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การพัฒนารู ปแบบการสอนคณิตศาสตร์ สร้ างสรรค์ เพือ่ พัฒนาผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนและเสริมสร้ าง
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สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
Development of an Instructional Model of Creative Mathematics for Developing Solving
Problem Skills on Mathematics and Enhancing Creative Thinking
forPrathomsuksa 1 Students
เตือนใจ ครองญาติ
TernjaiKrongyard
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้ งนี้ มี วตั ถุ ประสงค์1) เพื่ อพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการสอน
คณิ ตศาสตร์ สร้างสรรค์ 2) เพื่อศึกษาผลของการใช้รูปแบบการสอนคณิ ตศาสตร์ สร้างสรรค์ โดยการ
เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น ก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยน และศึ ก ษาความสามารถในการคิ ด
สร้างสรรค์ของนักเรี ยน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนโดยใช้รูปแบบ
การสอนคณิ ตศาสตร์ ส ร้ า งสรรค์ การวิจ ยั ครั้ ง นี้ ใ ช้รู ป แบบการวิจ ยั และพัฒ นา กลุ่ ม ตัวอย่า งคื อ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 จานวน 140 คน ผลการวิจยั พบว่า
1. รู ปแบบการสอนคณิ ตศาสตร์ สร้างสรรค์มีข้ นั การสอน 6 ขั้น คือ 1) ใช้รูปธรรม 2) นา
ปัญหา 3) พาให้คิด 4) พิชิตปัญหา 5) หาหลักเกณฑ์ และ 6) เจนวิชา มีประสิ ทธิภาพ 88.11/85.21
2. ผลการใช้รูปแบบการสอนคณิ ตศาสตร์ สร้างสรรค์ พบว่า
2.1 นั ก เรี ยนชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 ที่ เ รี ยนด้ ว ยรู ปแบบการสอนคณิ ต ศาสตร์
สร้างสรรค์ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
2.2 นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีความคล่องในการคิด มีความคิดละเอียดลออ และมีความคิด
ยืดหยุน่ อยูใ่ นระดับปานกลาง มีความคิดริ เริ่ ม อยูใ่ นระดับพอใช้
3. ความพึ ง พอใจของนัก เรี ย นที่ มี ต่ อ การเรี ย นโดยใช้รู ป แบบการสอนคณิ ต ศาสตร์
สร้างสรรค์โดยรวม อยูร่ ะดับมาก
คาสาคัญ :การพัฒนารู ปแบบการสอน , คณิ ตศาสตร์สร้างสรรค์ , การแก้โจทย์ปัญหา , ความคิดสร้างสรรค์
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Abstract
This research aimed 1) to develop and find the efficiency standard criterion of the
instructional model of Creative Mathematics, 2) to compare the achievement in Mathematics of
student onaddition and subtracting solving problems before and after the implementation of the
Creative Mathematics Model and study the ability of the students’ creativity thinking from this
instructional model and 4) to study the students’ satisfactions toward the instructional model of
Creative Mathematics.
For the research and development process, the researcher used the efficiency standard
criterion of the instructional model with the 140 samples of Prathomsuksa 1 students. The results
were:
1. The research instrument was the Creative Mathematics Model and the learning
achievement test, creative thinking test, and satisfaction questionnaire were administered for
collecting data. The instructional model of Creative Mathematics had the average efficiency at
88.11/85.21.
2. The results of the student learning by using the instructional model of Creative
Mathematics showed that:
2.1The students after learning by using the instructional model of Creative
Mathematics was statistically, significantly higher than before learning
2.2 Most of students had the elaboration,fluency and flexibility at the moderate
level,the originality was at the fair level.
3. The students’ satisfactions toward the instructional model of Creative Mathematics in
generally, was ranked at the high level.
Keyword :Development of an Instructional Model , Creative Mathematics , Solving Problem Skills ,Creative Thinking
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บทนา
นักอนาคตนิ ยมพยากรณ์ เหตุ การณ์ ต่างๆ ที่จะเกิ ดขึ้นในอนาคต โดยศึกษาจากแนวโน้ม
ต่างๆ ในปั จจุบนั พบว่า สังคมโลกจะเปลี่ ยนแปลงไปอย่างมากในอนาคต เด็กที่เติบโตอยูใ่ นโลกยุค
ปั จจุบนั จะกลายเป็ นผูใ้ หญ่ในโลกยุคอนาคต ซึ่ งจะต้องเผชิ ญกับสภาวะต่าง ๆ ที่ในปั จจุบนั ไม่ปรากฏ
จะต้องใช้ค วามรู ้ ทัก ษะ เจตคติ และข้อมู ล ต่ า ง ๆ ที่ เ ราไม่ อ าจจิ นตนาการได้ใ นปั จจุ บ นั และข้อ
กล่ าวขวัญเกี่ ยวกับอันตรายที่อาจเกิ ดขึ้ นจากภาวะงุ นงงเมื่ อเผชิ ญในสิ่ งที่คาดฝั นในอนาคต (Future
Shock) จะมีความเป็ นไปได้เป็ นอย่างมาก ดังนั้นจึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่ง ที่การจัดการศึกษาจะต้อง
ตระหนักถึ งการพยากรณ์ เหตุ การณ์ ในอนาคต สามารถจิ นตนาการแนวโน้ม และสามารถคิ ดอย่าง
สร้ า งสรรค์ในการแก้ปัญหา หรื อเสนอทางเลื อกในการแก้ปั ญหาในกรณี ที่ค าพยากรณ์ บ่ง บอกถึ ง
สภาวะอันไม่พึงปรารถนาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต กล่าวคือ เราต้องบูรณาการความสามารถในการคิด
เชิ งสร้ างสรรค์เข้ากับระบบการศึ กษาเพื่อให้รับการเปลี่ ยนแปลงที่จะเกิ ดขึ้ นในอนาคต ในสังคมที่
เปลี่ยนไปรวดเร็ วนี้ มนุ ษย์จาเป็ นต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์อย่างสู งในการแก้ปัญหา และต้องรู ้จกั
ปรั บตัวในการอยู่ร่วมกันอย่างถ้อยที ถ้อยอาศัยกันมากขึ้ น ด้วยเหตุ น้ ี การจัดการศึกษาจะต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อรอสังคมที่ไม่หยุดนิ่ ง นักอนาคตนิ ยมหลายคนได้พยากรณ์วา่ การศึกษาทุกระดับใน
อนาคตจะเน้นความสาคัญของการเรี ยนรู ้ โดยการชี้ นาด้วยตนเอง (Self - Directed Learning) แทนที่
การเรี ยนรู ้ โดยการมีครู เป็ นผูช้ ้ ี นา (Teacher-Directed Learning) นักเรี ยนจึงต้องได้รับการฝึ กฝนให้
สามารถเรี ยนด้วยตนเองได้ ความรู ้ ทักษะ และเจตคติที่จาเป็ นในการเรี ยนรู ้โดยการชี้ นาด้วยตนเองนี้ มี
ความสัมพันธ์อย่างสู งมากกับความรู ้ ทักษะ และเจตคติที่ใช้ในการเรี ยนรู ้ เชิ งสร้ างสรรค์ (สมศักดิ์ ภู่
วิภาดาวรรธน์,2544: 125 – 127)
การศึกษาเป็ นตัวแปรสาคัญที่จะช่ วยให้เด็กได้มีทกั ษะพื้นฐานที่สาคัญในการคิดได้อย่าง
ถู ก ต้อ ง และมี ค วามหมาย ประเทศใดก็ ต ามถ้า คนในประเทศรู ้ จ ัก คิ ด คิ ด ได้อ ย่า งถู ก ต้อ ง และมี
ความหมาย ย่อมทาให้ประเทศนี้ มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ ว (สานักงานคณะกรรมการศึกษาแห่ งชาติ
,2545: ค าชี้ แ จง) จึ ง มี ค วามจาเป็ นที่ ครู ผูส้ อนควรให้ความส าคัญ สนับ สนุ นการสอนความคิ ด
โดยเฉพาะเรื่ อ งความคิ ด สร้ า งสรรค์ ใ ห้ ก ับ ผู ้เ รี ย นทุ ก วัน นั ก เรี ยนประถมศึ ก ษาเป็ นวัย ที่ ก าลัง
เจริ ญเติ บ โตในด้า นสมอง อารมณ์ สั ง คม และจิ ต ใจ เป็ นช่ วงที่ เ หมาะสมในการพัฒ นาความคิ ด
สร้ างสรรค์ เพราะถ้า เด็กในวัยนี้ ถูกผลิ ตขึ้ นมาให้เป็ นบุ ค คลที่ มี ความคิ ดที่ ดีมีคุณภาพ เขาก็จะเป็ น
ผูใ้ หญ่ที่สามารถแก้ปัญหาที่ยงั ค้างคาอยูใ่ ห้หมดไปจากประเทศของเราได้
สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2544: 3) ได้กล่ าวถึ งแนวคิ ดของความคิ ดสร้ างสรรค์ว่า
ความคิ ดสร้ างสรรค์เป็ นลักษณะเฉพาะบุ คคล เป็ นสิ่ งที่ ติดตัวมาตั้งแต่เกิ ดและความคิ ดสร้ างสรรค์
สามารถเรี ยนรู ้ ได้ เป็ นผลมาจากประสบการณ์ หรื อเป็ นผลมาจากการตอบสนองต่อเงื่ อนไขรอบตัว
ครู ผูส้ อนสมควรจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน ให้ผูเ้ รี ย นได้มีโอกาสฝึ กความคิ ดสร้ า งสรรค์ตาม
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องค์ประกอบของความคิ ดสร้ างสรรค์ของกิ ลฟอร์ ด(Guilford อ้างถึ งในปรี ยาพร วงศ์อนุ ตรโรจน์
,2551: 172) ที่ได้อธิ บายว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็ นความสามารถทางสมองที่ใช้ในการแก้ปัญหา เป็ น
การคิดที่ก่อให้เกิดสิ่ งต่างๆ ใหม่ๆ เป็ นความสามารถของบุคคล ที่จะประยุกต์ใช้กบั งานหลายๆ ชนิ ด
ซึ่งประกอบด้วย
1. ความคิ ดริ เริ่ ม (Originality) หมายถึ ง ความคิ ดแปลกใหม่ แตกต่า งจากความคิ ด
ธรรมดา
2. ความคล่องในการคิด(Fluency) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดหาคาตอบ
ได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ ว และมีคาตอบในปริ มาณที่มากในเวลาจากัด
3. ความคิดยืดหยุน่ (Flexibility) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดหาคาตอบ
ได้หลายประเภทและหลายทิศทาง
4. ความคิดละเอียดลออ(Elaboration) หมายถึ ง ความคิดในรายละเอียดเพื่อตกแต่งหรื อ
ขยายความคิดหลักให้ได้ความหมายสมบูรณ์ข้ ึน
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ได้แบ่งออกเป็ น 8 กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้ ได้แก่ภาษาไทยคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสุ ขศึกษาและ
พลศึกษาศิลปะการงานอาชีพและเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2551 มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนทุกคน ซึ่ งเป็ นกาลังของชาติให้เป็ นมนุ ษย์ที่มีความสมดุ ลทั้งด้านร่ างกาย ความรู้
คุ ณธรรม มี จิ ตส านึ กในความเป็ นพลเมื องไทยและเป็ นพลโลก ยึ ดมั่นในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข มีความรู ้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จาเป็ น
ต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญบนพื้นฐาน
ความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ(กระทรวงศึกษาธิการ,2551: 3)
คณิ ตศาสตร์ มี ความสาคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคคลในด้านการสื่ อสาร การคิ ด
คานวณ การเลื อกสรร สารสนเทศ การตั้ง ข้อสันนิ ษ ฐาน การตั้งสมมติ ฐาน การให้เหตุ ผ ล การ
เลื อกใช้ยุท ธวิธี ต่า ง ๆ ในการแก้ปัญหา และคณิ ตศาสตร์ ย งั เป็ นพื้ นฐานในการพัฒนาเทคโนโลยี
ตลอดจนพื้นฐานในการพัฒนาวิชาการอื่น ๆ ดังนั้นการจัดการเรี ยนรู ้ ของกลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ ตอ้ ง
คานึ งถึ งนักเรี ยนเป็ นสาคัญ มีรูปแบบของการจัดกิ จกรรมที่หลากหลายไม่ว่าเป็ นการเรี ยนเป็ นกลุ่ม
ย่อย เรี ยนเป็ นรายบุคคล เรี ยนรู ้ร่วมกันทั้งชั้นเรี ยน ครู ควรฝึ กให้นกั เรี ยนคิดเป็ นทาเป็ น รู ้จกั บูรณา
การความรู ้ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่ รวมถึงการปลูกฝังคุณธรรม ค่านิ ยม และลักษณะอันพึง
ประสงค์ (วราภรณ์ มีหนัก,2545:59) คณิ ตศาสตร์ ยงั เป็ นศาสตร์ แห่ งการคิดและเครื่ องมือสาคัญต่อ
การพัฒนาศักยภาพของสมอง จุดเน้นของการเรี ยนการสอนจึงจาเป็ นต้องปรับเปลี่ยนจากการเน้นให้
จดจ าข้อ มู ล ทัก ษะพื้ นฐาน เป็ นการพัฒ นาให้นัก เรี ย นมี ค วามเข้า ใจในหลัก การกระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์ มีทกั ษะพื้นฐานในการนาไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ๆ (วรณัน ขุนศรี ,2546: 74
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– 75) จากหลัก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้นพื้ นฐานพุ ท ธศัก ราช 2551 ในสาระการเรี ย นรู ้ ก ลุ่ ม
คณิ ตศาสตร์ ได้กาหนดมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ดา้ นทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ที่จาเป็ น 5
มาตรฐาน ได้แก่ มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีความสามารถในการให้เหตุผล มีความสามารถใน
การสื่ อสาร การสื่ อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และการนาเสนอ มีความสามารถในการเชื่ อมโยง
ความรู ้ต่าง ๆ ทางคณิ ตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์ อื่น ๆ ได้ และมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
(กระทรวงศึกษาธิ การ. 2551: 7) ด้วยเหตุน้ ี การจัดการเรี ยนการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ จึงต้องคานึงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาและการนาไปใช้ในชี วิตประจาวัน เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดความรู้ความเข้าใจ มี
ความสามารถในการแก้ปัญหา ตลอดจนทาให้นกั เรี ยนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ ซึ่ งสอดคล้องกับ
ยุพิน พิพิธกุล (2539: 2 – 3) ได้กล่าวว่าวิชาคณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาที่สอนให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
พัฒ นาความคิ ด และเกิ ด ทัก ษะในการคิ ด เป็ นท าเป็ น แก้ ปั ญ หาเป็ น และสามารถน าไปใช้ ใ น
ชี วิตประจาวันได้ คุณลักษณะเหล่านี้ จะเป็ นพื้นฐานสาคัญที่ทาให้มนุ ษย์เป็ นผูม้ ีความสามารถในการ
แก้ปั ญ หาที่ พ บในชี วิ ต ประจ าวัน ดัง นั้น คณิ ต ศาสตร์ จึ ง มี ค วามส าคัญ ในการพัฒ นาคุ ณ ภาพของ
ทรั พยากรมนุ ษย์เป็ นอย่างยิ่ง และการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่ มุ่งให้นักเรี ยนรู ้ จกั คิดอย่างมี
เหตุผล รู ้จกั แก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ และรู ้จกั ค้นคว้าหาความรู ้ดว้ ยตนเองรวมทั้งส่ งเสริ มให้นกั เรี ยน
คิดเป็ น ทาเป็ น แก้ปัญหาเป็ น สามารถดารงชี วิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุ ขและมี คุณค่านั้น มี
เนื้ อหาเด่นชัดอยู่ในวิชาคณิ ตศาสตร์ ซึ่ งนักเรี ยนจะต้องเรี ยนรู ้ เป็ นอันดับแรก จนเกิ ดการเรี ยนรู ้ และ
นาไปพัฒนาคุณภาพชีวติ รวมทั้งนาไปเป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู ้สิ่งต่าง ๆ ต่อไป
นักการศึกษาทัว่ โลกต่างยอมรับกันว่าการแก้ปัญหาเป็ นทักษะที่สาคัญสาหรับทรัพยากร
บุคคลของประเทศในประเทศไทยก็เช่นเดียวกันจะเห็นได้วา่ ทักษะการแก้ปัญหาหรื อโจทย์ปัญหาได้
ถูกกาหนดไว้ในจุ ดประสงค์ของหลักสู ตรคณิ ตศาสตร์ ทุกฉบับเสมอเพราะการแก้โจทย์ปัญหานั้น
นักเรี ยนต้องใช้ความสามารถหลายๆด้านไม่วา่ จะเป็ นความสามารถในการอ่านและเข้าใจภาษาตีความ
ให้เข้าใจถึงบริ บทที่บรรยายไว้ในโจทย์แล้วใช้ความสามารถในการคิดคานวณมาประกอบจึงจะทาให้
แก้ปัญหาได้หรื อในบางครั้งการจะแก้โจทย์ปัญหาได้ตอ้ งอาศัยสามัญสานึ กการคาดคะเนใช้เหตุผล
ตลอดจนถึ งการเชื่ อมโยงความรู้ ในวิชาคณิ ตศาสตร์ และความรู ้ จากวิชาอื่ นๆมาใช้ในการแก้โจทย์
ปั ญหาดังนั้นความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาจึงสะท้อนให้เห็ นถึงความสามารถทางคณิ ตศาสตร์
และความคิดของแต่ละบุคคล
การนาความรู้ทางคณิ ตศาสตร์ ไปใช้ในชี วิตประจาวัน ต้องอาศัยกระบวนการคิดที่แปลก
ใหม่เป็ นความคิดริ เริ่ มไม่ติดอยู่ในกรอบประกอบกับการคิ ดและมี ความคิ ดที่ ยืดหยุ่นเพื่อให้ทนั ต่อ
เหตุการณ์ โดยกระบวนการคิดนี้จะเป็ นไปในทางสร้างสรรค์ต่อตนเองและสังคม สามารถใช้แก้ปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ (ธนพงษ์ อมฤตวิสุทธิ์ ,2542: 2)
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การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ ในระดับประถมศึกษา เพื่อให้นกั เรี ยนบรรลุ
ถึงความคิดสร้างสรรค์และสามารถแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ ได้ ครู ผสู ้ อนควรยึดแนวทางการจัดการ
เรี ย นการสอนที่ มุ่ ง เน้นการฝึ กทัก ษะกระบวนการคิ ด การจัดการ การเผชิ ญสถานการณ์ และการ
ประยุกต์ความรู้ มาใช้ป้องกันและแก้ปัญหา จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้น
จริ ง (กระทรวงศึกษาธิการ,2551: 3) อย่างไรก็ตาม การจัดการเรี ยนการสอนเพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพและ
ได้ประสิ ทธิ ผลนั้นจาเป็ นอย่างยิ่งที่ ผูส้ อนต้องเรี ยนเทคนิ ควิธี การสอนหลาย ๆ แบบ และเลื อกให้
เหมาะสมกับ การเรี ย นการสอนในสภาพการสอนปั จ จุ บ นั ครู ใ ห้ ค วามสนใจเกี่ ย วกับ การปฏิ รู ป
การศึกษา พยายามจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสานักทดสอบทางการศึกษา
สพฐ. ได้รายงานผลการประเมินนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัด สพฐ.ทัว่ ประเทศ
ประจาปี การศึกษา 2552 เรื่ อง “การอ่านออก เขียนได้ คิดคานวณได้” พบว่า 1.นักเรี ยนอ่านไม่ผา่ น
เกณฑ์ 7.22 % 2. ความสามารถทางการเขียน มีนกั เรี ยนไม่ผา่ นเกณฑ์ 17.74 % และ 3.ความสามารถ
ทางการคิดคานวณ มีนกั เรี ยนไม่ผา่ นเกณฑ์ถึง 22.29% (สานักทดสอบทางการศึกษา. ออนไลน์) จะ
เห็นได้วา่ ปั ญหาทางการคิดคานวณของนักเรี ยนเป็ นปั ญหาที่นกั เรี ยนไม่ผา่ นเกณฑ์สูงกว่าปั ญหาอื่นๆ
และจากผลงานวิจยั ของส านักงานคณะกรรมการการประถมศึ กษาแห่ ง ชาติ เมื่ อปี การศึ กษา 2536
(สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน. ออนไลน์)เรื่ องการประเมินความสามารถและลักษณะ
ข้อ บกพร่ อ งในการแก้โจทย์ปั ญหาทางคณิ ตศาสตร์ ข องนัก เรี ย นชั้น ป.1-6 โดยศึ ก ษาลัก ษณะ
ข้อบกพร่ องในแต่ละขั้นตอนของการแก้โจทย์ปัญหาซึ่ งพบว่า ความบกพร่ องในขั้นตอนการทาความ
เข้าใจโจทย์ส่วนใหญ่ เกิ ดจากการที่นกั เรี ยนแปลความจากโจทย์ไม่ได้ บอกสิ่ งที่โจทย์ตอ้ งการทราบ
ไม่ได้ ไม่เข้าใจคาศัพท์และบอกสิ่ งที่โจทย์ให้ผดิ ซึ่ งมีขอ้ เสนอแนะว่ากระบวนการเรี ยนการสอน ควร
หลีกเลี่ยงการสอนให้เด็กจาคาศัพท์ หรื อรู ปแบบตายตัวแต่เน้นให้นกั เรี ยน ฝึ กทักษะทาโจทย์ปัญหา
การมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับโจทย์ปัญหา ซึ่ งควรจะเป็ นเรื่ องราวที่เกี่ยวข้องกับชี วิตประจาวันที่ใกล้
ตัวของผูเ้ รี ยน กิ จกรรมการเรี ยนการสอนควรมีหลากหลายรู ปแบบเน้นให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง
น่าจะทาให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดทักษะและสามารถเชื่ อมโยงความสามารถไปสู่ โจทย์ปัญหาที่เป็ นสถานการณ์
อื่นๆได้
และจากการพิจารณาการสอนของครู คณิ ตศาสตร์ ส่วนใหญ่ ครู ผสู ้ อนมักจะเน้นการสอน
ให้นกั เรี ยนท่องจาและแก้โจทย์ปัญหาหาตามแบบตัวอย่าง แต่ขาดการฝึ กให้มีกระบวนการคิด มีความ
คล่องแคล่วในการคิด คิดได้อย่างละเอียดลออ มีความคิดเริ่ มและคิดยืดหยุน่ ในการแก้โจทย์ปัญหาทาง
คณิ ตศาสตร์ จากปั ญหาดังกล่าว ผูว้ ิจยั ได้พฒั นารู ปแบบการสอนคณิ ตศาสตร์ เชิ งสร้ างสรรค์ ซึ่ งเกิ ด
จากการบูรณาการความคิดสร้างสรรค์ รวมเข้ากับวิธีการสอนคณิ ตศาสตร์ โดยยึดหลักการดังนี้
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1. เรี ยนรู ้จากรู ปธรรมไปสู่ นามธรรม หรื อเรี ยนจากง่ายไปหายาก กล่าวคือ การสอนการ
แก้โ จทย์ปั ญหาจะให้ผูเ้ รี ย นเริ่ ม เรี ย นจากรู ป ธรรมโดยการใช้สื่ ออุ ป กรณ์ ที่ ง่ า ยต่ อ ความเข้า ใจให้
สัมพันธ์กบั เนื้อหาแล้วเชื่อมโยงไปสู่ การแก้โจทย์ปัญหาซึ่ งเป็ นเรื่ องที่ยากในการคิด คือเป็ นนามธรรม
ได้ง่ายขึ้น
2. เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง ค้นหาคาตอบ สามารถสรุ ปเป็ นกฎ ทฤษฎี
ได้ กล่าวคือ ผูเ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิหรื อทดลอง
3. เป็ นการสอนที่เชื่ อมโยงจากประสบการณ์ เดิ มสู่ ประสบการณ์ ใหม่ กล่ าวคือ มี การ
ทบทวนความรู ้เดิม โดยการใช้สื่ออุปกรณ์ แล้วจึงทาการสอนเนื้อหาใหม่
4. สอดแทรกการสอนความคิดสร้างสรรค์ให้ผเู้ รี ยนมีความสามารถในการคิด โดยมี
การสอนความคล่องแคล่วในการคิด ความคิดละเอียดลออ ความคิดริ เริ่ มและมีความคิดยืดหยุน่ ในขั้น
การเรี ยนการสอนโจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ ไปพร้อมๆ กัน
5. ให้ผเู ้ รี ยนมองเห็ นโครงสร้ าง ไม่เน้นเนื้ อหา กล่าวคื อ ในการเรี ยนการสอนการแก้
โจทย์ปัญหาจะไม่เน้นรู ปแบบวิธีคิด พร้ อมทั้งโจทย์ตาราเรี ยนเพียงอย่างเดี ยวแต่ผูเ้ รี ยนจะเป็ นผูค้ ิ ด
ค้นหาวิธีคิดการแก้โจทย์ปัญหาที่ผเู ้ รี ยนเป็ นผูส้ ร้างขึ้นมาเอง และสรุ ปวิธีคิดเป็ นของตนเอง
6. บรรยากาศในห้องเรี ยน ไม่เคร่ งเครี ยด นักเรี ยนมีโอกาสแสดงศักยภาพของตนเองได้
อย่างเต็มที่ กล่าวคือ ผูส้ อนจะเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงความคิด ความสามารถ การแก้โจทย์ปัญหา
คณิ ตศาสตร์ เมื่อผูเ้ รี ยนได้แสดงความสามารถออกมาได้อย่างดีแล้ว ครู ผสู ้ อนควรแสดงความ ชื่ นชม
ยกย่องให้ผเู ้ รี ยนเกิดความภูมิใจ
7. ครู ผสู ้ อนเป็ นผูค้ อยชี้แนะ มีความกระตือรื อร้น ตื่นตัวอยูเ่ สมอ พร้อมที่จะแลกเปลี่ยน
ความคิดกับผูเ้ รี ยน
โรงเรี ยนเทศบาลวัด มเหยงคณ์ เป็ นโรงเรี ย นสั ง กัด ส านั ก การศึ ก ษา เทศบาลนคร
นครศรี ธรรมราช มีการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุ บาล จนถึงระดับประถมศึกษาปี ที่ 6 วิสัยทัศน์ของ
โรงเรี ยนคือ ล้ าเลิศวิชาการ สื บสานวัฒนธรรม ก้าวนาเทคโนโลยี เป็ นคนดีของสังคม และปรัชญา
ของโรงเรี ย น คื อ ความรู ้ คู่ คุ ณ ธรรม ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ หลัก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551ที่ มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนทุกคน ซึ่ งเป็ นกาลังของชาติ ให้เป็ นมนุ ษย์ที่มีความสมดุ ลทั้งด้าน
ร่ างกาย ความรู ้ คุณธรรม มีจิตสานึ กในความเป็ นพลเมืองไทยและเป็ นพลโลก ยึดมัน่ ในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
ผูว้ ิจยั รั บ ผิ ดชอบสอนในกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ค ณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 ได้
ตระหนัก ถึ ง การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนให้ ส อดคล้อ งกับ นโยบายการศึ ก ษาของชาติ แ ละ
วิสัยทัศน์ของโรงเรี ยนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ และเป็ นการแก้ปัญหาการสอนการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้
รู ปแบบการสอนคณิ ตศาสตร์ สร้างสรรค์ ซึ่ งผูว้ ิจยั มีความเชื่ อว่า รู ปแบบการสอนดังกล่าวจะสามารถ
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เสริ มสร้ างความคิดสร้ างสรรค์และการแก้โจทย์ปัญหาได้ แต่ท้ งั นี้ ผูส้ อนจะต้องดาเนิ นกิ จกรรมทุ ก
ขั้นตอนที่กาหนดไว้อย่างรัดกุม และครบถ้วนและกิจกรรมต่าง ๆ จะต้องสอดคล้องกับ ธรรมชาติและ
วัยของผูเ้ รี ยน ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงได้ใช้รูปแบบการสอนคณิ ตศาสตร์ สร้างสรรค์ เพื่อ เสริ มสร้างความคิด
สร้างสรรค์และทักษะการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างรู ปแบบการสอนคณิ ตศาสตร์ สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
และเสริ มสร้างความคิดสร้างสรรค์ เรื่ อง การแก้โจทย์ปัญหาสาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
2. เพื่ อ พัฒ นาและหาประสิ ท ธิ ภ าพของรู ป แบบการสอนคณิ ต ศาสตร์ ส ร้ า งสรร ค์
ที่พฒั นาขึ้น ตามเกณฑ์ 80/80
3. เพื่อศึกษาผลของการใช้รูปแบบการสอนคณิ ตศาสตร์ สร้างสรรค์ดงั นี้
3.1 เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและ การ
ลบจานวนสองจานวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่1 ก่อนเรี ยนและหลัง
เรี ยนโดยใช้รูปแบบการสอนคณิ ตศาสตร์สร้างสรรค์
3.2 ศึกษาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักเรี ยน จากการเรี ยนโดยรู ปแบบ
การสอนคณิ ตศาสตร์สร้างสรรค์
4. เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ การเรี ย นโดยใช้ รู ป แบบการสอน
คณิ ตศาสตร์สร้างสรรค์
วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิจ ัย ครั้ งนี้ ได้แ ก่ นัก เรี ย นชั้นประถมศึ ก ษาปี ที่ 1โรงเรี ย น
เทศบาลวัดมเหยงคณ์ ในปี การศึกษา 2556 จานวน 209 คน ปี การศึกษา 2557 จานวน 205 คน และปี
การศึกษา 2558 จานวน 215 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งที่ 1 – 3 คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยน
เทศบาลวัดมเหยงคณ์ ในปี การศึกษา 2556 – 2557 และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองครั้งที่ 4 คือ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1/1 , 1/2 , 1/5 , 1/6 ประจาปี การศึกษา 2558 จานวน 140 คน ซึ่ งกาหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสู ตรยามาเน่(Yamane,1973)ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ไม่เกิน .05( e = .05 )
2. ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่
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2.1 ตัวแปรอิสระ คือ รู ปแบบการสอนคณิ ตศาสตร์สร้างสรรค์ คือ รู ปแบบการสอน
ที่บูรณาการความคิดสร้างสรรค์ และวิธีการสอนคณิ ตศาสตร์ โดยมีลาดับขั้นการสอน 6 ขั้น คือ 1) ใช้
รู ปธรรม 2) นาปัญหา 3) พาให้คิด 4) พิชิตปัญหา 5) หาหลักเกณฑ์ และ 6) เจนวิชา
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่
2.2.1 ประสิ ทธิภาพของรู ปแบบการสอนคณิ ตศาสตร์สร้างสรรค์
2.2.2 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก
และการลบ ของนักเรี ยน ก่อนและหลังการเรี ยนโดยรู ปแบบการสอนคณิ ตศาสตร์ สร้างสรรค์
2.2.3 ความสามารถในการคิ ด สร้ า งสรรค์ ด้ า นความคิ ด คล่ อ ง ความคิ ด
ละเอี ยดลออ ความคิ ดริ เริ่ ม และความคิ ดยืดหยุ่น ของนักเรี ยน จากการเรี ยนโดยรู ปแบบการสอน
คณิ ตศาสตร์สร้างสรรค์
2.2.4 ความพึ ง พอใจของนัก เรี ย นที่ มี ต่ อ การเรี ย นโดยใช้ รู ป แบบการสอน
คณิ ตศาสตร์สร้างสรรค์
3. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มีดงั นี้
3.1 รู ปแบบการสอนคณิ ตศาสตร์ สร้ างสรรค์ ซึ่ งเป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ อง การ
แก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบที่บูรณาการความคิดสร้างสรรค์ และวิธีการสอนคณิ ตศาสตร์
3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การแก้โจทย์
ปัญหาการบวกและการลบ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
3.3 แบบประเมินความสามารถในการคิดสร้างสรรค์
3.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนโดยรู ปแบบการสอน
คณิ ตศาสตร์สร้างสรรค์
สรุ ปผลการวิจัย
การพัฒนารู ปแบบการสอนคณิ ตศาสตร์ สร้ างสรรค์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
และเสริ มสร้ างความคิ ดสร้ างสรรค์ เรื่ อง การแก้โจทย์ปัญหาของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1ใช้
กระบวนการวิจยั และพัฒนา โดยจาแนกการดาเนิ นการเป็ น 5 ระยะ 10ขั้นตอน ระหว่า ง ปี การศึก ษา
2556 – 2558 สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. รู ปแบบการสอนคณิ ตศาสตร์ สร้างสรรค์ เป็ นรู ปแบบการสอนที่บูรณาการความคิด
สร้างสรรค์ และวิธีการสอนคณิ ตศาสตร์ โดยมีลาดับขั้นการสอน 6 ขั้น คือ 1) ใช้รูปธรรม 2) นาปั ญหา
3) พาให้คิด 4) พิชิตปัญหา 5) หาหลักเกณฑ์ และ 6) เจนวิชา
2. รู ปแบบการสอนคณิ ตศาสตร์สร้างสรรค์ มีประสิ ทธิภาพ 88.11/85.21
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3. ผลการใช้รูปแบบการสอนคณิ ตศาสตร์ สร้างสรรค์ พบว่า
1.1 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบจานวน
สองจ านวนที่ ผ ลลัพ ธ์ แ ละตัว ตั้ง ไม่ เ กิ น 20 กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ค ณิ ต ศาสตร์ ของนัก เรี ย นชั้น
ประถมศึ กษาปี ที่ 1ก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยใช้รูปแบบการสอนคณิ ตศาสตร์ ส ร้ างสรรค์ จากการ
ทดลองครั้ งที่ 1 – 4แตกต่ างกันอย่า งมี นัย สาคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .01 โดยพบว่า นักเรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 ที่เรี ยนด้วยรู ปแบบการสอนคณิ ตศาสตร์ สร้างสรรค์ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลัง
เรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
1.2 ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักเรี ยน จากการเรี ยนโดยรู ปแบบการ
สอนคณิ ตศาสตร์ สร้ างสรรค์ พบว่า นักเรี ยนกลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความคล่ องในการคิ ด อยู่ใ น
ระดับ ปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 65.00 มีความคิดละเอียดลออ อยูใ่ นระดับ ปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ
48.57 มีความคิดริ เริ่ ม อยูใ่ นระดับพอใช้ คิดเป็ นร้อยละ 51.14 และ มีความคิดยืดหยุน่ อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 71.40
4. ความพึ ง พอใจของนัก เรี ย นที่ มี ต่อ การเรี ย นโดยใช้รู ป แบบการสอนคณิ ตศาสตร์
สร้ างสรรค์โดยรวม อยู่ระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด คือ สามารถนาความรู ้ ที่ได้รับจากการ
เรี ยนไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้ รองลงมา คือ รู ปแบบการสอนมีความเหมาะสมในการนามาใช้
ส่ งเสริ มความคิ ดสร้ างสรรค์ และส่ งเสริ มให้นักเรี ยนเกิ ดความคล่องในการคิด คิ ดละเอียดลออ คิ ด
ริ เริ่ มและคิดยืดหยุน่ ตามลาดับ
ข้ อเสนอแนะ
การพัฒนารู ปแบบการสอนคณิ ตศาสตร์ สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาและ
เสริ มสร้ างความคิดสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ใน
ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังต่อไปนี้
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. การนารู ปแบบการสอนคณิ ตศาสตร์ สร้างสรรค์ไปใช้ ครู ควรศึกษาขั้นตอนการสอน
และกาหนดกิจกรรมการสอนที่จะบูรณาการความคิดสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับเนื้ อหาที่ทาการสอน
และนักเรี ยน
2. จากผลการวิจยั ผูว้ ิจยั พยายามฝึ กให้นกั เรี ยนเกิดความคิดคล่องในการคิดให้มากที่สุด
บางครั้งนักเรี ยนอาจตอบคาถามในทางที่เป็ นไปได้ตามความคิดของนักเรี ยน แต่อาจจะไม่ถูกต้อง จึง
เป็ นหน้าที่ของครู ที่ตอ้ งอธิ บายสอดแทรกไปพร้อมกับการทาการสอนด้วย
3. จากผลการวิจยั พบว่านักเรี ยนมี ความพึงพอใจ เกิ ดความสนใจ กระตื อรื อร้ นในการ
เรี ยนมากขึ้น เพราะนักเรี ยนได้มีโอกาสปฏิบตั ิจริ งได้ร่วมกิจกรรมทุกคน ครู ผสู ้ อนคณิ ตศาสตร์ ควรมี
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การวางแผนการจัด กิ จ กรรมที่ เ ปิ ดโอกาสให้ นัก เรี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมได้แ สดงความคิ ด
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนและครู เพื่อให้นกั เรี ยนได้พฒั นาความคิดสร้างสรรค์ที่เพิม่ มากขึ้น
4. จากผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนเกิดความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ได้จริ ง ฉะนั้นครู
ควรมีการปรั บกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่มีลกั ษณะกระตุ น้ ให้นักเรี ยนได้ฝึกการคิดแบบอเนกนัย
และมีความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นของตนเอง
5. จากผลการวิ จ ัย ท าให้ ท ราบว่ า สื่ อ อุ ป กรณ์ มี ค วามส าคัญ ต่ อ การพัฒ นาความคิ ด
สร้ างสรรค์ของนักเรี ยน ครู จึงควรจัดหาสื่ ออุปกรณ์ การเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มและพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ทางคณิ ตศาสตร์มาไว้ในห้องเรี ยน โดยจัดเป็ นมุมหนังสื อ มุมคณิ ตศาสตร์ ไว้ให้นกั เรี ยนได้มี
โอกาสฝึ กฝน การคิดแก้ปัญหา และส่ งเสริ มความสามารถในการคิดสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนให้เพิ่ม
มากขึ้น
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. จากผลการวิจยั ในครั้ งนี้ ทาให้นกั เรี ยนเกิ ดความสามารถในการคิดสร้ างสรรค์ เป็ น
ผลดี ต่อนักเรี ยน จึงสมควรจะมีการศึกษาในลักษณะเดี ยวกันนี้ กับนักเรี ยนในระดับชั้นอื่นและวิชา
อื่น ๆ ด้วย
2. จากการวิจยั พบว่า สื่ อ อุปกรณ์ ตัวครู ผสู ้ อน และความสนใจของนักเรี ยน ช่ วยทาให้
กิ จกรรมดาเนิ นไปด้วยดี จึงสมควรจะศึกษาสิ่ งแวดล้อมอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อความคิดสร้ างสรรค์ เช่ น
บรรยากาศในห้องเรี ยน ขนาดของห้องเรี ยน ลักษณะการจัดห้องเรี ยน เป็ นต้น
3. จากการผลการวิจยั ผูว้ ิจยั ได้ใช้โจทย์ปัญหาในหนังสื อเรี ยน และนอกเหนื อจากตารา
ประกอบการเรี ยน ทาให้นกั เรี ยนมีความสนใจในการแก้โจทย์ปัญหามากขึ้น จึงสมควรมีการศึกษา
เกี่ ยวกับลักษณะโจทย์ปัญหาที่สามารถส่ งเสริ มและพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ได้
4. จากการเรี ย นด้วยรู ป แบบการสอนคณิ ตศาสตร์ ส ร้างสรรค์ ทาให้นกั เรี ย นสามารถ
ตอบคาถามร่ ว มกิ จกรรมและแก้ปั ญ หาได้ดี ใ นขณะที่ทาการเรี ย นการสอน ผูว้ ิจ ยั จึง คิด ว่า ควรมี
การศึกษาความคงทนในการเรี ยนรู้ดว้ ยรู ปแบบการสอนคณิ ตศาสตร์ สร้างสรรค์ดว้ ย
5. ควรมีก ารศึก ษาเปรี ย บเทีย บความสามารถในการคิด สร้างสรรค์จากการเรี ย นด้ว ย
รู ปแบบการสอนคณิ ตศาสตร์ สร้ างสรรค์กบั การสอนแบบปกติ
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