผลเฉลย  และใช้ความรู้คณิตศาสตร์เรื่อง  เรขาคณิตในแก้ปัญหา 
  1.2.2 ลงมือปฏิบัติโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการระดมสมองเพื่อแก้ปัญหา 
  1.2.3 มีโอกาสได้เสริมสร้างความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่นผ่านการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์และการระดมสมอง 
  1.2.4  มีโอกาสได้น าเสนอกระบวนการแก้ปัญหาและผลเฉลยที่ได้ของตนเอง 
  1.2.5 มีโอกาสได้อธิบายเหตุผลในการจัดกลุ่มของผลเฉลยที่ได้ 
 1.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ : เพื่อให้นักเรียน 
  1.3.1 มีความรับผิดชอบในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นรายกลุ่ม 
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  1.3.2 มีส่วนร่วมในการอภิปรายผลการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในชั้นเรียน 
2.  สาระการเรียนรู้ 
 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับสาระเรขาคณิต  ซึ่งได้แก่  เรื่องสมบัติของรูปสี่เหลี่ยม  และเส้นรอบรูป
ของรูปสีเหลี่ยม 
 2.2 แนวคิดเกี่ยวกับสาระการวัดและการสร้าง 
3.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 3.1 ใบกิจกรรม : สี่เหลี่ยมพิศวง      (ส าหรับนักเรียนคนละหนึ่งชุด) 
 3.2  กระดาษค าตอบ         (ส าหรับนักเรียนกลุ่มละหนึ่งชุด) 
 3.3 ผลเฉลย : สี่เหลี่ยมพิศวง       (ส าหรับครูผู้สอน) 
 3.4 กล่องกระดาษผลเฉลย  ซึ่งประกอบด้วย  ปากกาเคมี จ านวน 3 ด้าม  กระดาษชานอ้อย
จ านวน 1 แผ่น  ส าหรับติดผลเฉลย        (ส าหรับนักเรียนกลุ่มละหนึ่งชุด) 
 3.5 แบบสังเกตพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น  ซึ่งได้แก่แบบตรวจสอบ
รายการและแบบบันทึกภาคสนาม        (ส าหรับครูผู้สอน) 
  3.6 แบบสัมภาษณ์กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์(ส าหรับครูผู้สอน) 
4.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 กิจกรรมการเรียนรู้แบ่งออกเป็น  3  ช่วง  ได้แก่  ช่วงที่ 1 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เพื่อ
พัฒนาความคิดคล่อง   ช่วงที่ 2 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาความคิดยืดหยุ่น  ช่วงที่ 3 
การน าเสนอและอภิปรายผลการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
 4.1 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาความคิดคล่อง  ใช้เวลาประมาณ  20 
นาที  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  4.1.1 ครูแจกใบกิจกรรม(ส่วนที่ 1 ด้านการคิดหาผลเฉลยได้จ านวนมากในเวลาที่
ก าหนดและการคิดหาผลเฉลยได้หลายรูปแบบที่แตกต่างกัน)  เรื่อง  สี่เหลี่ยมพิศวงและกล่องกระดาษ
ผลเฉลย  ซึ่งประกอบด้วย  ปากกาเคมี จ านวน 3 ด้าม  กระดาษชานอ้อยจ านวน 1 แผ่น  ส าหรับติดผล
เฉลย  ให้นักเรียนกลุ่มละ 1 ชุด 
  4.1.2 เพื่อด าเนินการตามกระบวนการแก้ปัญหาและการระดมสมองในขั้นตอนที่ 1 
ก าหนดและพิจารณาปัญหา  ครูน าเสนอสถานการณ์ปัญหา  ตลอดจนสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนอยาก
แก้ปัญหา  แล้วให้นักเรียนอ่านและท าความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาในใบกิจกรรมด้วยตนเองอีกครั้ง  
โดยเน้นย้ าว่าขณะอ่านและท าความเข้าใจปัญหานักเรียนสามารถขีดเขียนในใบกิจกรรมได้ตามความ
ต้องการ 
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  4.1.3 เพื่อตรวจสอบความเข้าใจและการทบทวนประเด็นปัญหาของนักเรียน  ครูต้ัง
ประเด็นค าถามให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น  เช่น  
    -   “ปัญหาน้ีเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร” 
    -   “นักเรียนลองเล่าให้ฟังซิว่า  ปัญหานี้มีว่าอย่างไร” 
    -   “สิ่งที่สถานการณ์ก าหนดมาให้มีอะไรบ้าง” 
    -   “สิ่งที่สถานการณ์ปัญหาต้องการให้หาคืออะไร” 
    -   “เส้นรอบรูปหมายความว่าอย่างไร”   
    -   “ความยาวของเส้นรอบรูปที่เป็นจ านวนเต็มหมายความว่าอย่างไร”  
                             เป็นต้น 
  4.1.4 ครูแนะน าให้นักเรียนแต่ละคนวางแผนในการแก้ปัญหาด้วยตนเองก่อน   
จากนั้นให้นักเรียนน าเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาต่อสมาชิกคนอ่ืนในกลุ่ม 
  4.1.5 ครูต้ังประเด็นค าถามให้นักเรียนตรวจสอบการคัดเลือกประเด็นปัญหาและการ
วางแผนแก้ปัญหา  เช่น    
    -   “ความรู้คณิตศาสตร์  ที่น ามาใช้ในการแก้ปัญหามีอะไรบ้าง” 

    -   “นักเรียนมีความความรู้คณิตศาสตร์  ที่น ามาช่วยในการแก้ปัญหานี้มากหรือ  
น้อยเพียงใด” 
    -   “วิธีการ/ยุทธวิธี  ที่น ามาใช้ในการแก้ปัญหานี้มีอะไรบ้าง” 
    -   “นักเรียนคิดว่าจ าเป็นหรือไม่ที่  วิธีการ/ยุทธวิธี  ที่น ามาใช้ในการแก้ปัญหานี้
มีเพียงวิธีเดียว” 
    -   “วิธีการ/ยุทธวิธี  ที่นักเรียนจะเลือกมาใช้ในการแก้ปัญหานี้คืออะไร”   
           เป็นต้น 
  4.1.6 ครูแนะน าให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันระดมสมองในการหาผลเฉลยตาม
แนวทางหรือยุทธวิธีในการแก้ปัญหาที่เลือกไว้   โดยให้ร่วมกันหาผลเฉลยที่เป็นไปได้ให้มากที่สุดใน
เวลาที่ก าหนด 
  4.1.7 ครูแนะน าให้นักเรียนคัดเลือกผลเฉลยที่เป็นไปได้แล้วเขียนลงในกระดาษจุดที่
เตรียมไว้  พร้อมเขียนหมายเลขก ากับผลเฉลยเรียงล าดับ  แล้วให้นักเรียนน าแผ่นกระดาษที่เขียนผล
เฉลยติดบนกระดาษชานอ้อยของแต่ละกลุ่ม 
  4.1.8 ขณะที่นักเรียนระดมสมองและคิดหาผลเฉลย ครู (และผู้ช่วยวิจัย 2 คน) จะ
สังเกตพฤติกรรมด้านความคิดคล่องของนักเรียน (เฉพาะนักเรียนเป้าหมาย)  แล้วบันทึกพฤติกรรม
เหล่านั้นลงในแบบตรวจสอบรายการและแบบบันทึกภาคสนาม  และเมื่อเสร็จสิ้นการแก้ปัญหาทาง
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คณิตศาสตร์ครูจะบันทึกจ านวนผลเฉลยพร้อมทั้งเก็บกระดาษทดทั้งหมดเพื่อน าไปใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพต่อไป 
  4.1.9 ครูต้ังประเด็นค าถามให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของผลเฉลย  เช่น 
    -  “ผลเฉลยที่ได้นั้นถูกต้องหรือไม่” 

    -   “นักเรียนมีวิธีการในการตรวจสอบว่าผลเฉลยที่ได้นั้นแตกต่างกันหรือซ้ าซ้อน 
กันอย่างไร” 

    -   “ถ้านักเรียนใช้วิธีการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสในการตรวจสอบผลเฉลย 
ที่ได้แล้ววิธีการที่ใช้ในการหาพื้นท่ีนั้น ๆ นักเรียนใช้วิธีการใด ” 
    -   “นักเรียนใช้วิธีการอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ในหาพื้นที่ของผลเฉลยที่ได้” 
    -   “ผลเฉลยที่ได้นั้นสอดคล้องกับเงื่อนไขที่ก าหนดให้หรือไม่” 

    -   “นักเรียนคิดว่าน่าจะมีผลเฉลยอื่น ๆ อีกหรือไม่  เพราะเหตุใด”             
เป็นต้น 

 4.2  การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาความคิดยืดหยุ่น  ใช้เวลาประมาณ  20 
นาที  มีรายละเอียดดังนี้ 
  4.2.1 ครูแจกใบกิจกรรม(ส่วนที่ 2  ด้านการคิดเลือกผลเฉลยหรือกลุ่มของผลเฉลยที่
สอดคล้องกับสถานการณ์หรือเงื่อนไขที่ก าหนด)  เรื่อง สี่เหลี่ยมพิศวง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มพิจารณา
และท าความเข้าใจปัญหา 
  4.2.2 เพื่อตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับค าถามข้อที่ 2 ของนักเรียน  ครูต้ังประเด็น
ค าถามให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น  เช่น  
    -   “สิ่งที่สถานการณ์ปัญหาต้องการให้หาคืออะไร” 
    -   “เงื่อนไขที่สถานการณ์ปัญหาก าหนดมาให้คืออะไร” 
    -   “จากผลเฉลยที่ได้ในสถานการณ์ปัญหา ส่วนที่ 1 นักเรียนคิดว่ามีผลเฉลย 
บางส่วนของนักเรียนสอดคล้องกับเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน ส่วนที่ 2 หรือไม่”  
    -  “ถ้ายังไม่มีผลเฉลยที่สอดคล้องกับเงื่อนไขข้างต้น  นักเรียนจะสามารถหาผล
เฉลยนั้นได้หรือไม่  เพราะเหตุใด”            
    -  “ถ้านักเรียนหาผลเฉลยที่สอดคล้องกับเงื่อนไขข้างต้นได้แล้ว  นักเรียนจะ
สามารถหาผลเฉลยเหล่านั้นได้ครบถ้วนหรือไม่  และทราบได้อย่างไรว่าผลเฉลยที่ตนเองหาได้นั้น
ครบถ้วนแล้ว”  

เป็นต้น 
  4.2.3 ครูแนะน าให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มพิจารณาและคัดเลือกผลเฉลยในส่วนที่  1  
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ที่สอดคล้องกับเงื่อนไขของสถานการณ์ปัญหาในส่วนที่ 2 แล้ววาดภาพที่ได้ลงในกระดาษค าตอบส่วน
ท่ี 2  
  4.2.4 ขณะที่นักเรียนระดมสมองและคิดหาผลเฉลย ครู (และผู้ช่วยวิจัย 2 คน) จะ
สังเกตพฤติกรรมด้านความคิดยืดหยุ่นของนักเรียน (เฉพาะนักเรียนเป้าหมาย)  แล้วบันทึกพฤติกรรม
เหล่านั้นลงในแบบตรวจสอบรายการและแบบบันทึกภาคสนาม  และเมื่อเสร็จสิ้นการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ครูจะบันทึกผลเฉลยพร้อมทั้งเก็บกระดาษทดทั้งหมดเพื่อน าไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพต่อไป 
  4.2.5 เมื่อนักเรียนแก้ปัญหาในส่วนที่ 2 เสร็จแล้ว  ครูแจกใบกิจกรรมใน (ส่วนที่ 3 
ด้านการคิดเลือกเกณฑ์ในการจัดกลุ่มของผลเฉลย) ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มพิจารณาและท าความเข้าใจ
ปัญหา 
  4.2.6 เพื่อตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับค าถามส่วนที่ 3 ของนักเรียน  ครูต้ังประเด็น
ค าถามให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น  เช่น  
    -   “สิ่งที่สถานการณ์ปัญหาส่วนที่ 3 ต้องการให้หาคืออะไร” 
    -   “เงื่อนไขหรือเกณฑ์ที่สถานการณ์ปัญหาก าหนดมาให้คืออะไร” 
    -   “จากผลเฉลยที่ได้ในสถานการณ์ปัญหา ส่วนที่ 1และ 2 นักเรียนคิดว่าผล
เฉลยที่ได้นั้นมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง”  
    -  “นักเรียนคิดว่าผลเฉลยที่ได้จะสามารถแยกประเภทหรือจัดกลุ่มได้หรือไม่” 
    -  “นักเรียนจะมีวิธีการแยกประเภทหรือจัดกลุ่มของผลเฉลยในส่วนที่ 3 ได้ 
อย่างไรบ้าง” 
    -  “ในการแยกประเภทหรือจัดกลุ่มของผลเฉลยในส่วนที่ 3 นักเรียนต้องใช้
ความรูท้างคณิตศาสตร์เรื่องอะไรบ้าง” 

เป็นต้น 
  4.2.7 ครูแนะน าให้นักเรียนร่วมกันน าผลเฉลยที่ได้ในค าถามส่วนที่ 1 – 2 มาพิจารณา
ว่ามีผลเฉลยใดบ้างที่มีลักษณะคล้ายกัน  หรือแตกต่างกันอย่างไร  แล้วน าลักษณะที่ได้มาวิเคราะห์
เพื่อเป็นแนวทางในการหาเกณฑ์มาจัดกลุ่มของผลเฉลยดังกล่าว 
  4.2.8 หลังจากได้เกณฑ์ในการจัดกลุ่มแล้ว   ให้นักเรียนเขียนเกณฑ์ลงในใบกิจกรรม
ส่วนที่ 3 แล้วจ าแนกผลเฉลยออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
  4.2.9 ครูต้ังประเด็นค าถามกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น  เช่น 
    -  “นักเรียนคิดว่าเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดกลุ่มของผลเฉลยที่ได้สามารถปรับเปลี่ยน
ให้แตกต่างจากเกณฑ์เดิมได้หรือไม่” 
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    -  “นักเรียนคิดว่าเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดกลุ่มของผลเฉลยได้ใช้ความรู้ใหม่ในการ
ต้ังเกณฑ์หรือไม่” 
    -  “นักเรียนคิดว่าเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดกลุ่มของผลเฉลยจะแตกต่างจากเกณฑ์
ของกลุ่มอ่ืน ๆ หรือไม่”                 

เป็นต้น 
  4.2.10 ขณะที่นักเรียนระดมสมองและคิดหาเกณฑ์ในการจัดกลุ่มของผลเฉลย ครู (และ
ผู้ช่วยวิจัย 2 คน) จะสังเกตพฤติกรรมด้านความคิดยืดหยุ่นของนักเรียน (เฉพาะนักเรียนเป้าหมาย)  
แล้วบันทึกพฤติกรรมเหล่านั้นลงในแบบตรวจสอบรายการและแบบบันทึกภาคสนาม  และเมื่อเสร็จสิ้น
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ครูจะบันทึกเกณฑ์พร้อมทั้งเก็บกระดาษทดทั้งหมดเพื่อน าไปใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพต่อไป 
 4.3 การน าเสนอและอภิปรายผลการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน  ใช้เวลา
ประมาณ  20 นาที  มีรายละเอียดดังนี้   
  4.3.1 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันรายงานกระบวนการแก้ปัญหา  ซึ่งประกอบด้วย 
แนวคิดและผลเฉลยที่ได้ในค าถามส่วนที่ 1 หน้าชั้นเรียน  แล้วให้นักเรียนในกลุ่มอ่ืน ๆ น าเสนอแนวคิด
และผลเฉลยที่แตกต่างกัน (ถ้าม)ี 
  4.3.2 ครูและนักเรียนทุกกลุ่มร่วมกันอภิปรายแนวคิดและผลเฉลยที่ได้ในค าถามส่วน
ท่ี 1ซึ่งประเด็นในการอภิปรายมีดังนี้ 
    -   “เนื้อหา/ความรู้ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการแก้ปัญหาครั้งนี้” 
    -   “วิธีการ/ยุทธวิธี ที่ใช้ในการแก้ปัญหาครั้งนี้” 
    -   “ผลเฉลยของนักเรียนที่ได้ในการแก้ปัญหาครั้งนี้” 
    -   “ผลเฉลยอื่น ๆ (ถ้าม)ี ที่ได้ในการแก้ปัญหาครั้งนี้”    

เป็นต้น 
  4.3.3 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันรายงานกระบวนการแก้ปัญหา  ซึ่งประกอบด้วย 
แนวคิดและผลเฉลยที่ได้ในค าถามส่วนที่ 2 หน้าชั้นเรียน  แล้วให้นักเรียนในกลุ่มอ่ืน ๆ น าเสนอแนวคิด
และผลเฉลยที่แตกต่างกัน (ถ้าม)ี 
  4.3.4 ครูและนักเรียนทุกกลุ่มร่วมกันอภิปรายแนวคิดและผลเฉลยที่ได้ในค าถามส่วน
ท่ี 2ซึ่งประเด็นในการอภิปรายมีดังนี้ 
    -   “เงื่อนไขของผลเฉลยของสถานการณ์ปัญหาครั้งนี้” 
    -   “ผลเฉลยที่สอดคล้องกับเงื่อนไขของสถานการณ์ปัญหาครั้งนี้” 
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  4.3.5 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันรายงานกระบวนการแก้ปัญหา  ซึ่งประกอบด้วย 
แนวคิดและเกณฑ์ในการจัดกลุ่มของผลเฉลยที่ได้ในค าถามส่วนที่ 3 หน้าชั้นเรียน  แล้วให้นักเรียนใน
กลุ่มอื่น ๆ น าเสนอแนวคิดและเกณฑ์ที่แตกต่างกัน (ถ้ามี) 
  4.3.6 ครูและนักเรียนทุกกลุ่มร่วมกันอภิปรายแนวคิดและเกณฑ์ในการจัดกลุ่มของผล
เฉลยที่ได้ในค าถามส่วนที่ 3 ซึ่งประเด็นในการอภิปรายมีดังนี้ 
    -   “เกณฑ์ต่าง ๆ ในการจัดกลุ่มของผลเฉลย” 
    -   “ความสมเหตุสมผลของเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดกลุ่มของผลเฉลย” 
5.  การวัดและประเมินการเรียนรู้ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในคาบเรียนนี้  จะพิจารณาจากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้ 

5.5 ผลจากการท า  “ใบกิจกรรม : สี่เหลี่ยมพิศวง”  ของนักเรียนแต่ละคน 
5.6 ผลจากการตอบค าถามของนักเรียนแต่ละคนในชั้นเรียน 
5.7 ผลจากการสังเกตพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่นของนักเรียน  ซึ่ง 

พิจาณาจาก  แบบสังเกตพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น  ประเภท  แบบตรวจสอบ
รายการ   แบบบันทึกภาคสนาม   และการสังเกตจากวิดีทัศน์ 

5.8 ผลจากการสัมภาษณ์นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย  ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม 
6. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
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   ในห้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของโรงเรียนแห่งหนึ่งคุณครูต้องการ   

   ตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนในเร่ืองของ “เส้นรอบรูปของรูป     

          สี่เหลี่ยม” คุณครูจึงจัดกิจกรรมให้นักเรียนร่วมกันลงมือปฏิบัติดังนี้ 

   ให้นักเรียนร่วมกันสร้างสรรค์  “รูปสี่เหลี่ยม”  ให้ได้หลากหลาย   

   รูปแบบมากที่สุด  โดยเป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดใดก็ได้  ซึ่งนักเรียน มีอุปกรณ์ 

  ส าหรับการสร้างสรรค์เพียงแค่  เชือกที่มีความยาว 20 เซนติเมตร      

    เท่าน้ัน   

 

 

 

   นอกจากน้ีในการในการสร้างสรรค์รูปสี่เหลี่ยมแต่ละรูปต้องท าให้   

 ความยาวของแต่ละด้านเป็นจ านวนเต็มอีกด้วย  แล้วนักเรียนกลุ่มนี้จะ        

    สร้างสรรค์รูปสีเหลี่ยมแบบใดได้บ้าง  

               หมายเหตุ : รูปสี่เหลี่ยมที่สร้าง ห้าม เป็นรูปสี่เหลี่ยมใด ๆ  

 
   

   

รูปสี่เหลี่ยมจะมีลักษณะ 
อย่างไรบ้างนะ ! 

 

กิจกรรม : สี่เหลี่ยมพิศวง 

เชือกยาว 20 เซนติเมตร 
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ส่วนที่  1 

แบบรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม : สี่เหลี่ยมพิศวง 

 
ค าถามข้อที่ 1 สิ่งที่สถานการณ์ปัญหาต้องการหา มีอะไรบ้าง 

_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
 
ค าถามข้อที่ 2 สิ่งที่สถานการณ์ปัญหาก าหนดมาให้ มีอะไรบ้าง 

_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
 

ค าถามข้อที่ 3 ความรู้/แนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่น ามาใช้ในการแก้ปัญหา มีอะไรบ้าง 

_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
 

ค าถามข้อที่ 4 ขั้นตอนหรือแนวคิดในการแก้ปัญหา  มีอะไรบ้าง 

_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
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ส่วนที่  2 

แบบรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม : สี่เหลี่ยมพิศวง 

 

ค าถามข้อที่ 1 ถ้าต้องการรูปสี่เหลี่ยมที่มีแกนสมมาตรมากที่สุดควรสร้างรูปสี่เหลี่ยมแบบใด  

และแต่ละด้านมีความยาวเป็นเท่าใด  

_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
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ส่วนที่  3 

แบบรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม : สี่เหลี่ยมพิศวง 

 

ค าถามข้อที่ 1 หลักเกณฑ์ในการจัดหมวดหมู่ คือ 

_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
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ผลเฉลย  กิจกรรมสี่เหล่ียมพิศวง 
 

ผลเฉลยส่วนที่ 1 
 

 ตัวอย่างผลเฉลยรูปสี่เหลี่ยมที่ต้องการสร้างจะต้องมีความยาวรอบรูป 20 เซนติเมตรและ
มีความยาวแต่ละด้านเป็นจ านวนเต็มได้ดังนี้ 
 

1. รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 5 หน่วย 
  
 
 
2. รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ยาวด้านละ 5 หน่วย 
 
 
 
3. รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  
 3.1 รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 1 หน่วย ยาว 9 หน่วย  
 
 
 3.2 รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 2 หน่วย ยาว 8 หน่วย  
 
 
 
 3.3 รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 3 หน่วย ยาว 7 หน่วย  
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  3.4 รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 4 หน่วย ยาว 6 หน่วย 
   
 
 
 
  
4. รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน  
 4.1 รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานกว้าง 1 หน่วย ยาว 9 หน่วย  
 
 
 4.2 รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานกว้าง 2 หน่วย ยาว 8 หน่วย  
 
 
 
 4.3 รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานกว้าง 3 หน่วย ยาว 7 หน่วย  
 
 
 
  4.4 รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานกว้าง 4 หน่วย ยาว 6 หน่วย 
   
 
 
 
  
 
5. รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว  
 5.1 รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวกว้าง 1 หน่วย ยาว 9 หน่วย  
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 5.2 รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวกว้าง 2 หน่วย ยาว 8 หน่วย  
 
 
 
 
 
 
 5.3 รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวกว้าง 3 หน่วย ยาว 7 หน่วย  
 
 
 
 
 
  5.4 รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวกว้าง 4 หน่วย ยาว 6 หน่วย 
    
  
 
 
 
 
 
6. รูปสี่เหลี่ยมคางหมู  
 6.1 รูปสี่เหลี่ยมคางหมู  
 
 
 
 
  
 
 

5 หน่วย 5 หน่วย 

9 หน่วย 

1 หน่วย 
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 6.2 รูปสี่เหลี่ยมคางหมู 

 
 
 
 
 
 
 
    
 6.3 รูปสี่เหลี่ยมคางหมู 
  
 
 
 
 
 
 
 
 6.4 รูปสี่เหลี่ยมคางหมู 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 และผลเฉลยอื่น ๆ อีก 

8 หน่วย 

2 หน่วย 

5 หน่วย 5 หน่วย 

8 หน่วย 

4 หน่วย 

5 หน่วย 3 หน่วย 

7 หน่วย 

4 หน่วย 

5 หน่วย 4 หน่วย 
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ผลเฉลยส่วนที่ 2 
 

1. ถ้าต้องการรูปสี่เหลี่ยมที่มีแกนสมมาตรมากที่สุดควรสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสดังนี้   
 
 
 
  
   แต่ละด้านมีความยาว 5 หน่วย   
   และมีแกนสมมาตร  4 แกน 
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ผลเฉลยส่วนที่ 3 
 

ตัวอย่าง หลักเกณฑ์ในการจัดหมวดหมู่ คือ  ลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมที่ต่างกัน 
 

กลุ่มที่ 1. รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 5 หน่วย 
  
 
 
กลุ่มที่ 2. รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ยาวด้านละ 5 หน่วย 
 
 
 
กลุ่มที่ 3. รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  
 3.1 รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 1 หน่วย ยาว 9 หน่วย  
 
 
 3.2 รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 2 หน่วย ยาว 8 หน่วย  
 
 
 
 3.3 รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 3 หน่วย ยาว 7 หน่วย  
 
 
 
  3.4 รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 4 หน่วย ยาว 6 หน่วย 
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กลุ่มที่ 4. รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน  
 4.1 รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานกว้าง 1 หน่วย ยาว 9 หน่วย  
 
 
  
 4.2 รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานกว้าง 2 หน่วย ยาว 8 หน่วย  
 
 
 
  
 4.3 รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานกว้าง 3 หน่วย ยาว 7 หน่วย  
 
 
 
  

 4.4 รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานกว้าง 4 หน่วย ยาว 6 หน่วย 
   
 
 
 
  
 

 
กลุ่มที่ 5. รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว  
 5.1 รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวกว้าง 1 หน่วย ยาว 9 หน่วย  
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 5.2 รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวกว้าง 2 หน่วย ยาว 8 หน่วย  
 
 
 
 

  
 5.3 รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวกว้าง 3 หน่วย ยาว 7 หน่วย  
 
 
 
 
 
   

5.4 รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวกว้าง 4 หน่วย ยาว 6 หน่วย 
    
  
 
 
 
 
 
 
กลุ่มที่ 6. รูปสี่เหลี่ยมคางหมู  
 6.1 รูปสี่เหลี่ยมคางหมู  
 
 
 
 
  
 
 

5 หน่วย 5 หน่วย 

9 หน่วย 

1 หน่วย 



 

 

158 
   
 6.2 รูปสี่เหลี่ยมคางหมู 

 
 
 
 
 
 
 
    
 
 6.3 รูปสี่เหลี่ยมคางหมู 
  
 
 
 
 
 
 
 
 6.4 รูปสี่เหลี่ยมคางหมู 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
              และผลเฉลยอื่น ๆ  อีก 
 

8 หน่วย 

2 หน่วย 

5 หน่วย 5 หน่วย 

8 หน่วย 

4 หน่วย 

5 หน่วย 3 หน่วย 

7 หน่วย 

4 หน่วย 

5 หน่วย 4 หน่วย 
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หมายเหตุ   :  อาจใช้เกณฑ์ในลักษณะอื่นๆ อีก เช่น  

- การใช้แกนสมมาตรเป็นเกณฑ์ 
- ลักษณะของมุมของรูปสี่เหลี่ยม  
- ความยาวแต่ละด้านของรูปสี่เหลี่ยม 
     เป็นต้น 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ : การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เรื่อง  บริษัทขนส่งทางน้้าแสนสนุก                       เวลา 60 นาที 
   
  

 กิจกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  เรื่อง  “บริษัทขนส่งทางน้ าแสนสนุก”  เป็นกิจกรรม
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่มีจุดประสงค์การเรียนรู้หลัก  เพื่อเสริมสร้างความคิดคล่องและความคิด
ยืดหยุ่น  เรื่อง  เรขาคณิต ผ่านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และกระบวนการกลุ่มในการ
ระดมสมอง  ซึ่งจะท าให้นักเรียนตระหนักและเข้าใจถึงความส าคัญของกระบวนการแก้ปัญหาตาม
แนวคิดของโพลยา (Polya) และกระบวนการในการระดมสมอง  ตลอดจนมีประสบการณ์ในการ
แก้ปัญหาที่ไม่คุ้นเคย (non-routine problem)  ซึ่งเป็นปัญหาที่สามารถหาผลเฉลยได้มากกว่า 1 ผล
เฉลย  และใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์  เรื่อง  เรขาคณิต  ในการแก้ปัญหา 
 ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในคาบเรียนนี้  คือ  ปัญหา  “บริษัทขนส่งทางน้ าแสนสนุก” ซึ่ง
เป็นปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ต้องการให้นักเรียนใช้ความรู้เรื่องปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยม
มุมฉากในการแก้ปัญหาการขนส่งทางน้ าตามที่เงื่อนไขก าหนด  โดยต้องหาวิธีการในการขนส่งสินค้า
ให้ได้หลากหลายวิธีมากที่สุด 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.1 ด้านความรู้ทางคณิตศาสตร์ : เพื่อให้นักเรียน 
  1.1.1  เข้าใจแนวคิดในการสร้างและหาปริมาตรและความจุของทรงเรขาคณิตได้ 
  1.1.2 น าสมบัติของทรงเรขาคณิตไปใช้ได้ 
 1.2 ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ : เพื่อให้นักเรียน 
  1.2.1 ลงมือปฏิบัติและมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาที่ไม่คุ้นเคย  ซึ่งเป็นปัญหาที่
สามารถหาผลเฉลยได้มากกว่าหน่ึงผลเฉลย  และใช้ความรู้คณิตศาสตร์เรื่อง  เรขาคณิตในแก้ปัญหา 
  1.2.2 ลงมือปฏิบัติโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการระดมสมองเพื่อแก้ปัญหา 
  1.2.3 มีโอกาสได้เสริมสร้างความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่นผ่านการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์และการระดมสมอง 
  1.2.4  มีโอกาสได้น าเสนอกระบวนการแก้ปัญหาและผลเฉลยที่ได้ของตนเอง 
  1.2.5 มีโอกาสได้อธิบายเหตุผลในการจัดกลุ่มของผลเฉลยที่ได้ 
 1.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ : เพื่อให้นักเรียน 
  1.3.1 มีความรับผิดชอบในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นรายกลุ่ม 
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  1.3.2 มีส่วนร่วมในการอภิปรายผลการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในชั้นเรียน 
2.  สาระการเรียนรู้ 
 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับสาระเรขาคณิต  ซึ่งได้แก่  เรื่องปริมาตร  และความจุของทรงสี่เหลี่ยม
มุมฉาก  
 2.2 แนวคิดเกี่ยวกับสาระการวัด   
3.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 3.1 ใบกิจกรรม : บริษัทขนส่งทางน้ าแสนสนุก   (ส าหรับนักเรียนคนละหนึ่งชุด) 
 3.2 ผลเฉลย : บริษัทขนส่งทางน้ าแสนสนุก   (ส าหรับครูผู้สอน) 
 3.3 กล่องกระดาษผลเฉลย  ซึ่งประกอบด้วย  ปากกาเคมี จ านวน 3 ด้าม  กระดาษชานอ้อย
จ านวน 1 แผ่น  ส าหรับติดผลเฉลย        (ส าหรับนักเรียนกลุ่มละหนึ่งชุด) 
 3.4 แบบสังเกตพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น  ซึ่งได้แก่แบบตรวจสอบ
รายการและแบบบันทึกภาคสนาม        (ส าหรับครูผู้สอน) 
  3.5 แบบสัมภาษณ์กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์(ส าหรับครูผู้สอน) 
4.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 กิจกรรมการเรียนรู้แบ่งออกเป็น  3  ช่วง  ได้แก่  ช่วงที่ 1 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เพื่อ
พัฒนาความคิดคล่อง   ช่วงที่ 2 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาความคิดยืดหยุ่น  ช่วงที่ 3 
การน าเสนอและอภิปรายผลการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
 4.1 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาความคิดคล่อง  ใช้เวลาประมาณ  20 
นาที  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  4.1.1 ครูแจกใบกิจกรรม(ส่วนที่ 1 ด้านการคิดหาผลเฉลยได้จ านวนมากในเวลาที่
ก าหนดและการคิดหาผลเฉลยได้หลายรูปแบบที่แตกต่างกัน)  เรื่อง  บริษัทขนส่งทางน้ าแสนสนุกและ
กล่องกระดาษผลเฉลย  ซึ่งประกอบด้วย  ปากกาเคมี จ านวน 3 ด้าม  กระดาษชานอ้อยจ านวน 1 แผ่น  
ส าหรับติดผลเฉลย  ให้นักเรียนกลุ่มละ 1 ชุด 
  4.1.2 เพื่อด าเนินการตามกระบวนการแก้ปัญหาและการระดมสมองในขั้นตอนที่ 1 
ก าหนดและพิจารณาปัญหา  ครูน าเสนอสถานการณ์ปัญหา  ตลอดจนสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนอยาก
แก้ปัญหา  แล้วให้นักเรียนอ่านและท าความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาในใบกิจกรรมด้วยตนเองอีกครั้ง  
โดยเน้นย้ าว่าขณะอ่านและท าความเข้าใจปัญหานักเรียนสามารถขีดเขียนในใบกิจกรรมได้ตามความ
ต้องการ 
  4.1.3 เพื่อตรวจสอบความเข้าใจและการทบทวนประเด็นปัญหาของนักเรียน  ครูต้ัง
ประเด็นค าถามให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น  เช่น  
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    -   “ปัญหาน้ีเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร” 
    -   “นักเรียนลองเล่าให้ฟังซิว่า  ปัญหานี้มีว่าอย่างไร” 
    -   “สิ่งที่สถานการณ์ก าหนดมาให้มีอะไรบ้าง” 
    -   “สิ่งที่สถานการณ์ปัญหาต้องการให้หาคืออะไร” 
    -   “ปริมาตรของตู้คอนเทนเนอร์หาได้อย่างไร”  
    -   “ความจุของเรือบริษัท A หาได้อย่างไร  และมีความจุเท่าใด”  
    -   “ความจุของเรือบริษัท B หาได้อย่างไร และมีความจุเท่าใด ”  
    -   “ความจุของเรือบริษัท C หาได้อย่างไร และมีความจุเท่าใด ”  
          เป็นต้น 
  4.1.4 ครูแนะน าให้นักเรียนแต่ละคนวางแผนในการแก้ปัญหาด้วยตนเองก่อน   
จากนั้นให้นักเรียนน าเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาต่อสมาชิกคนอ่ืนในกลุ่ม 
  4.1.5 ครูต้ังประเด็นค าถามให้นักเรียนตรวจสอบการคัดเลือกประเด็นปัญหาและการ
วางแผนแก้ปัญหา  เช่น 
    -   “ความรู้คณิตศาสตร์  ที่น ามาใช้ในการแก้ปัญหามีอะไรบ้าง” 

    -   “นักเรียนมีความความรู้คณิตศาสตร์  ที่น ามาช่วยในการแก้ปัญหานี้มากหรือ  
 น้อยเพียงใด” 
    -   “วิธีการ/ยุทธวิธี  ที่น ามาใช้ในการแก้ปัญหานี้มีอะไรบ้าง” 
    -   “นักเรียนคิดว่าจ าเป็นหรือไม่ที่  วิธีการ/ยุทธวิธี  ที่น ามาใช้ในการแก้ปัญหานี้
มีเพียงวิธีเดียว” 
    -   “วิธีการ/ยุทธวิธี  ที่นักเรียนจะเลือกมาใช้ในการแก้ปัญหานี้คืออะไร”   
           เป็นต้น 
  4.1.6 ครูแนะน าให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันระดมสมองในการหาผลเฉลยตาม
แนวทางหรือยุทธวิธีในการแก้ปัญหาที่เลือกไว้   โดยให้ร่วมกันหาผลเฉลยที่เป็นไปได้ให้มากที่สุดใน
เวลาที่ก าหนด 
  4.1.7 ครูแนะน าให้นักเรียนคัดเลือกผลเฉลยที่เป็นไปได้แล้วเขียนลงในกระดาษที่
เตรยีมไว้  พร้อมเขียนหมายเลขก ากับผลเฉลยเรียงล าดับ  แล้วให้นักเรียนน าแผ่นกระดาษที่เขียนผล
เฉลยติดบนกระดาษชานอ้อยของแต่ละกลุ่ม 
  4.1.8 ขณะที่นักเรียนระดมสมองและคิดหาผลเฉลย ครู (และผู้ช่วยวิจัย 2 คน) จะ
สังเกตพฤติกรรมด้านความคิดคล่องของนักเรียน (เฉพาะนักเรียนเป้าหมาย)  แล้วบันทึกพฤติกรรม
เหล่านั้นลงในแบบตรวจสอบรายการและแบบบันทึกภาคสนาม  และเมื่อเสร็จสิ้นการแก้ปัญหาทาง
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คณิตศาสตร์ครูจะบันทึกจ านวนผลเฉลยพร้อมทั้งเก็บกระดาษทดทั้งหมดเพื่อน าไปใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพต่อไป 
  4.1.9 ครูต้ังประเด็นค าถามให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของผลเฉลย  เช่น 
    -  “ผลเฉลยที่ได้นั้นถูกต้องหรือไม่” 

    -   “นักเรียนมีวิธีการในการตรวจสอบว่าผลเฉลยที่ได้นั้นแตกต่างกันหรือซ้ าซ้อน 
กันอย่างไร” 

    -   “ถ้านักเรียนใช้วิธีการตรวจสอบผลเฉลยที่ได้อย่างไร” 
    -   “นักเรียนใช้วิธีการอ่ืน ๆ ในการตรวจสอบผลเฉลยหรือไม่” 
    -   “ผลเฉลยที่ได้นั้นสอดคล้องกับเงื่อนไขที่ก าหนดให้หรือไม่” 

    -   “นักเรียนคิดว่าน่าจะมีผลเฉลยอื่น ๆ อีกหรือไม่  เพราะเหตุใด”                         
          เป็นต้น 

 4.2 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาความคิดยืดหยุ่น  ใช้เวลาประมาณ  20 
นาที  มีรายละเอียดดังนี้ 
  4.2.1 ครูแจกใบกิจกรรม(ส่วนที่ 2  ด้านการคิดเลือกผลเฉลยหรือกลุ่มของผลเฉลยที่
สอดคล้องกับสถานการณ์หรือเงื่อนไขที่ก าหนด)  เรื่อง  บริษัทขนส่งทางน้ าแสนสนุก  ให้นักเรียนแต่ละ
กลุ่มพิจารณาและท าความเข้าใจปัญหา 
  4.2.2 เพื่อตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับค าถามข้อที่ 2 ของนักเรียน  ครูต้ังประเด็น
ค าถามให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น  เช่น  
    -   “สิ่งที่สถานการณ์ปัญหาต้องการให้หาคืออะไร” 
    -   “เงื่อนไขที่สถานการณ์ปัญหาก าหนดมาให้คืออะไร” 
    -   “จากผลเฉลยที่ได้ในสถานการณ์ปัญหา ส่วนที่ 1 นักเรียนคิดว่ามีผลเฉลย 
บางส่วนของนักเรียนสอดคล้องกับเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน ส่วนที่ 2 หรือไม่”  
    -  “ถ้ายังไม่มีผลเฉลยที่สอดคล้องกับเงื่อนไขข้างต้น  นักเรียนจะสามารถหาผล
เฉลยนั้นได้หรือไม่  เพราะเหตุใด”            
    -  “ถ้านักเรียนหาผลเฉลยที่สอดคล้องกับเงื่อนไขข้างต้นได้แล้ว  นักเรียนจะ
สามารถหาผลเฉลยเหล่านั้นได้ครบถ้วนหรือไม่  และทราบได้อย่างไรว่าผลเฉลยที่ตนเองหาได้นั้น
ครบถ้วนแล้ว”  

เป็นต้น 
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  4.2.3 ครูแนะน าให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มพิจารณาและคัดเลือกผลเฉลยในส่วนที่  1   
ที่สอดคล้องกับเงื่อนไขของสถานการณ์ปัญหาในส่วนที่ 2 แล้ววาดภาพที่ได้ลงในกระดาษค าตอบส่วน
ท่ี 2  
  4.2.4 ขณะที่นักเรียนระดมสมองและคิดหาผลเฉลย ครู (และผู้ช่วยวิจัย 2 คน) จะ
สังเกตพฤติกรรมด้านความคิดยืดหยุ่นของนักเรียน (เฉพาะนักเรียนเป้าหมาย)  แล้วบันทึกพฤติกรรม
เหล่านั้นลงในแบบตรวจสอบรายการและแบบบันทึกภาคสนาม  และเมื่อเสร็จสิ้นการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ครูจะบันทึกผลเฉลยพร้อมทั้งเก็บกระดาษทดทั้งหมดเพื่อน าไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพต่อไป 
  4.2.5 เมื่อนักเรียนแก้ปัญหาในส่วนที่ 2 เสร็จแล้ว  ครูแจกใบกิจกรรมใน (ส่วนที่ 3 
ด้านการคิดเลือกเกณฑ์ในการจัดกลุ่มของผลเฉลย) ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มพิจารณาและท าความเข้าใจ
ปัญหา 
  4.2.6 เพื่อตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับค าถามส่วนที่ 3 ของนักเรียน  ครูต้ังประเด็น
ค าถามให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น  เช่น  
    -   “สิ่งที่สถานการณ์ปัญหาส่วนที่ 3 ต้องการให้หาคืออะไร” 
    -   “เงื่อนไขหรือเกณฑ์ที่สถานการณ์ปัญหาก าหนดมาให้คืออะไร” 
    -   “จากผลเฉลยที่ได้ในสถานการณ์ปัญหา ส่วนที่ 1และ 2 นักเรียนคิดว่าผล
เฉลยที่ได้นั้นมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง”  
    -  “นักเรียนคิดว่าผลเฉลยที่ได้จะสามารถแยกประเภทหรือจัดกลุ่มได้หรือไม่” 
    -  “นักเรียนจะมีวิธีการแยกประเภทหรือจัดกลุ่มของผลเฉลยในส่วนที่ 3 ได้ 
อย่างไรบ้าง” 
    -  “ในการแยกประเภทหรือจัดกลุ่มของผลเฉลยในส่วนที่ 3 นักเรียนต้องใช้
ความรู้ทางคณิตศาสตร์เรื่องอะไรบ้าง” 

เป็นต้น 
  4.2.7 ครูแนะน าให้นักเรียนร่วมกันน าผลเฉลยที่ได้ในค าถามส่วนที่ 1 – 2 มาพิจารณา
ว่ามีผลเฉลยใดบ้างที่มีลักษณะคล้ายกัน  หรือแตกต่างกันอย่างไร  แล้วน าลักษณะที่ได้มาวิเคราะห์
เพื่อเป็นแนวทางในการหาเกณฑ์มาจัดกลุ่มของผลเฉลยดังกล่าว 
  4.2.8 หลังจากได้เกณฑ์ในการจัดกลุ่มแล้ว   ให้นักเรียนเขียนเกณฑ์ลงในใบกิจกรรม
ส่วนที่ 3 แล้วจ าแนกผลเฉลยออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
  4.2.9 ครูต้ังประเด็นค าถามกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น  เช่น 
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    -  “นักเรียนคิดว่าเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดกลุ่มของผลเฉลยที่ได้สามารถปรับเปลี่ยน
ให้แตกต่างจากเกณฑ์เดิมได้หรือไม่” 
    -  “นักเรียนคิดว่าเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดกลุ่มของผลเฉลยได้ใช้ความรู้ใหม่ในการ
ต้ังเกณฑ์หรือไม่” 
    -  “นักเรียนคิดว่าเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดกลุ่มของผลเฉลยจะแตกต่างจากเกณฑ์
ของกลุ่มอ่ืน ๆ หรือไม่”               

เป็นต้น 
  4.2.10 ขณะที่นักเรียนระดมสมองและคิดหาเกณฑ์ในการจัดกลุ่มของผลเฉลย ครู (และ
ผู้ช่วยวิจัย 2 คน) จะสังเกตพฤติกรรมด้านความคิดยืดหยุ่นของนักเรียน (เฉพาะนักเรียนเป้าหมาย)  
แล้วบันทึกพฤติกรรมเหล่านั้นลงในแบบตรวจสอบรายการและแบบบันทึกภาคสนาม  และเมื่อเสร็จสิ้น
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ครูจะบันทึกเกณฑ์พร้อมทั้งเก็บกระดาษทดทั้งหมดเพื่อน าไปใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพต่อไป 
 4.3 การน าเสนอและอภิปรายผลการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน  ใช้เวลา
ประมาณ  20 นาที  มีรายละเอียดดังนี้   
  4.3.1 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันรายงานกระบวนการแก้ปัญหา  ซึ่งประกอบด้วย 
แนวคิดและผลเฉลยที่ได้ในค าถามส่วนที่ 1 หน้าชั้นเรียน  แล้วให้นักเรียนในกลุ่มอ่ืน ๆ น าเสนอแนวคิด
และผลเฉลยที่แตกต่างกัน (ถ้าม)ี 
  4.3.2 ครูและนักเรียนทุกกลุ่มร่วมกันอภิปรายแนวคิดและผลเฉลยที่ได้ในค าถามส่วน
ท่ี 1ซึ่งประเด็นในการอภิปรายมีดังนี้ 
    -   “เนื้อหา/ความรู้ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการแก้ปัญหาครั้งนี้” 
    -   “วิธีการ/ยุทธวิธี ที่ใช้ในการแก้ปัญหาครั้งนี้” 
    -   “ผลเฉลยของนักเรียนที่ได้ในการแก้ปัญหาครั้งนี้” 
    -   “ผลเฉลยอื่น ๆ (ถ้าม)ี ที่ได้ในการแก้ปัญหาครั้งนี้”    

เป็นต้น 
  4.3.3 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันรายงานกระบวนการแก้ปัญหา  ซึ่งประกอบด้วย 
แนวคิดและผลเฉลยที่ได้ในค าถามส่วนที่ 2 หน้าชั้นเรียน  แล้วให้นักเรียนในกลุ่มอ่ืน ๆ น าเสนอแนวคิด
และผลเฉลยที่แตกต่างกัน (ถ้าม)ี 
  4.3.4 ครูและนักเรียนทุกกลุ่มร่วมกันอภิปรายแนวคิดและผลเฉลยที่ได้ในค าถามส่วน
ท่ี 2ซึ่งประเด็นในการอภิปรายมีดังนี้ 
    -   “เงื่อนไขของผลเฉลยของสถานการณ์ปัญหาครั้งนี้” 
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    -   “ผลเฉลยที่สอดคล้องกับเงื่อนไขของสถานการณ์ปัญหาครั้งนี้” 
  4.3.5 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันรายงานกระบวนการแก้ปัญหา  ซึ่งประกอบด้วย 
แนวคิดและเกณฑ์ในการจัดกลุ่มของผลเฉลยที่ได้ในค าถามส่วนท่ี 3 หน้าชั้นเรียน  แล้วให้นักเรียนใน
กลุ่มอื่น ๆ น าเสนอแนวคิดและเกณฑ์ที่แตกต่างกัน (ถ้ามี) 
  4.3.6 ครูและนักเรียนทุกกลุ่มร่วมกันอภิปรายแนวคิดและเกณฑ์ในการจัดกลุ่มของผล
เฉลยที่ได้ในค าถามส่วนที่ 3 ซึ่งประเด็นในการอภิปรายมีดังนี้ 
    -   “เกณฑ์ต่าง ๆ ในการจัดกลุ่มของผลเฉลย” 
    -  “เกณฑ์อื่น ๆ ที่นอกเหนือจากเกณฑ์ที่นักเรียนพบในชั้นเรียน” 
    -   “ความสมเหตุสมผลของเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดกลุ่มของผลเฉลย” 
5.  การวัดและประเมินการเรียนรู้ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในคาบเรียนนี้  จะพิจารณาจากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้ 

5.1 ผลจากการท า  “ใบกิจกรรม : บริษัทขนส่งทางน้ าแสนสนุก”  ของนักเรียนแต่ละคน 
5.2 ผลจากการตอบค าถามของนักเรียนแต่ละคนในชั้นเรียน 
5.3 ผลจากการสังเกตพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่นของนักเรียน  ซึ่ง 

พิจาณาจาก  แบบสังเกตพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น  ประเภท  แบบตรวจสอบ
รายการ   แบบบันทึกภาคสนาม   และการสังเกตจากวิดีทัศน์ 

5.4 ผลจากการสัมภาษณ์นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย  ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม 
6. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
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     “ข้าว” นับเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของไทยที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ

เป็นอับดับ 1 และประเทศไทยยังเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวเป็นอับดับ1 ของโลก  ซึ่ง
ประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์และมีพื้นที่เหมาะสมแก่การปลูกข้าว โดยพื้นที่
ส าหรับการปลูกข้าวที่ส าคัญ คือ บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา   ตั้งแต่จังหวัด
นครสวรรค์ถึงจังหวัดสมุทรปราการ  ซึ่งข้าวที่เก็บเกี่ยวได้แล้วจะถูกขนส่งทางเรือจาก
ต้นแม่น้ ามาที่กรุงเทพมหานครดังตัวอย่างในสถานการณ์ต่อไปน้ี 

     บริษัทข้าวแห่งหนึ่งต้องการขนกระสอบข้าวสารลงตู้คอนเทนเนอร์ที่มีความ
กว้าง 2 เมตร ยาว 6 เมตรและสูง 2 เมตรจ านวน 480 ตู้ จากจังหวัดนครสวรรค์มายัง
กรุงเทพมหานคร  ซึ่งได้ท าสัญญากับบริษัทขนส่งทางเรือ 3 แห่ง  โดย  

      บริษัท A มีเรือขนส่งที่มีความจุ 1,920 ลูกบาศก์เมตร 
      บริษัท B มีเรือขนส่งที่มีความจุ 1,440 ลูกบาศก์เมตร 
     บริษัท C มีเรือขนส่งที่มีความจุ   480  ลูกบาศก์เมตร 
        โดยในการขนส่งแต่ละครั้งต้องใช้บริการของบริษัททั้ง 3 พร้อมกัน  และต้องบรรทุกให้

เต็มตามน้ าหนักเรือ    อยากทราบว่าถ้าต้องการขนส่งข้าวสารทั้งหมดจะเลือกใช้
บริการของบริษัททั้ง 3 ได้อย่างไรบ้าง 

 
 
      
 

 
 
          
 
 
 
 

 

กิจกรรม : บริษทัขนส่งทางน้ าแสนสนุก 

จะมวีิธีการเลือกการ
ขนส่งอยา่งไรบา้งนะ! 
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ส่วนที่  1 

แบบรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม : บริษัทขนส่งทางน้ าแสนสนุก 

 
ค าถามข้อที่ 1 สิ่งที่สถานการณ์ปัญหาต้องการหา มีอะไรบ้าง 

_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
 
ค าถามข้อที่ 2 สิ่งที่สถานการณ์ปัญหาก าหนดมาให้ มีอะไรบ้าง 

_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
 

ค าถามข้อที่ 3 ความรู้/แนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่น ามาใช้ในการแก้ปัญหา มีอะไรบ้าง 

_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
 

ค าถามข้อที่ 4 ขั้นตอนหรือแนวคิดในการแก้ปัญหา  มีอะไรบ้าง 

_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
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ส่วนที่  2 

แบบรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม : บริษัทขนส่งทางน้ าแสนสนุก 

 

ค าถามข้อที่ 1 ถ้าต้องการเลือกวิธีที่ใช้จ านวนเรือมากที่สุดจะเลือกใช้วิธีใด 

_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
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ส่วนที่  3 

แบบรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม : บริษัทขนส่งทางน้ าแสนสนุก 

 

ค าถามข้อที่ 1 หลักเกณฑ์ในการจัดหมวดหมู่ คือ 

_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
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ผลเฉลย  บริษทัขนส่งทางน้ าแสนสนุก 
 

ผลเฉลยส่วนที่ 1 
 

 

แนวการตอบ    ค าถามส่วนท่ี 1 เนื่องจากตู้คอนเทนเนอร์ 1 ตู้มีความกว้าง 2 เมตร ยาว 6  
เมตรและสูง 2 เมตร จึงมีปริมาตร 24 ลูกบาศก์เมตร 
 บริษัท A มีเรือขนส่งที่มีความจุ 1,920 ลูกบาศก์เมตร  แสดงว่าเรือ 1 ล าบรรจุตู้คอนเทน
เนอร์ได้ 80 ตู้  
 บริษัท B มีเรือขนส่งที่มีความจุ 1,440 ลูกบาศก์เมตร  แสดงว่าเรือ 1 ล าบรรจุตู้คอนเทน
เนอร์ได้ 60 ตู้  
 บริษัท C มีเรือขนส่งที่มีความจุ   480  ลูกบาศก์เมตร  แสดงว่าเรือ 1 ล าบรรจุตู้คอนเทน
เนอร์ได้ 20 ตู้     ซึ่งจะมีวิธีในการเลือกเรือแต่ละบริษัทดังนี้ 
 

วิธีที่ จ านวนเรือ บริษัทที่ A จ านวนเรือ บริษัทที่ B จ านวนเรือ บริษัทที่ C 
1 5 1 1 
2 4 1 5 
3 4 2 2 

4 3 3 3 
5 3 2 6 
6 3 1 9 

7 2 5 1 
8 2 4 4 

9 2 3 7 
10 2 2 10 
11 2 1 13 

12 1 6 2 
13 1 5 5 

14 1 4 8 
15 1 3 11 
16 1 2 14 

17 1 1 17 
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ผลเฉลยส่วนที่ 2 
 

แนวการตอบ   ถ้าต้องการเลือกวิธีที่ใช้จ านวนเรือมากที่สุดจะเลือกใช้วิธีดังนี้ 

 

วิธีที่ จ านวนเรือ บริษัทที่ A จ านวนเรือ บริษัทที่ B จ านวนเรือ บริษัทที่ C 
17 1 1 17 

 
เลือกวิธีที่ 17  คอื  จ านวนเรือ บริษัทที่ A       1   ล า 
     จ านวนเรือ บริษัทที่ B       1   ล า 
     จ านวนเรือ บริษัทที่ C      17   ล า 
รวมท้ังหมด  19  ล า 
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ผลเฉลยส่วนที่ 3 
 

ตัวอย่างเกณฑ์ในการจัดกลุ่ม    
      ใช้เกณฑ์ในการจัดกลุ่มจากการเลือกเรือที่มีความจุมากที่สุด  นั้นคือใช้บริษัท A เป็นเกณฑ์ 
 

           กลุ่มที่ 1   
วิธีที่ จ านวนเรือ บริษัทที่ A จ านวนเรือ บริษัทที่ B จ านวนเรือ บริษัทที่ C 
1 5 1 1 
กลุ่มที่ 2   

วิธีที่ จ านวนเรือ บริษัทที่ A จ านวนเรือ บริษัทที่ B จ านวนเรือ บริษัทที่ C 
2 4 1 5 
3 4 2 2 
กลุ่มที่ 3   

วิธีที่ จ านวนเรือ บริษัทที่ A จ านวนเรือ บริษัทที่ B จ านวนเรือ บริษัทที่ C 
4 3 3 3 
5 3 2 6 
6 3 1 9 
กลุ่มที่ 4   

วิธีที่ จ านวนเรือ บริษัทที่ A จ านวนเรือ บริษัทที่ B จ านวนเรือ บริษัทที่ C 
7 2 5 1 
8 2 4 4 
9 2 3 7 
10 2 2 10 
11 2 1 13 
กลุ่มที่ 5   

วิธีที่ จ านวนเรือ บริษัทที่ A จ านวนเรือ บริษัทที่ B จ านวนเรือ บริษัทที่ C 
12 1 6 2 
13 1 5 5 
14 1 4 8 
15 1 3 11 
16 1 2 14 
17 1 1 17 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ : การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เรื่อง  วงกลมมหัศจรรย์                               เวลา 60 นาที 
   
  

 กิจกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  เรื่อง  “วงกลมมหัศจรรย์”  เป็นกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ที่มีจุดประสงค์การเรียนรู้หลัก  เพื่อเสริมสร้างความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น  
เรื่อง  เรขาคณิต ผ่านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และกระบวนการกลุ่มในการระดมสมอง  
ซึ่งจะท าให้นักเรียนตระหนักและเข้าใจถึงความส าคัญของกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพล
ยา (Polya) และกระบวนการในการระดมสมอง  ตลอดจนมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาที่ไม่คุ้นเคย 
(non-routine problem)  ซึ่งเป็นปัญหาที่สามารถหาผลเฉลยได้มากกว่า 1 ผลเฉลย  และใช้ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์  เรื่อง  เรขาคณิต  ในการแก้ปัญหา 
 ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในคาบเรียนนี้  คือ  ปัญหา  “วงกลมมหัศจรรย์” ซึ่งเป็นปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ที่ต้องการให้นักเรียนใช้ความรู้เรื่องวงกลม ซึ่งประกอบด้วย พื้นที่รูปวงกลม  รัศมี และ
เส้นรอบวง ในการสร้างรูปวงกลมบนพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้ได้หลากหลายรูปแบบมากท่ีสุด และ
นักเรียนต้องหาเกณฑ์หรือวิธีในการจัดกลุ่มให้หลากหลายและแตกต่างมากท่ีสุดเช่นกัน  
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.1 ด้านความรู้ทางคณิตศาสตร์ : เพื่อให้นักเรียน 
  1.1.1  เข้าใจแนวคิดเรื่องวงกลม 
  1.1.2 น าสมบัติของวงกลมไปใช้ได้ 
 1.2 ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ : เพื่อให้นักเรียน 
  1.2.1 ลงมือปฏิบัติและมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาที่ไม่คุ้นเคย  ซึ่งเป็นปัญหาที่
สามารถหาผลเฉลยได้มากกว่าหน่ึงผลเฉลย  และใช้ความรู้คณิตศาสตร์เรื่อง  เรขาคณิตในแก้ปัญหา 
  1.2.2 ลงมือปฏิบัติโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการระดมสมองเพื่อแก้ปัญหา 
  1.2.3 มีโอกาสได้เสริมสร้างความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่นผ่านการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์และการระดมสมอง 
  1.2.4  มีโอกาสได้น าเสนอกระบวนการแก้ปัญหาและผลเฉลยที่ได้ของตนเอง 
  1.2.5 มีโอกาสได้อธิบายเหตุผลในการจัดกลุ่มของผลเฉลยที่ได้ 
 1.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ : เพื่อให้นักเรียน 
  1.3.1 มีความรับผิดชอบในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นรายกลุ่ม 
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  1.3.2 มีส่วนร่วมในการอภิปรายผลการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในชั้นเรียน 
2.  สาระการเรียนรู้ 
 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับสาระเรขาคณิต  ซึ่งได้แก่  วงกลม 
 2.2 แนวคิดเกี่ยวกับสาระการวัดและการสร้าง   
3.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 3.1 ใบกิจกรรม : วงกลมมหัศจรรย์     (ส าหรับนักเรียนคนละหนึ่งชุด) 
 3.2 ผลเฉลย : วงกลมมหัศจรรย์       (ส าหรับครูผู้สอน) 
 3.3 กล่องกระดาษผลเฉลย  ซึ่งประกอบด้วย  ปากกาเคมี จ านวน 3 ด้าม  กระดาษชานอ้อย
จ านวน 1 แผ่น  ส าหรับติดผลเฉลย        (ส าหรับนักเรียนกลุ่มละหนึ่งชุด) 
 3.4 แบบสังเกตพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น  ซึ่งได้แก่แบบตรวจสอบ
รายการและแบบบันทึกภาคสนาม        (ส าหรับครูผู้สอน) 
  3.5 แบบสัมภาษณ์กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์(ส าหรับครูผู้สอน) 
4.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 กิจกรรมการเรียนรู้แบ่งออกเป็น  3  ช่วง  ได้แก่  ช่วงที่ 1 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เพื่อ
พัฒนาความคิดคล่อง   ช่วงที่ 2 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาความคิดยืดหยุ่น  ช่วงที่ 3 
การน าเสนอและอภิปรายผลการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
 4.1 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาความคิดคล่อง  ใช้เวลาประมาณ  20 
นาที  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  4.1.1 ครูแจกใบกิจกรรม(ส่วนที่ 1 ด้านการคิดหาผลเฉลยได้จ านวนมากในเวลาที่
ก าหนดและการคิดหาผลเฉลยได้หลายรูปแบบที่แตกต่างกัน)  เรื่อง  วงกลมมหัศจรรย์  กระดาษผล
เฉลย  ซึ่งประกอบด้วย  ปากกาเคมี จ านวน 3 ด้าม  กระดาษชานอ้อยจ านวน 1 แผ่น  ส าหรับติดผล
เฉลย  ให้นักเรียนกลุ่มละ 1 ชุด 
  4.1.2 เพื่อด าเนินการตามกระบวนการแก้ปัญหาและการระดมสมองในขั้นตอนที่ 1 
ก าหนดและพิจารณาปัญหา  ครูน าเสนอสถานการณ์ปัญหา  ตลอดจนสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนอยาก
แก้ปัญหา  แล้วให้นักเรียนอ่านและท าความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาในใบกิจกรรมด้วยตนเองอีกครั้ง  
โดยเน้นย้ าว่าขณะอ่านและท าความเข้าใจปัญหานักเรียนสามารถขีดเขียนในใบกิจกรรมได้ตามความ
ต้องการ 
  4.1.3 เพื่อตรวจสอบความเข้าใจและการทบทวนประเด็นปัญหาของนักเรียน  ครูต้ัง
ประเด็นค าถามให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น  เช่น  
    -   “ปัญหาน้ีเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร” 
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    -   “นักเรียนลองเล่าให้ฟังซิว่า  ปัญหานี้มีว่าอย่างไร” 
    -   “สิ่งที่สถานการณ์ก าหนดมาให้มีอะไรบ้าง” 
    -   “สิ่งที่สถานการณ์ปัญหาต้องการให้หาคืออะไร” 
    -   “พื้นที่ของรูปวงกลมหาได้อย่างไร”  
    -   “เส้นรอบวงของวงกลมหาได้อย่างไร”  
    -   “รูปวงกลมที่ใหญ่ที่สุดจะบรรจุลงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้กี่รูป” 

เปน็ต้น 
  4.1.4 ครูแนะน าให้นักเรียนแต่ละคนวางแผนในการแก้ปัญหาด้วยตนเองก่อน   
จากนั้นให้นักเรียนน าเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาต่อสมาชิกคนอ่ืนในกลุ่ม 
  4.1.5 ครูต้ังประเด็นค าถามให้นักเรียนตรวจสอบการคัดเลือกประเด็นปัญหาและการ
วางแผนแก้ปัญหา  เช่น 
    -   “ความรู้คณิตศาสตร์  ที่น ามาใช้ในการแก้ปัญหามีอะไรบ้าง” 

    -   “นักเรียนมีความความรู้คณิตศาสตร์  ที่น ามาช่วยในการแก้ปัญหานี้มากหรือ  
น้อยเพียงใด” 
    -   “วิธีการ/ยุทธวิธี  ที่น ามาใช้ในการแก้ปัญหานี้มีอะไรบ้าง” 
    -   “นักเรียนคิดว่าจ าเป็นหรือไม่ที่  วิธีการ/ยุทธวิธี  ทีน่ ามาใช้ในการแก้ปัญหานี้
มีเพียงวิธีเดียว” 
    -   “วิธีการ/ยุทธวิธี  ที่นักเรียนจะเลือกมาใช้ในการแก้ปัญหานี้คืออะไร”   
           เป็นต้น 
  4.1.6 ครูแนะน าให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันระดมสมองในการหาผลเฉลยตาม
แนวทางหรือยุทธวิธีในการแก้ปัญหาที่เลือกไว้   โดยให้ร่วมกันหาผลเฉลยที่เป็นไปได้ให้มากที่สุดใน
เวลาที่ก าหนด 
  4.1.7 ครูแนะน าให้นักเรียนคัดเลือกผลเฉลยที่เป็นไปได้แล้วเขียนลงในกระดาษที่
เตรียมไว้  พร้อมเขียนหมายเลขก ากับผลเฉลยเรียงล าดับ  แล้วให้นักเรียนน าแผ่นกระดาษที่เขียนผล
เฉลยติดบนกระดาษชานอ้อยของแต่ละกลุ่ม 
  4.1.8 ขณะที่นักเรียนระดมสมองและคิดหาผลเฉลย ครู (และผู้ช่วยวิจัย 2 คน) จะ
สังเกตพฤติกรรมด้านความคิดคล่องของนักเรียน (เฉพาะนักเรียนเป้าหมาย)  แล้วบันทึกพฤติกรรม
เหล่านั้นลงในแบบตรวจสอบรายการและแบบบันทึกภาคสนาม  และเมื่อเสร็จสิ้นการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ครูจะบันทึกจ านวนผลเฉลยพร้อมทั้งเก็บกระดาษทดทั้งหมดเพื่อน าไปใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพต่อไป 
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  4.1.9 ครูต้ังประเด็นค าถามให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของผลเฉลย  เช่น 
    -  “ผลเฉลยที่ได้นั้นถูกต้องหรือไม่” 

    -   “นักเรียนมีวิธีการในการตรวจสอบว่าผลเฉลยที่ได้นั้นแตกต่างกันหรือซ้ าซ้อน 
กันอย่างไร” 

    -   “ถ้านักเรียนใช้วิธีการตรวจสอบผลเฉลยที่ได้อย่างไร” 
    -   “นักเรียนใช้วิธีการอ่ืน ๆ ในการตรวจสอบผลเฉลยหรือไม่” 
    -   “ผลเฉลยที่ได้นั้นสอดคล้องกับเงื่อนไขที่ก าหนดให้หรือไม่” 

    -   “นักเรียนคิดว่าน่าจะมีผลเฉลยอื่น ๆ อีกหรือไม่  เพราะเหตุใด”                         
          เป็นต้น 

 4.2 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาความคิดยืดหยุ่น  ใช้เวลาประมาณ  20 
นาที  มีรายละเอียดดังนี้ 
  4.2.1 ครูแจกใบกิจกรรม(ส่วนที่ 2  ด้านการคิดเลือกผลเฉลยหรือกลุ่มของผลเฉลยที่
สอดคล้องกับสถานการณ์หรือเงื่อนไขที่ก าหนด)  เรื่อง  วงกลมมหัศจรรย์ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
พิจารณาและท าความเข้าใจปัญหา 
  4.2.2 เพื่อตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับค าถามข้อที่ 2 ของนักเรียน  ครูต้ังประเด็น
ค าถามให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น  เช่น  
    -   “สิ่งที่สถานการณ์ปัญหาต้องการให้หาคืออะไร” 
    -   “เงื่อนไขที่สถานการณ์ปัญหาก าหนดมาให้คืออะไร” 
    -   “จากผลเฉลยที่ได้ในสถานการณ์ปัญหา ส่วนที่ 1 นักเรียนคิดว่ามีผลเฉลย 
บางส่วนของนักเรียนสอดคล้องกับเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน ส่วนที่ 2 หรือไม่”  
    -  “ถ้ายังไม่มีผลเฉลยที่สอดคล้องกับเงื่อนไขข้างต้น  นักเรียนจะสามารถหาผล
เฉลยนั้นได้หรือไม่  เพราะเหตุใด”            
    -  “ถ้านักเรียนหาผลเฉลยที่สอดคล้องกับเงื่อนไขข้างต้นได้แล้ว  นักเรียนจะ
สามารถหาผลเฉลยเหล่านั้นได้ครบถ้วนหรือไม่  และทราบได้อย่างไรว่าผลเฉลยที่ตนเองหาได้นั้น
ครบถ้วนแล้ว”  

เป็นต้น 
  4.2.3 ครูแนะน าให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มพิจารณาและคัดเลือกผลเฉลยในส่วนที่  1 ท่ี
สอดคล้องกับเงื่อนไขของสถานการณ์ปัญหาในส่วนที่ 2 แล้วตอบลงในกระดาษค าตอบส่วนที่ 2  
  4.2.4 ขณะที่นักเรียนระดมสมองและคิดหาผลเฉลย ครู (และผู้ช่วยวิจัย 2 คน) จะ
สังเกตพฤติกรรมด้านความคิดยืดหยุ่นของนักเรียน (เฉพาะนักเรียนเป้าหมาย)  แล้วบันทึกพฤติกรรม
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เหล่านั้นลงในแบบตรวจสอบรายการและแบบบันทึกภาคสนาม  และเมื่อเสร็จสิ้นการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ครูจะบันทึกผลเฉลยพร้อมทั้งเก็บกระดาษทดทั้งหมดเพื่อน าไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพต่อไป 
  4.2.5 เมื่อนักเรียนแก้ปัญหาในส่วนที่ 2 เสร็จแล้ว  ครูแจกใบกิจกรรมใน (ส่วนที่ 3 
ด้านการคิดเลือกเกณฑ์ในการจัดกลุ่มของผลเฉลย) ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มพิจารณาและท าความเข้าใจ
ปัญหา 
  4.2.6 เพื่อตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับค าถามส่วนที่ 3 ของนักเรียน  ครูต้ังประเด็น
ค าถามให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น  เช่น  
    -   “สิ่งที่สถานการณ์ปัญหาส่วนที่ 3 ต้องการให้หาคืออะไร” 
    -   “เงื่อนไขหรือเกณฑ์ที่สถานการณ์ปัญหาก าหนดมาให้คืออะไร” 
    -   “จากผลเฉลยที่ได้ในสถานการณ์ปัญหา ส่วนที่ 1และ 2 นักเรียนคิดว่าผล
เฉลยที่ได้นั้นมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง”  
    -  “นักเรียนคิดว่าผลเฉลยที่ได้จะสามารถแยกประเภทหรือจัดกลุ่มได้หรือไม่” 
    -  “นักเรียนจะมีวิธีการแยกประเภทหรือจัดกลุ่มของผลเฉลยในส่วนที่ 3 ได้ 
อย่างไรบ้าง” 
    -  “ในการแยกประเภทหรือจัดกลุ่มของผลเฉลยในส่วนที่ 3 นักเรียนต้องใช้
ความรู้ทางคณิตศาสตร์เรื่องอะไรบ้าง” 

เป็นต้น 
  4.2.7 ครูแนะน าให้นักเรียนร่วมกันน าผลเฉลยที่ได้ในค าถามส่วนที่ 1 – 2 มาพิจารณา
ว่ามีผลเฉลยใดบ้างที่มีลักษณะคล้ายกัน  หรือแตกต่างกันอย่างไร  แล้วน าลักษณะที่ได้มาวิเคราะห์
เพื่อเป็นแนวทางในการหาเกณฑ์มาจัดกลุ่มของผลเฉลยดังกล่าว 
  4.2.8 หลังจากได้เกณฑ์ในการจัดกลุ่มแล้ว   ให้นักเรียนเขียนเกณฑ์ลงในใบกิจกรรม
ส่วนที่ 3 แล้วจ าแนกผลเฉลยออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
  4.2.9 ครูต้ังประเด็นค าถามกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น  เช่น 
    -  “นักเรียนคิดว่าเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดกลุ่มของผลเฉลยที่ได้สามารถปรับเปลี่ยน
ให้แตกต่างจากเกณฑ์เดิมได้หรือไม่” 
    -  “นักเรียนคิดว่าเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดกลุ่มของผลเฉลยได้ใช้ความรู้ใหม่ในการ
ต้ังเกณฑ์หรือไม่” 
    -  “นักเรียนคิดว่าเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดกลุ่มของผลเฉลยจะแตกต่างจากเกณฑ์
ของกลุ่มอื่น ๆ หรือไม่”                                      เป็นต้น 
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  4.2.10 ขณะที่นักเรียนระดมสมองและคิดหาเกณฑ์ในการจัดกลุ่มของผลเฉลย ครู (และ
ผู้ช่วยวิจัย 2 คน) จะสังเกตพฤติกรรมด้านความคิดยืดหยุ่นของนักเรียน (เฉพาะนักเรียนเป้าหมาย)  
แล้วบันทึกพฤติกรรมเหล่านั้นลงในแบบตรวจสอบรายการและแบบบันทึกภาคสนาม  และเมื่อเสร็จสิ้น
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ครูจะบันทึกเกณฑ์พร้อมทั้งเก็บกระดาษทดทั้งหมดเพื่อน าไปใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพต่อไป 
 4.3 การน าเสนอและอภิปรายผลการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน  ใช้เวลา
ประมาณ  20 นาที  มีรายละเอียดดังนี้   
  4.3.1 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันรายงานกระบวนการแก้ปัญหา  ซึ่งประกอบด้วย 
แนวคิดและผลเฉลยที่ได้ในค าถามส่วนที่ 1 หน้าชั้นเรียน  แล้วให้นักเรียนในกลุ่มอ่ืน ๆ น าเสนอแนวคิด
และผลเฉลยที่แตกต่างกัน (ถ้าม)ี 
  4.3.2 ครูและนักเรียนทุกกลุ่มร่วมกันอภิปรายแนวคิดและผลเฉลยที่ได้ในค าถามส่วน
ท่ี 1ซึ่งประเด็นในการอภิปรายมีดังนี้ 
    -   “เนื้อหา/ความรู้ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการแก้ปัญหาครั้งนี้” 
    -   “วิธีการ/ยุทธวิธี ที่ใช้ในการแก้ปัญหาครั้งนี้” 
    -   “ผลเฉลยของนักเรียนที่ได้ในการแก้ปัญหาครั้งนี้” 
    -   “ผลเฉลยอื่น ๆ (ถ้าม)ี ที่ได้ในการแก้ปัญหาครั้งนี้”    

เป็นต้น 
  4.3.3 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันรายงานกระบวนการแก้ปัญหา  ซึ่งประกอบด้วย 
แนวคิดและผลเฉลยที่ได้ในค าถามส่วนที่ 2 หน้าชั้นเรียน  แล้วให้นักเรียนในกลุ่มอ่ืน ๆ น าเสนอแนวคิด
และผลเฉลยที่แตกต่างกัน (ถ้าม)ี 
  4.3.4 ครูและนักเรียนทุกกลุ่มร่วมกันอภิปรายแนวคิดและผลเฉลยที่ได้ในค าถามส่วน
ท่ี 2ซึ่งประเด็นในการอภิปรายมีดังนี้ 
    -   “เงื่อนไขของผลเฉลยของสถานการณ์ปัญหาครั้งนี้” 
    -   “ผลเฉลยที่สอดคล้องกับเงื่อนไขของสถานการณ์ปัญหาครั้งนี้” 
  4.3.5 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันรายงานกระบวนการแก้ปัญหา  ซึ่งประกอบด้วย 
แนวคิดและเกณฑ์ในการจัดกลุ่มของผลเฉลยที่ได้ในค าถามส่วนที่ 3 หน้าชั้นเรียน  แล้วให้นักเรียนใน
กลุ่มอื่น ๆ น าเสนอแนวคิดและเกณฑ์ที่แตกต่างกัน (ถ้ามี) 
  4.3.6 ครูและนักเรียนทุกกลุ่มร่วมกันอภิปรายแนวคิดและเกณฑ์ในการจัดกลุ่มของผล
เฉลยที่ได้ในค าถามส่วนที่ 3 ซึ่งประเด็นในการอภิปรายมีดังนี้ 
    -   “เกณฑ์ต่าง ๆ ในการจัดกลุ่มของผลเฉลย” 
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    -  “เกณฑ์อื่น ๆ ที่นอกเหนือจากเกณฑ์ที่นักเรียนพบในชั้นเรียน” 
    -   “ความสมเหตุสมผลของเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดกลุ่มของผลเฉลย” 
5.  การวัดและประเมินการเรียนรู้ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในคาบเรียนนี้  จะพิจารณาจากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้ 

5.1 ผลจากการท า  “ใบกิจกรรม : วงกลมมหัศจรรย์ ”  ของนักเรียนแต่ละคน 
5.2 ผลจากการตอบค าถามของนักเรียนแต่ละคนในชั้นเรียน 
5.3 ผลจากการสังเกตพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่นของนักเรียน  ซึ่ง 

พิจาณาจาก  แบบสังเกตพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น  ประเภท  แบบตรวจสอบ
รายการ   แบบบันทึกภาคสนาม   และการสังเกตจากวิดีทัศน์ 

5.4 ผลจากการสัมภาษณ์นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย  ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม 
6. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
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    ก าหนดให้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความยาวของแต่ละด้านเป็น 84 หน่วย     
          และรูปสี่เหลียมจัตุรัสรูปเล็กมีความยาวของแต่ละด้านเป็น 14 หน่วย  
 
         
 
 
 
 
 
 
 
   
         ถ้าต้องการสร้างรูปวงกลม 3 ชนิด  ซึง่ประกอบด้วย 
  ชนิดที่ 1 รูปวงกลมรัศมี 7   หน่วย 
  ชนิดที่ 2 รูปวงกลมรัศมี 14 หน่วย 
  ชนิดที่ 3 รูปวงกลมรัศมี 21 หน่วย 
 โดยในการสร้างวงกลมลงบนพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะต้องใช้วงกลม    
 ทั้ง 3 ชนิดและให้เหลือที่ว่างน้อยที่สุดในการสร้างแต่ละครั้ง  แล้วจะ         
            สามารถสร้างรูปวงกลมได้อย่างไรบ้าง 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                  กิจกรรม : วงกลมมหัศจรรย์   

จะมวีิธีการสร้างรูปวงกลมได้
อย่างไรบ้างนะ! 

 

84 หน่วย 

84 หน่วย 

14 หน่วย 
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ส่วนที่  1 

แบบรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม : วงกลมมหัศจรรย ์

 
ค าถามข้อที่ 1 สิ่งที่สถานการณ์ปัญหาต้องการหา มีอะไรบ้าง 

_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
 

ค าถามข้อที่ 2 สิ่งที่สถานการณ์ปัญหาก าหนดมาให้ มีอะไรบ้าง 

_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
 

ค าถามข้อที่ 3 ความรู้/แนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่น ามาใช้ในการแก้ปัญหา มีอะไรบ้าง 

_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
 

ค าถามข้อที่ 4 ขั้นตอนหรือแนวคิดในการแก้ปัญหา  มีอะไรบ้าง 

_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
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ส่วนที่  2 

แบบรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม : วงกลมมหัศจรรย ์

 

ค าถามข้อที่ 1 ถ้าต้องการเลือกวิธีที่ใช้จ านวนวงกลมมากที่สุดจะเลือกใช้วิธีใด 

_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
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ส่วนที่  3 

แบบรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม : วงกลมมหัศจรรย ์

 

ค าถามข้อที่ 1 หลักเกณฑ์ในการจัดหมวดหมู่ คือ 

_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
_____________         ________________________________________________________ 
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ผลเฉลย  กิจกรรมวงกลมมหัศจรรย ์ 
 

ผลเฉลยส่วนที่ 1 
 

 

แนวการตอบ   ในการสร้างรูปวงกลม 3 ชนิด  ซึ่งประกอบด้วย 
   ชนิดที่ 1 รูปวงกลมรัศมี 7   หน่วย  
   ชนิดที่ 2 รูปวงกลมรัศมี 14 หน่วย 
   ชนิดที่ 3 รูปวงกลมรัศมี 21 หน่วย 

 
 

วิธีที่ จ านวนชิ้นของวงกลม
รัศมี 21 หน่วย 

จ านวนชิ้นของวงกลม
รัศมี 14 หน่วย 

จ านวนชิ้นของวงกลม
รัศมี 7 หน่วย 

1 1 5 6 

2 1 4 10 
3 1 3 14 
4 1 2 18 

5 1 1 22 
6 2 3 6 

7 2 2 10 
8 2 1 14 
9 3 1 5 
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ผลเฉลยส่วนที่ 2 
 

แนวการตอบ   ถ้าต้องการเลือกวิธีที่ใช้จ านวนวงกลมมากที่สุดจะเลือกใช้วิธี 

 

วิธีที่ จ านวนชิ้นของวงกลม
รัศมี 21 หน่วย 

จ านวนชิ้นของวงกลม
รัศมี 14 หน่วย 

จ านวนชิ้นของวงกลม
รัศมี 7 หน่วย 

5 1 1 22 
 
เลือกวิธีที่    5     จ านวนชิ้นของวงกลมรัศมี 7 หน่วย  คือ  1 ชิน้ 
   จ านวนชิ้นของวงกลมรัศมี 14 หน่วย  คือ  1 ชิ้น 
   จ านวนชิ้นของวงกลมรัศมี 21 หน่วย  คือ  22 ชิ้น 

   รวม 24 ชิ้น 
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ผลเฉลยส่วนที่ 3 
 

ตัวอย่างเกณฑ์ในการจัดกลุ่ม    
      ใช้เกณฑ์ในการจัดกลุ่มจากการเลือกวงกลมที่มีรัศมีมากที่สุด   
 

 เกณฑ์ที่ 1  
 

วิธีที่ จ านวนชิ้นของวงกลม
รัศมี 21 หน่วย 

จ านวนชิ้นของวงกลม
รัศมี 14 หน่วย 

จ านวนชิ้นของวงกลม
รัศมี 7 หน่วย 

1 1 5 6 
2 1 4 10 
3 1 3 14 
4 1 2 18 
5 1 1 22 

 
 เกณฑ์ที่ 2  
 

วิธีที่ จ านวนชิ้นของวงกลม
รัศมี 21 หน่วย 

จ านวนชิ้นของวงกลม
รัศมี 14 หน่วย 

จ านวนชิ้นของวงกลม
รัศมี 7 หน่วย 

6 2 3 6 
7 2 2 10 
8 2 1 14 

 
 เกณฑ์ที่ 3  
 

วิธีที่ จ านวนชิ้นของวงกลม
รัศมี 21 หน่วย 

จ านวนชิ้นของวงกลม
รัศมี 14 หน่วย 

จ านวนชิ้นของวงกลม
รัศมี 7 หน่วย 

9 3 1 5 
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ภาคผนวก ค 
แบบสังเกตพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น 
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แบบสังเกตพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น 

ชื่อกิจกรรม           วันที่    เวลา     
ชื่อนักเรียน                     

พฤติกรรม คะแนน 
ข้อสังเกต 

เพิ่มเติม (ถ้าม)ี 

1 ระบสุิ่งที่ก าหนดมาให้ได้อย่างถูกต้อง   
2 ระบุสิ่งที่ต้องการหาได้อย่างถูกต้อง   
3 ระบุเงื่อนไขของปัญหาได้ถูกต้อง   
4 มีการขีดเขียน/วาดรูปประกอบในการค้นหาผลเฉลย   
5 ตั้งใจฟังค าถามของครูหรือผู้อื่น   
6 ชอบซักถามครูหรือผู้อื่น   
7 มีความกระตือรือร้นในการค้นหาผลเฉลย   
8 สามารถน าความรู้พื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องมาใช้ได้ทันที   
9 มีการคิดอย่างเป็นระบบ   
10 สามารถหาผลเฉลยได้จ านวนมาก   
11 สามารถหาผลเฉลยได้หลายลักษณะที่แตกต่างกัน   
12 เลือกใช้เกณฑ์ในการจัดกลุ่มผลเฉลยได้อย่างเหมาะสม   
13 เลือกใช้เกณฑ์ในการจัดกลุ่มผลเฉลยที่แตกต่างจากผู้อื่น   
14 มีการเปลี่ยนวิธีการคิดใหม่ เมื่อวิธีการเดิมไม่ได้ผล   
15 เลือกผลเฉลยได้สอดคล้องกบัสถานการณ์เงื่อนไขที่ก าหนด   
16 อยากรู้ผลเฉลยของผู้อื่น    
18 มีส่วนร่วมในการน าเสนอผลเฉลยของตนเอง   
19 มีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน   

การให้คะแนน  0: ไม่มี  1: ระบุไม่ได้     2: มี   
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แบบสังเกตพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น 

ชื่อกิจกรรม                           วันที่    เวลา     
ชื่อนักเรียน                                            

พฤติกรรมด้านความคดิคล่องและความคิดยดืหยุ่น 

1.  การฝึกความคิดคล่อง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.  การฝึกความคิดยืดหยุ่น 
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ภาคผนวก ง 
แบบสัมภาษณ์กระบวนการแก้ปัญหา 
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แบบสัมภาษณ์กระบวนการแก้ปัญหาของนักเรียนเป้าหมาย 

ชื่อกิจกรรม       กระดาษจุดหรรษากับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส               วันท่ี             เวลา           

ชื่อนักเรียน                              

ประเด็นที่สัมภาษณ์ บันทึกค าตอบของนักเรียน 
1.  ปัญหานี้ต้องการใหห้าอะไรบ้าง                           
2. ปัญหาก าหนดข้อมูลอะไรใหบ้้าง 
 

                         

3. เงื่อนไขส าคัญของปัญหานี้ คืออะไร                          
4. ความรู้ทางคณติศาสตร์ที่น ามาใชใ้นการปัญหามี 
    อะไรบ้าง 

                         

5. ต้องน าความรูว้ิชาอื่นมาใช้ในการปัญหาหรือไม่    
   วิชาอะไร (ถ้ามี) 

                         

6. ค าว่า “รูปส่ีเหลี่ยมจตัุรัส”  หมายความวา่อย่างไร                          
7. รูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัสที่นักเรียนสร้างในแต่ละรูปมี   
    ลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 

                         

8. การหาพื้นที่ของรูปส่ีเหลีย่มจตัุรัสท าได้อย่างไร                          
9. นักเรียนมวีิธีการอื่นในการหาพื้นที่รูปส่ีเหลี่ยม 
   จัตุรัสหรือไม่ (ถ้ามีท าได้อย่างไร) 

                         

10. นักเรียนเร่ิมต้นการคิดแก้ปญัหาอย่างไร                          
11. นักเรียนมีหลักการคิดหาค าตอบอื่น อย่างไร                          
12. นักเรียนคิดว่ามีค าตอบอื่นทีแ่ตกต่างจากของ 
     ตนเองอีกหรือไม่ เพราเหตุใด 

                         

13. นักเรียนคิดว่าเกณฑ์การจัดกลุ่มของตนเอง 
     เหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด  
     (ถ้าไม่ดีจะแก้ไขอย่างไร)  

                         
             

14. นักเรียนคิดว่าเกณฑ์การจัดกลุ่มของตนเอง 
     แปลกใหม่และแตกต่างจากของคนอ่ืน 
     หรือไม่ เพราะเหตุใด  

                         

15. นักเรียนทราบได้อย่างไรว่าค าตอบของตนเอง 
     ถูกต้อง 
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แบบสัมภาษณ์กระบวนการแก้ปัญหาของนักเรียนเป้าหมาย 

ชื่อกิจกรรม                           สี่เหลี่ยมพิศวง                          วันท่ี             เวลา           

ชื่อนักเรียน                                      

ประเด็นที่สัมภาษณ์ บันทึกค าตอบของนักเรียน 
1.  ปัญหานี้ต้องการใหห้าอะไรบ้าง                           
2. ปัญหาก าหนดข้อมูลอะไรใหบ้้าง 
 

                         

3. เงื่อนไขส าคัญของปัญหานี้ คืออะไร                          
4. ความรู้ทางคณติศาสตร์ที่น ามาใชใ้นการปัญหามี 
   อะไรบ้าง 

                         

5. ต้องน าความรูว้ิชาอื่นมาใช้ในการปัญหาหรือไม่    
   วิชาอะไร (ถ้ามี) 

                         

6. ค าว่า “รูปส่ีเหลี่ยม” หมายความว่าอย่างไร                          
7. รูปส่ีเหลี่ยมที่นักเรียนรู้จักมีกีป่ระเภท  แล้ว   
   นักเรียนสามารถน ารูปทุกประเภทมาเป็นผลเฉลย 
   ของค าถามไดห้รือไม ่

                         

8. “เส้นรอบรูป” ส่งผลต่อการสร้างรูปส่ีเหลี่ยมหรือไม ่
    อย่างไร 

                         

9. นักเรียนใช้วธิีการอย่างไรในการคัดเลือกผลเฉลย 
   ให้สอดคล้องกับเงื่อนไข 

                         

10. นักเรียนเร่ิมต้นการคิดแก้ปญัหาอย่างไรและใช้วธิ ี
     ใดในการหาค าตอบ 

                         

11. นักเรียนมีหลักการคิดหาค าตอบอื่น อย่างไร                          
12. นักเรียนคิดว่ามีค าตอบอื่นทีแ่ตกต่างจากของ 
     ตนเองอีกหรือไม่ เพราเหตุใด 

                         

13. นักเรียนคิดว่าเกณฑ์การจัดกลุ่มของตนเอง 
     เหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด  
     (ถ้าไม่ดีจะแก้ไขอย่างไร)  

                         
             

14. นักเรียนคิดว่าเกณฑ์การจัดกลุ่มของตนเอง 
     แปลกใหม่และแตกต่างจากของคนอื่น 
     หรือไม่ เพราะเหตุใด  

                         

15. นักเรียนทราบได้อย่างไรว่าค าตอบของตนเอง 
     ถูกต้อง 
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แบบสัมภาษณ์กระบวนการแก้ปัญหาของนักเรียนเป้าหมาย 

ชื่อกิจกรรม               บริษัทขนส่งทางน้ าแสนสนุก                   วันท่ี             เวลา           

ชื่อนักเรียน                        

ประเด็นที่สัมภาษณ์ บันทึกค าตอบของนักเรียน 
1. ปัญหานี้ต้องการใหห้าอะไรบา้ง                           
2. ปัญหาก าหนดข้อมูลอะไรใหบ้้าง 
 

                         

3. เงื่อนไขส าคัญของปัญหานี้ คืออะไร                          
4. ความรู้ทางคณติศาสตร์ที่น ามาใชใ้นการปัญหามี 
   อะไรบ้าง 

                         

5. ต้องน าความรูว้ิชาอื่นมาใช้ในการปัญหาหรือไม่    
   วิชาอะไร (ถ้ามี) 

                         

6. นักเรียนมหีลักการอย่างไรในการหาปริมาตรของ 

    ทรงสี่เหล่ียมมมุฉากอย่างไร 
                         

7. นักเรียนใช้หลักเกณฑ์อย่างไรในการน าปริมาตร 
    ของขา้วสารที่ได้ไปใสไวใ้นเรือแต่ละล า 

                         

8. นักเรียนใช้วธิีการอย่างไรในการคัดเลือกผลเฉลย 
    ให้สอดคล้องกับเงื่อนไข 

                         

9. นักเรียนมวีิธีการอื่นในการคัดเลือกผลเฉลย 
    ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขหรือไม่ (ถ้ามที าได้   
    อย่างไร) 

                         

10. นักเรียนเร่ิมต้นการคิดแก้ปญัหาอย่างไร                          
11. นักเรียนมีหลักการคิดหาค าตอบอื่น อย่างไร                          
12. นักเรียนคิดว่ามีค าตอบอื่นทีแ่ตกต่างจากของ 
     ตนเองอีกหรือไม่ เพราเหตุใด 

                         

13. นักเรียนคิดว่าเกณฑ์การจัดกลุ่มของตนเอง 
     เหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด  
     (ถ้าไม่ดีจะแก้ไขอย่างไร)  

                         
             

14. นักเรียนคิดว่าเกณฑ์การจัดกลุ่มของตนเอง 
     แปลกใหม่และแตกต่างจากของคนอื่น 
     หรือไม่ เพราะเหตุใด  

                         

15. นักเรียนทราบได้อย่างไรว่าค าตอบของตนเอง 
     ถูกต้อง 
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แบบสัมภาษณ์กระบวนการแก้ปัญหาของนักเรียนเป้าหมาย 

ชื่อกิจกรรม                       วงกลมมหัศจรรย์                     วันท่ี             เวลา           

ชื่อนักเรียน                                  

ประเด็นที่สัมภาษณ์ บันทึกค าตอบของนักเรียน 
1. ปัญหานี้ต้องการใหห้าอะไรบา้ง                           
2. ปัญหาก าหนดข้อมูลอะไรใหบ้้าง 
 

                         

3. เงือ่นไขส าคัญของปัญหานี้ คืออะไร                          
4. ความรู้ทางคณติศาสตร์ที่น ามาใชใ้นการปัญหามี 
    อะไรบ้าง 

                         

5. ต้องน าความรูว้ิชาอื่นมาใช้ในการปัญหาหรือไม่    
   วิชาอะไร (ถ้ามี) 

                         

6. รัศมี สัมพันธ์กบัความยาวในแต่ละช่องของรูป   
     ส่ีเหลี่ยมจัตุรัสอย่างไร    

                         

7. พื้นที่วงกลมหาได้อย่างไร                          
8. พื้นที่วงกลมในแต่ละรูปมีความสัมพันธ์กัน   
    อย่างไร 

                         

9. นักเรียนใช้วธิีการอย่างไรในการคัดเลือกผลเฉลย 
   ให้สอดคล้องกับเงื่อนไข 

                         

10. นักเรียนเร่ิมต้นการคิดแก้ปญัหาอย่างไร                          
11. นักเรียนมีหลักการคิดหาค าตอบอื่น อย่างไร                          
12. นักเรียนคิดว่ามีค าตอบอื่นทีแ่ตกต่างจากของ 
     ตนเองอีกหรือไม่ เพราเหตุใด 

                         

13. นักเรียนคิดว่าเกณฑ์การจัดกลุ่มของตนเอง 
     เหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด  
     (ถ้าไม่ดีจะแก้ไขอย่างไร)  

                         
             

14. นักเรียนคิดว่าเกณฑ์การจัดกลุ่มของตนเอง 
     แปลกใหม่และแตกต่างจากของคนอื่น 
     หรือไม่ เพราะเหตุใด  

                         

15. นักเรียนทราบได้อย่างไรว่าค าตอบของตนเอง 
     ถูกต้อง 
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ภาคผนวก จ 
รายนามผู้เชี่ยวชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

197 
   

รายนามผู้เชี่ยวชาญ 

รายนามผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งได้แก่ 
แผนการจัดการเรียนรู้ แบบสังเกตพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น  และแบบสัมภาษณ์
กระบวนการแก้ปัญหา มีดังนี้ 
  1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต  สูงใหญ่ 

   อาจารย์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)   

  2. อาจารย์ ดร. ทรงชัย  อักษรคิด 
   ภาควิชาการศึกษา   
   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  3. อาจารย์ ดร. ไพโรจน์  น่วมนุ่ม 
   ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา 
   สาขาวิชาการศึกษาคณิตศาสตร์  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประวัติย่อผู้วิจัย 
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ประวัติย่อผูว้ิจัย 
 
ชื่อ ชื่อสกุล    ธีรเชษฐ์ เรืองสุขอนันต์ 
วันเดือนปีเกิด    16 มิถุนายน 2527 
สถานท่ีเกิด    เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
สถานท่ีอยู่ปัจจุบัน  15/38 สุขุมวิท 113 ส าโรงเหนือ เมือง 
     จังหวัดสมุทรปราการ 10270 
ต าแหน่งหน้าที่การงาน อาจารย์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
สถานท่ีท างานปัจจุบัน  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธมยม) 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2545  มัธยมศึกษาตอนปลาย 
     จาก โรงเรียนมัธยมด่านส าโรง  จังหวัดสมุทรปราการ 
 พ.ศ. 2549  การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
     จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 พ.ศ. 2554  การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
     จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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