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Students’ Divergent Thinking Learning Ability by Using Open-Ended Problems 
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บทคดัย่อ 
 การวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดอเนกนัยของ
นักเรียนและศึกษาขัน้ตอนการเรียนรู้ของนักเรียนที่ได้จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาปลายเปิด โดยกลุม่เปา้หมายเป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแม่
สาอ าเภอแมริ่ม จงัหวดัเชียงใหมจ่ านวน 20 คนเคร่ืองมือการวิจยั ได้แก่ แผนการจดัการ
เรียนรู้โดยการใช้ปัญหาปลายเปิด แบบวดัการคิดอเนกนยัแบบสงัเกตการแบบบนัทึกการ
เรียนรู้วีดิทศัน์และบนัทกึเสยีง 
 จากการวิจัยพบว่า ความสามารถในการคิดอเนกนัยเร่ิมจากการคิดคล่อง 
ความคิดยืดหยุ่นแล้วจึงเกิดความคิดริเร่ิม ดังนัน้ปัญหาปลายเปิดช่วยพัฒนาเพิ่ม
ความสามารถในการคิดอเนกนยัให้สงูขึน้ ขัน้ตอนการเรียนรู้ 5 ขัน้ ได้แก่ 1) ขัน้ท าความ
เข้าใจกบัปัญหา 2) ขัน้การสงัเกต 3) ขัน้การเช่ือมโยงความรู้ 4) ขัน้การแก้ปัญหา 5) ขัน้
การเปรียบเทียบวิธีการ ตรวจค าตอบและเลอืกวิธีการแก้ปัญหา 
 
ค าส าคัญ : การคิดอเนกนยั ปัญหาปลายเปิด การแก้ปัญหา 
 

 
 
 
 
 
 

1 อาจารย์หลกัสตูรคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 
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Abstract 
The purpose of this study was to study the students’ divergent 

thinking ability  and their  learning ability processes by using open-ended 
problems. The target group was 20 Prathom Suksa 6 at Ban Maesa School, 
Mae Rim District, Chiang Mai Province. The research instruments were 
learning plans using open-ended problems, the Divergent Thinking Test, 
observation forms, student’s journal writing and video & tape recordings. 
 The research findings showed that the students’divergent thinking ability 
started from thinking skills, flexible thinking, then thinking idea could happen. 
Hence, open-ended problems as tools to improve the students’ higher 
divergent thinking ability and learning model consisted of 5 stages : 1) making the 
students understanding of the problems, 2) observation, 3) connection of knowledge, 
4) solving the problems, 5) to compare, method checking the answers, and 
selected solution methods. 
 
Keyword : divergent thinking, open-ended problems, Problem-solving 
 
บทน า 

หลกัสตูรวิชาคณิตศาสตร์และทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ได้ก าหนด
สาระที่เป็นองค์ความรู้ประกอบด้วย จ านวนและการด าเนินการ การวัด เรขาคณิต 
พีชคณิต การวิเคราะห์ข้อมูล ความน่าจะเป็นและทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ แต่
จากการจดัการเรียนการสอนในประเทศไทยที่ผา่นมายงัไมเ่กิดการพฒันา การคิดสร้างสรรค์
ทางคณิตศาสตร์เท่าที่ควรดงัจะเห็นได้จากรายงานการวิจัยของสนุีย์ คล้ายนิล, (2547) 
และอารี พนัธ์มณี, (2537) พบว่านกัเรียนไทยขาดการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และการ
แก้ปัญหา และไม่สามารถเขียนตอบอธิบายวิธีการคิดยาวๆ และการคิดวิเคราะห์และ
สะท้อนความคิดของตน รวมทัง้กระบวนการจัด การเรียนรู้ปัจจุบันยังไม่ส่งเสริมให้
นกัเรียนคิดหลากหลาย  
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ทกัษะหนึ่งที่ส าคญัในการศึกษาคณิตศาสตร์คือทกัษะการแก้ปัญหาซึ่งเป็น
หวัใจของคณิตศาสตร์ดงันัน้ การจดัหลกัสตูรการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์จึงต้อง
มุ่งพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาควบคู่กันไปแนวทางในการพัฒนาให้ผู้ เ รียนมี
ความสามารถในด้านการแก้ปัญหานัน้ ปรีชา เนาว์เย็นผล (2544 : 9 - 12) ได้เสนอว่า
ผู้ เรียนจะแก้ปัญหาได้ดี ถ้าได้เรียนรู้ทกัษะการแก้ปัญหาที่หลากหลายมีโอกาสได้แก้ปัญหา
ด้วยตนเองใช้ความคิดของตนเองซึ่งสอดคล้องกบั Guilford J.P. (1959 : 1061) ที่ว่า
เคร่ืองมือส าคญัยิ่งที่จะน ามาใช้ในการแก้ปัญหาอนัซบัซ้อนคือการคิดอย่างหลากหลาย 
ดงันัน้นกัเรียนควรได้รับการเอาใจใสแ่ละสง่เสริมการคิดอยา่งหลากหลาย 

การสอนให้นกัเรียนเกิดการคิดที่หลากหลายจะไมบ่รรลผุลส าเร็จ หากครูผู้สอน
สว่นใหญ่ยงัเน้นและยึดตนเองเป็นศนูย์กลางในการจดัการเรียนรู้และยงัใช้วิธีการสอน
แบบยึดรูปแบบวิธีการและยึดกฎเกณฑ์ ในการสอน ซึ่งไม่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิด
ความคิดที่หลากหลาย (ชิรวฒัน์ นิจเนตร, 2528 : 2) ส่งผลให้นกัเรียนแก้ปัญหาด้วย
วิธีการตามที่ครูยกตวัอยา่งไมห่ลากหลาย นกัเรียนจึงไมส่ามารถแก้ปัญหาในระดบัที่ยาก
และซบัซ้อนได้ ดงันัน้ถ้าครูผู้สอนสามารถสง่เสริมให้นกัเรียนได้ใช้วิธีการที่หลากหลายใน
การแก้ปัญหาโดยกระตุ้นให้คิดนอกกรอบ หาแนวทางใหม่ๆ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
สง่เสริมและกระตุ้นให้นกัเรียนคิดหาวิธีการอื่นหลายๆ วิธี จะช่วยให้นกัเรียนไม่ยึดติดกบั
วิธีใดวิธีหนึง่และมีความยืดหยุน่ในการคิดแก้ปัญหาซึง่นา่จะเป็นการจดัการเรียนรู้ทีช่ว่ย
พฒันาความสามารถในการแก้ปัญหาให้กบันกัเรียนได้ 

การสง่เสริมให้นกัเรียนเกิดการคิดที่หลากหลายเป็นการสอนให้นกัเรียนเกิดการ
คิดอเนกนัย ซึ่งคนที่มีความคิดอเนกนัยจัดเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ซึ่งหมายถึง
ความสามารถของบุคคลที่ใช้ในการแก้ปัญหาเป็นการคิดที่ก่อให้เกิดสิ่งต่างๆ ใหม่ๆ 
เป็นความสามารถของบุคคลที่จะประยุกต์ใช้กับงานหลายๆ ชนิด ซึ่งประกอบด้วย 
ความคลอ่งในการคิด (Fluency) ความยืดหยุ่นในการคิด (Flexibility) และความคิด
ริเร่ิม (Originality) (ล้วน สายยศ และองัคณาสายยศ, 2541: 48 - 52) ซึ่งสอดคล้องกบั 
Anderson and others กลา่วว่าการคิดแบบอเนกนยัเป็นกระบวนการคิดในลกัษณะ
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ไม่หยดุนิ่ง (Dynamics) เป็นการคิดขัน้ต้นในการแก้ปัญหาก่อนที่ผู้ตอบจะใช้การคิด
แบบอเนกนยัเพื่อเลอืกค าตอบที่ดีที่สดุ 

วิธีการหนึ่งที่ส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดการคิดอเนกนยั คือ การจดัการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาปลายเปิด Nohda, N. (2000 : 1) ที่อธิบายถึงลกัษณะของปัญหาปลายเปิด
ว่าเป็นสถานการณ์ปัญหาที่กระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์จนสามารถประมวล
ความรู้ทัง้หมดที ่เรียนเพื ่อน ามาใช้ในการแก้ปัญหามีทัง้ ค าตอบที ่หลากหลาย 
มีกระบวนการแก้ปัญหาที่หลากหลายและสามารถพัฒนาไปเป็นปัญหาอื่นได้ซึ่ง
สอดคล้องกบัTorrance, E.P. (1973 : 102) กลา่ววา่ลกัษณะของปัญหาปลายเปิดเป็นปัญหา
ที่พัฒนาทักษะการคิดที่หลากหลาย เป็นนวัตกรรมหนึ่งที่ช่วยให้นักเรียนเกิดแนวคิดที่
หลากหลาย กระตุ้นให้นกัเรียนอยากตอบค าถามอยากมีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนการ
สอนและมีความคิดรวบยอดที่ถกูต้อง 

ปัญหาที่พบคือเมื่อผู้วิจัยให้นกัเรียนลองท ากิจกรรมที่ให้คิดได้อย่างหลากหลาย 
เช่น ให้นกัเรียนจดักลุม่ของรูปสีเ่หลีย่มและบอกเหตผุล พบวา่นกัเรียนมีแนวคิดในการจดักลุม่
ไม่หลากหลาย โดยให้เหตุผลในการจดักลุ่มจ าแนกตามด้านหรือมุมของรูปสี่เหลี่ยมเท่านัน้ 
ไม่มีแนวคิดอื่น เช่น การจ าแนกตามด้านขนานหรือเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี ่ยมเลย 
นอกจากนีเ้มื่อให้นกัเรียนตัง้ค าถามจากรูปสี่เหลี่ยม นกัเรียนไม่สามารถตัง้ค าถาม 
ได้หลากหลาย สว่นใหญ่ตัง้ค าถามได้เพียงเก่ียวกบัด้านของรูปสี่เหลี่ยมเท่านัน้ ไม่สามารถ
ตัง้ค าถามที่ซบัซ้อนได้ และเมื่อให้นกัเรียนลองแก้ปัญหาเก่ียวกบัการหาพืน้ที่ของรูปสีเ่หลีย่ม 
โดยให้แสดงวิธีการหาพืน้ท่ีให้หลากหลายวิธีที่สุด พบว่า นกัเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถ
แสดงวิธีการหาพืน้ที่ได้ หรือแสดงวิธีคิดได้เพียงวิธีเดียวตามที่ครูเคยแสดงให้ดูเท่านัน้
จากการวิเคราะห์สาเหตุพบว่า การจัดการเรียนรู้ของครูที่ผ่านมาเน้นแต่การบรรยาย 
แสดงตวัอย่างให้นกัเรียนดูและให้นกัเรียนหาค าตอบเท่านัน้ไม่ค่อยเน้นให้นกัเรียนคิด
และคิดให้หลากหลาย เมื่อนกัเรียนไม่ค่อยได้รับการฝึกฝนให้คิดหลากหลาย ท าให้
ขาดความมั่นใจในการหาค าตอบด้วยตวัเอง เพราะไม่มัน่ใจในการคิดวิธีการอื่นๆ  
ที่ตา่งจากวิธีการท่ีครูสอน 
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แนวทางแก้ไขนัน้ได้มีนักการศึกษาได้กล่าวถึงทางเลือกส าหรับการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ในชัน้เรียนเพื่อสนบัสนนุให้นกัเรียนเกิดการคิดอเนกนยั ได้แก่ การใช้
ปัญหาปลายเปิด (Open - Ended Problems) (ไมตรี อินทร์ประสิทธ์ิ และคณะ, 2547) 
เนื่องจากเป็นปัญหาที่ให้นกัเรียนได้คิดและเอือ้ให้คิดได้อย่างหลากหลายวิธี หลากหลาย
ค าตอบ และจัดบรรยากาศในการเรียนรู้เน้นให้นกัเรียนคิดอย่างหลากหลาย ให้เรียนรู้
แนวคิดหลายๆ แนวคิดจากเพื่อนๆ ร่วมชัน้เรียนซึ่งน่าจะช่วยให้นักเรียนเกิดมโนมติ  
ที่ถูกต้องด้วย โดยลักษณะปัญหาปลายเปิดที่ใช้  จะเน้นให้นักเรียนได้คิดอย่าง
หลากหลาย เช่น ได้จดักลุม่ ตัง้ค าถามและแก้ปัญหา 

จากที่กล่าวมาจะพบว่าปัญหาปลายเปิดเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยสง่เสริมการคิด
อเนกนยัทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน ผู้วิจยัจึงสนใจที่จะศกึษาความสามารถในการคิดอเนก
นยัจากจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาปลายเปิดเพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้นกัเรียน 
ได้พฒันาการคิดแบบอเนกนยัตอ่ไป 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดอเนกนัยของนักเรียนที่ เรียนจาก 
การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาปลายเปิด 

2. เพื่อศึกษาขัน้ตอนการเรียนรู้ของนกัเรียนที่ได้จากการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาปลายเปิด 

วิธีการวจิัย 
 กลุ่มเป้าหมาย นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 20 คนโรงเรียนบ้านแม่สา 
อ.แมริ่ม จ.เชียงใหม ่ 
 เนือ้หาในการวิจัย 

1. การศกึษาความสามารถในการคิดอเนกนยัทางคณิตศาสตร์ซึ่งประกอบด้วย 
ความคลอ่งในการคิด (Fluency) ความยืดหยุน่ในการคิด (Flexibility) และความคิดริเร่ิม (Originality)  

2. ศกึษาขัน้ตอนการเรียนรู้ของนกัเรียนในการจดักลุม่ การตัง้ค าถามและการแก้ปัญหา 
 3. เนือ้หาระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่ รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม และ 

รูปเรขาคณิตสามมิติ 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แผนการจดัการเรียนรู้โดยการใช้ปัญหาปลายเปิด จ านวน 3 หนว่ย16 แผน รวม 

17 ชัว่โมง ดงัตาราง 1  
ตาราง 1 หนว่ยการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาปลายเปิด 
 
หน่วยการ
เรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ ชั่วโมง 

รูปสี่เหลี่ยม 

1. การจดักลุม่รูปสีเ่หลีย่ม 2 

2. ตัง้ค าถามจากรูปสีเ่หลีย่ม 1 

3. เส้นรอบรูปและพืน้ท่ีของรูปสีเ่หลีย่มมมุฉาก 1 

4. เส้นรอบรูปและพืน้ท่ีของรูปสีเ่หลีย่มด้านขนาน 1 

5. การหาพืน้ท่ีของรูปสีเ่หลีย่มทีม่ีเส้นทแยงมมุตดักนั
เป็นมมุฉากและไมเ่ป็นมมุฉาก 

1 

6. การแก้ปัญหาเก่ียวกบัรูปสีเ่หลีย่ม 1 

รูปวงกลม 

1. การจดักลุม่รูปวงกลม 1 

2. ตัง้ค าถามจากรูปวงกลม 1 

3. เส้นรอบวงของรูปวงกลม 1 

4. พืน้ท่ีของรูปวงกลม 1 

5. การแก้ปัญหาเก่ียวกบัรูปวงกลม 1 

รูปเรขาคณิต 
สามมิต ิ

1. การจดักลุม่รูปเรขาคณิตสามมิติ 1 

2. การตัง้ค าถามจากรูปเรขาคณิตสามมติิ 1 

3. พืน้ท่ีผิวของรูปเรขาคณิตสามมิติ 1 

4. ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติ 1 

5. การแก้ปัญหาเก่ียวกบัรูปเรขาคณิตสามมิติ 1 

รวม 16 แผน 17 ชั่วโมง 
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2. แบบวดัการคิดอเนกนยัประกอบด้วยปัญหาปลายเปิดจ านวน 4 หวัข้อ ได้แก่ 1) การ
จดักลุม่รูปเรขาคณิต 2 มิติ 2) การตัง้ค าถาม 3) การสร้างรูปพืน้ที่ 2 ตาราง
เซนติเมตร และ 4) แก้ปัญหาเก่ียวกบัพืน้ท่ี ดงัตาราง 2 

 
ตาราง 2 ปัญหาปลายเปิดในแบบวดัการคิดอเนกนยั 
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3. แบบสงัเกตการณ์ 
4. บนัทกึการเรียนรู้ของนกัเรียน  
5. บนัทกึวีดีทศัน์และเสยีง 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ผู้วิจยัประสานงานขอความร่วมมือโรงเรียนในการด าเนินการทดลอง 
2. ปรับพืน้ฐานสร้างความคุ้นเคยกบัผู้ เรียน 
3. ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ปัญหาปลายเปิด 

โดยระหว่างนีผู้้ วิจัยได้บนัทึกและสงัเกตการคิดอเนกนยั โดยบนัทึกพฤติกรรมการเรียนรู้
ของนักเรียน ได้แก่ แนวคิดอเนกนัย การตอบค าถาม การร่วมมือในการท ากิจกรรม  
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยบนัทึกวีดีทศัน์และเสียง หลงัจากการสอนในแต่ละ
ชัว่โมงจะให้นกัเรียนบนัทึกการเรียนรู้เพื่อให้นกัเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ หลงัจากนัน้  
ให้นกัเรียนท าแบบฝึกหดัท้ายกิจกรรม  

4. เมื่อสอนครบตามแผนจะด าเนินการสอบหลงัเรียนโดยใช้แบบวดัการคิด
อเนกนยั 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเคร่ืองมือ ได้แก่ ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจ
จ าแนก และคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ โดยสถิติที่ใช้ในการหาคณุภาพของแบบวดั
การคิดอเนกนยั ได้แก่ ค่า IOC ค่าความเช่ือมัน่ ค่าความยาก และค่าอ านาจจ าแนก 
(กิตติพร ปัญญาภิญโญผล, 2544) 

1.1 หาคา่ IOC โดยใช้สตูรดงันี ้
R

IOC  =    
N

  

1.2 หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) หาโดยใช้สูตรการหาสมัประสิทธ์ิ
แอลฟา ( - Coefficient) ของครอนบาค ใช้หาความเช่ือมัน่ของแบบวดัการคิดอเนก
นยัและข้อสอบแบบอตันยั  
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2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานซึง่คะแนนที่ได้ ได้มาจากแบบวดัการคิดอเนกนยั  

3.  วิเคราะห์การคิดอเนกนัยตามกรอบแนวคิดของ Derek Haylock ได้แก่  
ด้านการคิดคลอ่ง การคิดยืดหยุน่ และการคิดริเร่ิม ซึง่ได้จากแบบสงัเกตการณ์คิดอเนกนยั 
บันทึกการเรียนรู้ของนักเรียน บันทึกวีดีทัศน์และเสียง และผลงานของนักเรียน  
โดยใช้เกณฑ์การประเมินของครอพเลย์ (Cropley, 1970 อ้างถึงใน อารี พนัธ์มณี, 2537)  
ดงัตาราง 3 
 
ตาราง 3 เกณฑ์การประเมินความสามารถในการคดิอเนกนยั 
 
การคิด
อเนกนัย 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

การคิดคลอ่ง 

จดักลุม่และ
ตัง้ค าถามได้ 

1-5 กลุม่ 

จดักลุม่และ
ตัง้ค าถามได้ 
6-10 กลุม่ 

จดักลุม่และ
ตัง้ค าถามได้ 
11-15 กลุม่ 

จดักลุม่และ
ตัง้ค าถามได้ 
16-20 กลุม่ 

จดักลุม่และตัง้
ค าถามได้ 

ตัง้แต ่20 กลุม่
ขึน้ไป 

การคิดยืดหยุน่ 
จดัประเภท

ได้  
1-2 ประเภท 

จดัประเภท
ได้  

3-4 ประเภท 

จดัประเภท
ได้  

5-6 ประเภท 

จดัประเภท
ได้  

7-8 ประเภท 

จดัประเภทได้  
ตัง้แต ่9 

ประเภทขึน้ไป 

การคิดริเร่ิม 

สดัสว่นของ
ความถ่ีไม่
เกิน 12% 
จ านวน 1 
กลุม่ 

สดัสว่นของ
ความถ่ีไม่
เกิน 12% 
จ านวน 2 
กลุม่ 

สดัสว่นของ
ความถ่ีไม่
เกิน 12% 
จ านวน 3 
กลุม่ 

สดัสว่นของ
ความถ่ีไม่
เกิน 12% 
จ านวน 4 
กลุม่ 

สดัสว่นของ
ความถ่ีไมเ่กิน 
12% จ านวน 5 
กลุม่ขึน้ไป 

 
4. วิเคราะห์ขัน้ตอนการเรียนรู้ของนักเรียนที่ได้จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาปลายเปิดซึ่งได้จากแบบสงัเกตการณ์ บนัทึกการเรียนรู้ของนกัเรียน บนัทึกวีดี
ทศัน์และเสยีง และผลงานของนกัเรียน 
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ผลการศึกษา 
ตอนที่ 1 ความสามารถในการคิดอเนกนัยของนักเรียน 

 1. ความสามารถในการคิดอเนกนยัจาก ปัญหา “การจดักลุม่รูปเรขาคณิต 2 มิติ” 
ผู้วิจยัได้วิเคราะห์ค าตอบของนกัเรียนทัง้หมดจากนัน้ได้จ าแนกเกณฑ์ออกเป็น

เกณฑ์และนบัจ านวนนกัเรียนที่ใช้เกณฑ์ตา่ง ๆ  ในการจดักลุม่รูปเรขาคณิต 2 มิติ ดงัตาราง 4 
 

ตาราง 4 จ านวนนกัเรียนที่จดักลุม่รูปเรขาคณิต 2 มิติโดยใช้เกณฑ์ตา่ง ๆ  
 

ล าดับ เกณฑ์การจัดกลุ่ม 
จ านวน
นักเรียน 

ร้อย
ละ 

1 แบง่ตามประเภท
จ านวนเหลีย่ม 

1. A,C,E,F  รูปสีเ่หลีย่ม 
2. D,I          รูปสามเหลีย่ม 
3. K,H       รูปห้าเหลีย่ม 
4. L,G       รูปหลายเหลีย่ม 
5. B,J       รูปไมม่ีเหลีย่ม 

12 
12 
6 
5 
11 

60 
60 
30 
25 
55 

2 แบง่ตามลกัษณะ
ของมมุ 

1. A,F       รูปสีเ่หลีย่มมมุฉาก 
2. C,D,I       รูปท่ีมีมมุแหลม 

12 
3 

60 
15 

  3. C,G,H,K,L รูปท่ีมีมมุปา้น 
4. B,J       รูปท่ีไมม่ีมมุ 

2 
10 

10 
50 

3 แบง่ตามจ านวน
ด้าน 

1. A,C,E,F  มีด้าน 4 ด้าน 
2. D,I       มีด้าน 3 ด้าน 
3. K,H       มีด้าน 5 ด้าน 
4. B,J       ด้านโค้ง 

3 
1 
1 
1 

15 
5 
5 
5 

4 แบง่ตามด้าน
คูข่นาน 

1. A,E,F      มีด้านขนานกนัสองคู ่ 1 5 

5 แบง่ตามเส้น
ทแยงมมุ 

1.G,H,K,L มีเส้นทแยงมมุ
มากกวา่สองเส้น 

1 5 
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 จากการจัดกลุ่มรูปเรขาคณิต 2 มิติ นกัเรียนจะมีความคิดคล่องโดยใช้เกณฑ์ 
ได้แก่ แบ่งตามประเภทจ านวนเหลี่ยม แบ่งตามลกัษณะของมุม ส่วนความคิดยืดหยุ่น 
โดยใช้เกณฑ์ ได้แก่ แบ่งตามจ านวนด้าน แบ่งตามด้านคู่ขนาน และแบ่งตามเส้นทแยงมมุ 
ความคิดริเร่ิมโดยใช้เกณฑ์ ได้แก่ แบง่ตามด้านคูข่นาน และแบง่ตามเส้นทแยงมมุ 

2. ความสามารถในการคิดอเนกนยัจาก ปัญหา “การตัง้ค าถาม” 
 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ค าตอบของนกัเรียนทัง้หมด จากนัน้ได้จ าแนกเกณฑ์

และนบัจ านวนนกัเรียนที่ตัง้ค าถาม ดงันี ้
 

ตาราง 5 จ านวนนกัเรียนที่ตัง้ค าถามจากสิง่ที่ก าหนดให้ 
 

ล าดับ ประเภทของค าถาม 
จ านวน
นักเรียน 

ร้อย
ละ 

1 ค าถามเก่ียวกบัราคา 17 85 
2 ค าถามเก่ียวกบัการเปรียบเทียบราคา 6 30 
3 ค าถามเก่ียวกบัปริมาตร 6 55 
4 ค าถามเก่ียวกบัการเปรียบเทียบปริมาตร 10 50 
5 ค าถามเก่ียวกบัจ านวนกลอ่ง 8 40 
6 ค าถามเก่ียวกบัการเปรียบเทียบจ านวนกลอ่ง 0 0 
7 ค าถามเก่ียวกบัการเช่ือมโยงในชีวิตประจ าวนั 2 10 
8 ค าถามที่ถามความสมัพนัธ์กนัตัง้แตส่องอยา่งขึน้ไป 4 20 
9 ค าถามที่มคีวามซบัซ้อน 1 5 

 
 จากการตัง้ค าถามจากสิ่งที่ก าหนดให้ นกัเรียนจะมีความคิดคลอ่งได้แก่ ค าถาม

เก่ียวกับการเปรียบเทียบปริมาตร ค าถามเก่ียวกับปริมาตร ค าถามเก่ียวกับราคา  
ส่วนความคิดยืดหยุ่นได้แก่ ค าถามเก่ียวกับจ านวนกลอ่ง ค าถามเกี่ยวกบัการ
เปรียบเทียบราคา ค าถามเกี่ยวกับการเชื่อมโยงในชีวิตประจ าวนั  ค าถามที่ถาม
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ความสมัพนัธ์กนัตัง้แต่สองอย่างขึน้ไป และค าถามที่มีความซบัซ้อน  และความคิดริเร่ิม 
ได้แก่ ค าถามเก่ียวกบัการเช่ือมโยงในชีวิตประจ าวนั และค าถามที่มีความซบัซ้อน 

3. ความสามารถในการคิดอเนกนยัจาก ปัญหา “สร้างรูปพืน้ท่ี 2 ตาราง
เซนตเิมตร” 

ผู้ วิจัยได้วิเคราะห์ค าตอบของนักเรียนทัง้หมด จากนัน้นับจ านวนค าตอบ 
ของนกัเรียนและสร้างตารางจ าแนกค าตอบแล้วค านวณหาคา่ร้อยละ ดงัตาราง 6 
 

ตาราง 6 จ านวนนกัเรียนที่สร้างรูปท่ีมีพืน้ท่ี 2 ตารางเซนติเมตร  
 

ล าดับ รูปพืน้ที่ 2 ตารางเซนติเมตร 
จ านวน
นักเรียน 

ร้อยละ 

1 

 

18 90 

2 

 

11 55 

3 

 

10 50 

4 

 

10 50 

5 

 

6 30 

6 

 

6 30 
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ตาราง 6 (ตอ่)  
 

ล าดับ รูปพืน้ที่ 2 ตารางเซนติเมตร 
จ านวน
นักเรียน 

ร้อยละ 

7 

 

6 30 

8 

 

3 15 

9 

 

2 10 

10 

 

1 5 

11 

 

1 5 

12 

 

1 5 

13 

 

1 5 

14 

 

1 5 
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ตาราง 6 (ตอ่) 

ล าดับ รูปพืน้ที่ 2 ตารางเซนติเมตร 
จ านวน
นักเรียน 

ร้อยละ 

15 

 

1 5 

16 

 

1 5 

 

จากการสร้างรูปท่ีมีพืน้ท่ี 2 ตารางเซนติเมตร นกัเรียนจะมคีวามคดิคลอ่ง 
ได้แก่  

     
ความคิดยืดหยุน่ได้แก่  

     
และความคิดริเร่ิม ได้แก่  
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4. การหาพืน้ท่ีสว่นท่ีแรเงา 
การหาพืน้ที่สว่นที่แรเงาของรูปที่ก าหนดให้ จากรูป เป็นรูปสี่เหลี่ยมจตัรัุสยาว

ด้านละ 10 เซนติเมตร พืน้ที่ส่วนที่แรเงามีพืน้ที่เท่ากับก่ีตารางเซนติเมตร นักเรียน
ด าเนินการ ดงันี ้

วิธีที่ 1 พืน้ท่ีทัง้หมด ลบด้วยพืน้ที่ท่ีไมแ่รเงา 
 จะได้ (1010)-(210)-(210)+(22)=100-20-20+4 = 64 ตารางเซนติเมตร  
 วิธีที่ 2 พืน้ท่ีทัง้หมด ลบด้วยพืน้ที่ท่ีไมแ่รเงา 
 จะได้ (1010)-(210)-(24)-(24)=100-20-8-8 = 64 ตารางเซนติเมตร 
 

วิธีที่ 3 จดักลุม่รูปสีเ่หลีย่ม 
 2[(410)-(24)] = 2[40-8] = 2[32] = 64 ตารางเซนตเิมตร  
 
 
 
 
 
 
 
 วิธีที่ 4 แบง่เป็นรูปยอ่ยๆ จ านวน 2 ชิน้ 
 (48)+(48) = 32+32  = 64 ตารางเซนติเมตร  
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 วิธีที่ 5 แบง่เป็นรูปยอ่ยๆ จ านวน 4 ชิน้ 
  (44) 4  = 16 4  = 64 ตารางเซนติเมตร   
 
 
 
 
  
 วิธีที่ 6 น าแตล่ะชิน้มาตอ่เป็นรูปเดียว 
 8 8   = 64 ตารางเซนติเมตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
ตอนที่ 2 ขัน้ตอนการเรียนรู้ของนักเรียนที่ได้จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
ปลายเปิด 

 ผู้วิจยัน าเสนอขัน้ตอนการเรียนรู้ของนกัเรียนระหว่างการจดัการเรียนรู้ตามกรอบ
แนวคิดการคิดอเนกนยัด้านคณิตศาสตร์ของ Derek Haylock ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้านคือ 
การจดักลุม่ การตัง้ค าถามและการแก้ปัญหา ดงันี ้

1. ขัน้ตอนการเรียนรู้ในการจัดกลุ่ม (Redefinition)  
1.1 ขัน้ท าความเข้าใจกับปัญหา เมื่อนกัเรียนได้รับปัญหาปลายเปิดโดย

จดักลุม่จากสิง่ที่ก าหนด ให้นกัเรียนจะร่วมกนัวิเคราะห์ และท าความเข้าใจปัญหาปลายเปิด
โดยสมาชิกในกลุม่จะช่วยกนัอธิบายปัญหาด้วยค าพูดเป็นภาษาท้องถิ่นและภาษาพูด

8 ซ.ม. 

4 ซ.ม. 

4 ซ.ม. จ านวน 4 รูป 

8 ซ.ม. 
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ที่ไม่เ ป็นทางการ เมื ่อ เข้าใจปัญหาแล้วนกัเรียนจะแบ่งหน้าที ่ในการรับผิดชอบ 
เนื่องจากเป็นการจัดกลุ่มหน่วยแรกทุกกลุ่มจะใช้เวลานานมากในการท าความเข้าใจ
ปัญหา นกัเรียนจะมีข้อสงสยัและมีค าถามถามครูบ่อยครัง้ให้ครูอธิบายและยกตวัอย่าง
หรือวิธีการให้ดู และส่วนใหญ่จะมีข้อสงสยัเก่ียวกับค าว่าหลากหลาย ซึ่งมักจะถามว่า 
หลากหลายแปลวา่อะไรและต้องท าอยา่งไรจึงเรียกวา่หลากหลาย  

1.2 ขัน้สังเกตและการปฏิสัมพันธ์กับสื่อ เมื่อนกัเรียนเข้าใจเป้าหมายและ
จุดประสงค์ของปัญหา นักเรียนจะหยิบจับสื่อแล้วสงัเกตสื่อ หรือมีปฏิสมัพันธ์กับสื่อ 
ได้แก่ การพบั การหมุน การพลิกไปมา การขีดเส้นทบัลงไป การน าสื่อสองอย่างมา
เปรียบเทียบ เป็นต้น ในขัน้นีเ้ป็นขัน้ตอนส าคญัยิ่งที่ช่วยให้นกัเรียนได้ส ารวจค้นพบสิ่ง
ใหม่ๆ ดงันัน้ การจัดกลุ่มจึงเป็นการฝึกทกัษะการสงัเกตและทกัษะการเช่ือมโยง ซึ่งเป็น
ทกัษะทีส่ าคญัในการเรียนคณิตศาสตร์หรืออาจกลา่วได้ว่า การจดักลุม่เป็นประตเูปิดโลก
แหง่การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ดงันัน้หากนกัเรียนได้ฝึกการจดักลุม่บอ่ยๆ จะเป็นการฝึกทกัษะ
การสงัเกตและทกัษะการเช่ือมโยงให้กบันกัเรียน  

1.3 ขัน้หาความสัมพันธ์ร่วมกัน จากการปฏิสมัพนัธ์กบัสื่อและสงัเกต
ลกัษณะต่างๆ นักเรียนจะค้นพบความสมัพันธ์ที่คล้ายคลึงกันและเห็นความสมัพันธ์ที่
แตกต่างกนัของสื่อแต่ละชิน้ ซึ่งได้จากการน าสื่อแต่ละชิน้มาเปรียบเทียบกนัแล้วสงัเกต
หาลกัษณะต่างๆ ที่เป็นจุดเด่นของสือ่แต่ละชิน้ โดยนกัเรียนจะเลือกเหตุผลในการจัด
กลุ่มจากความสมัพันธ์ร่วมกัน แล้วพยายามหาสื่อที่มีลกัษณะร่วมกัน จากการจัด
กลุ่มในหน่วยที่ 1 นกัเรียนจะพบความสมัพนัธ์ร่วมกนัน้อย จึงสง่ผลให้คะแนนการคิด
คล่อง การคิดยืดหยุ่นและคิดริเ ร่ิมออกมาน้อย แต่ในหน่วยที่ 2และ3 นักเรียนมี
พัฒนาการที่ดีขึน้ส่งผลให้การคิดคล่อง การคิดยืดหยุ่นและคิดริเร่ิมในการจัดกลุ่ม
เพิ่มขึน้ตามล าดบั 

1.4 ขัน้การจัดกลุ่มให้ได้หลากหลาย เป็นขัน้ตอนที่ต่อเนื่องจากการหา
ความสมัพนัธ์ร่วมกัน เมื่อนกัเรียนสามารถจัดกลุ่มได้และให้เหตุผลในการจัดกลุ่ม 
นกัเรียนจะคิดต่อไปว่าจะต้องจัดกลุ่มให้ได้จ านวนมาก ต้องหาเหตผุลหรือจดักลุม่ให้
ต่างจากกลุม่อื่นๆ แทนที่นกัเรียนจะมองในมมุกว้างหรือภาพรวม นกัเรียนจะมองลกึลง
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ในรายละเอียดมากขึน้เพื่อจะหาเหตุผลในการจดักลุ่มให้ได้มากที่สดุ แต่มีนกัเรียนบางคน
ทราบดีว่าจ านวนปริมาณการจดักลุม่ที่ท าได้มีผลกบัคะแนนที่จะได้รับ ดงันัน้เพื่อให้ได้
จ านวนการจดักลุม่และคะแนนมากที่สดุ นักเรียนจึงสร้างค าตอบที่มีจ านวนสมาชิก
ในกลุ่มน้อยๆ เพื่อจะได้ปริมาณจ านวนค าตอบมาก  

1.5 ขัน้ตรวจสอบความสัมพันธ์ เมื่อนกัเรียนได้จดักลุม่ในแต่ละครัง้สมาชิกใน
กลุม่จะมีการตรวจสอบหรือตรวจทานผลการจดักลุม่ที่ได้ว่าถกูต้อง ครบถ้วนหรือไม่ และมี
การตรวจสอบข้อความ ภาษาที่ใช้ถกูต้องเหมาะสมหรือไม่ สามารถอ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย 
หากพบข้อผิดพลาด นกัเรียนจะช่วยกนัแก้ไขเพิ่มเติมให้ถกูต้อง  

2. ขัน้ตอนการเรียนรู้ในการตัง้ค าถาม (Problem-posing)  
 2.1 ขัน้ท าความเข้าใจกับปัญหา เมื่อนกัเรียนได้รับปัญหาปลายเปิด

โดยให้ตัง้ค าถามจากสิ่งที่ก าหนดให้ นกัเรียนจะร่วมกันวิเคราะห์และพยายามท า
ความเข้าใจปัญหาให้ทะลปุรุโปร่งเหมือนกันกบัการจัดกลุ่ม ซึ่งสมาชิกในกลุ่มจะ
ช่วยกันอธิบายปัญหาด้วยภาษาหรือค าพูดเป็นภาษาท้องถ่ินและภาษาพูดที่ไม่เป็น
ทางการ เมื่อเข้าใจปัญหาแล้วนักเรียนในกลุ่มจะช่วยกันหรือแบ่งหน้าที่ในการ
รับผิดชอบ  

 2.2 ขัน้สังเกตและการปฏิสัมพันธ์กับสื่อ เมื่อนกัเรียนเข้าใจเป้าหมายและ
จดุประสงค์ของปัญหา นกัเรียนจะมีการหยิบจบัสื่อขึน้มาแล้วสงัเกตสื่อ มีปฏิสมัพนัธ์กบั
สื่อ การให้นกัเรียนตัง้ค าถามเป็นการขยายความรู้จากการจัดกลุ่ม นักเรียนจะต้อง
สงัเกตแล้วตัง้ค าถาม จึงเป็นการฝึกทักษะการสงัเกตและทกัษะการเช่ือมโยงอีกครัง้
ดงันัน้ การตัง้ค าถามเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้แน่นขึน้ ฝึกการคาดเดาในการตัง้ค าถาม
และเป็นการเพิ่มประสบการณ์เมื ่อเจอค าถามในรูปแบบต่างๆ ซึ ่งนกัเรียนสามารถ
เข้าใจค าถามได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึน้ ดงันัน้หากนกัเรียนได้ฝึกการตัง้ค าถาม
บ่อยๆ เป็นการฝึกประสบการณ์ให้กับนกัเรียนได้เจอค าถามที่หลากหลายและแปลก
ใหม ่ 

2.3 ขัน้หาความสัมพันธ์ร่วมกัน หลงัจากนกัเรียนได้ปฏิสมัพนัธ์กับสื่อ
และสังเกตลักษณะต่างๆ แล้วนักเรียนจะเห็นความสัมพันธ์ที่คล้ายกัน และเห็น
ความสมัพันธ์ที่แตกต่างกันของสื่อหรืออุปกรณ์แต่ละชิน้ ซึ่งนักเรียนสงัเกตหาลกัษณะ
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ต่างๆ ท่ีเป็นจุดเด่นของสื่อแต่ละชิน้ โดยนักเรียนจะเลือกแนวทางในการตัง้ค าถามจาก
ความสมัพนัธ์ร่วมกนัง่ายๆ ก่อนหลงัจากนัน้จะสร้างค าถามที่มีความยากขึน้และมคีวาม
ซบัซ้อนมากขึน้ จากการสงัเกตยงัพบว่าการตัง้ค าถามในหน่วยที่1 นกัเรียนจะสร้าง
ค าถามได้น้อยไม่หลากหลาย จึงสง่ผลให้คะแนนการคิดคลอ่ง การคิดยืดหยุ่นและคิด
ริเร่ิมน้อย แต่ในหน่วยที่ 2 และ 3 มีพฒันาการที่ดีขึน้สง่ผลให้การคิดคล่อง การคิด
ยืดหยุ่นและคิดริเร่ิมในการตัง้ค าถามเพิ่มขึน้ตามล าดบัและค าถามที่นกัเรียนตัง้ครอบคลมุ
รายละเอียดทกุด้านและซบัซ้อนขึน้ 

2.4 ขัน้การตัง้ค าถามให้ได้หลากหลาย เป็นขัน้ตอนท่ีต่อเนื่องกบัการหา
ความสมัพนัธ์ร่วมกนั เมื่อนกัเรียนสามารถตัง้ค าถามได้และเห็นแนวทางในการตัง้ค าถาม 
นกัเรียนจะคิดตอ่ไปวา่จะต้องตัง้ค าถามให้ได้จ านวนมาก ต้องหาแนวคิดหรือตัง้ค าถาม
ให้ต่างจากกลุม่อื่นๆ แทนที่นกัเรียนจะมองในมมุกว้างหรือภาพรวม นกัเรียนจะมองลกึ
ลงในรายละเอียดมากขึน้เพื่อจะหาแนวทางในการตัง้ค าถามให้ได้มากที่สดุ ดงันัน้เพื่อให้
ได้จ านวนการตัง้ค าถามและคะแนนมากที่สดุ นกัเรียนจึงสร้างค าถามง่ายๆ เพื่อจะได้
ปริมาณจ านวนค าตอบมาก  

2.5 ขัน้ตรวจสอบความสัมพันธ์ เมื่อนกัเรียนได้ตัง้ค าถามในแต่ละครัง้ 
นกัเรียนในกลุม่จะมีการตรวจสอบหรือตรวจทานผลการตัง้ค าถามที่ได้ว่าถกูต้องหรือไม่ 
ครบถ้วนหรือไม่ และมีการตรวจสอบข้อความภาษาที่ใช้ว่าถูกต้องเหมาะสม สามารถ
อ่านแล้วเข้าใจหรือไม่ หากพบ นกัเรียนจะช่วยกนัแก้ไขเพิ่มเติมให้ถกูต้อง  

 
3. ขัน้ตอนการเรียนรู้ในการแก้ปัญหา (Problem-solving)  
 3.1 ขัน้ท าความเข้าใจกับปัญหา นกัเรียนจะท าความเข้าใจปัญหาโดย

การอ่านค าสัง่หลายๆรอบและร่วมกันระดมความคิด ขัน้ตอนนีค้ าสัง่หรือตัวค าถามมี
ความส าคญัในการสื่อสารให้เข้าใจเป้าหมายในการท ากิจกรรม ดังนัน้  ตัวค าสัง่ที่ใช้
ต้องมีความชัดเจน นักเรียนสามารถเข้าใจและตีความได้ถูกต้อง จากการจัดการ
เรียนรู้ในหน่วยที่ 1 การแก้ปัญหาเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยมนักเรียนจะมีค าถามและข้อ
สงสยัค่อนข้างมาก ผู้วิจัยคิดว่าสาเหตทุี่ท าให้นกัเรียนมีข้อสงสยัคือนกัเรียนไม่เคยชิน
ในการวิเคราะห์ปัญหาด้วยตนเองซึง่โดยปกติแล้วครูจะอธิบายวิธีการและสาธิตให้นกัเรียนดู
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แล้วปฏิบตัิตาม ดงันัน้เมื่อแก้ปัญหาในหนว่ยแรกนกัเรียนต้องอา่นและวิเคราะห์ปัญหาเองจึง
เป็นอปุสรรคในการแก้ปัญหา แต่เมื่อเคยชินนกัเรียนสามารถวิเคราะห์และเข้าใจเป้าหมาย
ของปัญหาได้ซึ่งเห็นได้จากผลการจดักิจกรรมในหน่วยที่ 2 และ3 นกัเรียนสามารถท า
ความเข้าใจปัญหาได้อยา่งรวดเร็วมากขึน้ 

3.2 ขัน้การสังเกต นกัเรียนจะสงัเกตและมีปฏิสมัพนัธ์กบัสื่อ นกัเรียนจะ
หยิบจบัสือ่ แล้วสงัเกตความสมัพนัธ์ตา่ง  ๆค้นหาจดุเด่นต่างๆ ที่สอดคล้องกบัเป้าหมายของ
ปัญหา ซึ่งทกัษะการสงัเกตและการเช่ือมโยงเหล่านีเ้ป็นผลจากการจัดกลุ่มและการตัง้
ค าถามในกิจกรรมของแต่ละหน่วย ดงันัน้ทักษะเหล่านีเ้ป็นสิ่งช่วยให้นกัเรียนค้นพบ
ความสมัพันธ์และก าหนดเป้าหมายได้ง่ายขึน้ เมื่อเข้าใจปัญหาแล้วนักเรียนจะสร้าง
ยุทธวิธีการแก้ปัญหาขึน้หลายๆ วิธี ได้แก่ การวาดภาพจ าลอง การสร้างอุปกรณ์จ าลองที่
คล้ายกบัสือ่จริง หรือจินตนาการสร้างภาพในสมอง เป็นต้น ซึ่งวิธีเหล่านีเ้ป็นการฝึกฝน
ยุทธวิธีในการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความส าคญัในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
นกัเรียนจะได้เห็นยทุธวิธีที่หลากหลาย แตกตา่งกนัหลายๆ วิธีและได้เรียนรู้จากเพื่อนๆ ใน
กลุม่และชัน้เรียน 

3.3 ขัน้การเชื่อมโยงความรู้จากการจัดกลุ่มและการตัง้ค าถาม เมื่อนกัเรียน
ใช้ทกัษะในการสงัเกตแล้วนัน้ นกัเรียนจะค้นพบสมบตัิและความสมัพนัธ์ต่างๆ หลายอย่าง
ที่ซ้อนอยู่ในตวัสื่อและปัญหา ซึ่งนกัเรียนจะประมวลความรู้ที่ได้จากการจัดกลุ่มและ
การตัง้ค าถาม เช่น การแก้ปัญหาเกี่ยวก ับพื น้ที ่รูปสี ่เหลี ่ยมที ่ม ีด้านขนานกัน 
นักเรียนจะทราบทนัทีว ่ารูปสี ่เหลี ่ยมที ่เกี ่ยวข้อง เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน รูป
สีเ่หลีย่มด้านขนาน รูปสีเ่หลี่ยมคางหม ูซึ่งรูปเหลา่นีส้ามารถน าความสมัพนัธ์เก่ียวกบัด้าน
คู่ขนานช่วยในการหาพืน้ท่ีได้ หรือการหาพืน้ที่รูปสี่เหลี่ยมโดยใช้เส้นทแยงมุม นกัเรียน
เข้าใจและรู้จกัเก่ียวกับเส้นทแยงมมุ ซึ่งความรู้เหลา่นีไ้ด้มาจากการเช่ือมโยงความรู้จาก
การจัดกลุ่มและการตัง้ค าถามนัน้เอง รวมทัง้นกัเรียนมีการเช่ือมโยงความรู้จากหน่วย
การเรียนรู้อื ่นๆ มาช่วยในการแก้ปัญหา เช่น การแก้ปัญหาเกี่ยวกับพืน้ที่ผิวและ
ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิตินกัเรียนจะน าความรู้ที่ได้จากการจดักลุม่รูปสี่เหลี่ยม
และรูปวงกลมมาช่วยในการแก้ปัญหา 
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3.4 ขัน้การแก้ปัญหา ขัน้ตอนนีน้กัเรียนจะแก้ปัญหาโดยใช้ยทุธวิธีหลาย  ๆวิธี 
และมีวิ ธีการแก้ปัญหาหลายๆ ว ิธ ี ซึ ่งท กัษะเหล ่านี  ้ เก ิดจากการสงั เกต และ  
การเชื่อมโยงที่ได้ฝึกฝนมา ซึ่งช่วยให้นกัเรียนเห็นวิธี การแก้ปัญหาได้หลายๆ วิธี หรือ
ช่วยให้นกัเรียนเห็นวิธีการที่สะดวกและรวดเร็วส าหรับการแก้ปัญหา นกัเรียนแต่ละคนใน
กลุ่มจะคิดหาวิธีการแก้ปัญหาของตนเองแล้วน าเสนอแนวทางให้กับกลุ่ม กลุ่มมีการ
อภิปรายและพิจารณาวิธีการนัน้ เมื่อมีเพื่อนในกลุม่ไม่เข้าใจถึงวิธีการที่เสนอไปนกัเรียนจะ
มีการอธิบายภายในกลุ่มให้ทุกคนเข้าใจเก่ียวกับแนวคิดของตนดงันัน้นกัเรียนจะค้นหา
วิธีการต่างๆ ให้ได้หลายวิธีเพื่อใช้ส าหรับเลือกวิธีการที่ดี และเหมาะสมมากที่สุด
  

3.5 ขัน้การเปรียบเทียบวิธีการ ตรวจค าตอบและเลือกวธีิการแก้ปัญหา  
 หลังจากที่นักเรียนในแต่ละกลุ่มช่วยกันหาวิธีการแก้ปัญหาหลายๆ 

วิธีการนัน้ มีการตรวจสอบค าตอบกนัเองภายในกลุม่และภายในชัน้เรียน เนื่องจากแตล่ะคน 
หรือแต่ละกลุ่มจะมีวิธีการแก้ปัญหาหลากหลาย แตกต่างกัน แต่ค าตอบที่ได้ต้องตรงกัน 
ดงันัน้ นกัเรียนจะด าเนินการตรวจสอบค าตอบของตนเองกับเพื่อนๆ และอภิปรายถึง
ค าตอบที่ได้ย้อนกลบัไปยงัวิธีการที่น ามาใช้ในการแก้ปัญหานัน้ถูกต้องและเหมาะสม
หรือไม ่หรือในแต่ละวิธีการจะได้ค าตอบเหมือนกนัหรือไม่ ซึ่งนกัเรียนจะมีการอภิปราย
เปรียบเทียบวิธีการที่ได้มาวิธีใดที่ง่ายที่สดุและรวดเร็วที่สดุ ซึ่งแต่ละคนจะให้เหตผุลถึง
วิธีการแก้ปัญหาของตนเอง และสดุท้ายสมาชิกในกลุม่จะพิจารณา เปรียบเทียบแล้ว
ตดัสินใจเลือกวิธีการที่ดีที่สดุส าหรับกลุม่ตนเองเพื่อจะน าเสนอหน้าชัน้เรียน 
  
สรุปและอภปิรายผล 

1. การจดักลุม่รูปเรขาคณิต 2 มิติ ความคิดคลอ่ง ได้แก่ แบ่งตามประเภท
จ านวนเหลี่ยม แบ่งตามลกัษณะของมุม ความคิดยืดหยุ่นได้แก่ แบ่งตามจ านวนด้าน 
แบ่งตามด้านคู่ขนาน และแบ่งตามเส้นทแยงมมุ และความคิดริเร่ิม ได้แก่ แบ่งตามด้าน
คูข่นาน และแบง่ตามเส้นทแยงมมุ 

2. การตัง้ค าถามจากสิง่ที่ก าหนดให้ ความคิดคลอ่งได้แก่ ค าถามเก่ียวกบัการ
เปรียบเทียบปริมาตร ค าถามเก่ียวกบัปริมาตร ค าถามเก่ียวกบัราคา ความคิดยืดหยุ่น
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ได้แก่ ค าถามเก่ียวกับจ านวนกล่อง ค าถามเก่ียวกับการเปรียบเทียบราคา ค าถาม
เก่ียวกบัการเช่ือมโยงในชีวิตประจ าวนั ค าถามที่ถามความสมัพนัธ์กนัตัง้แต่สองอย่างขึน้
ไป ค าถามที่มีความซบัซ้อน และความคิดริเร่ิม ได้แก่ ค าถามเก่ียวกบัการเช่ือมโยงในชีวิต 
ประจ าวนั และค าถามที่มีความซบัซ้อน 

3. การสร้างรูปท่ีมีพืน้ท่ี 2 ตารางเซนติเมตร นกัเรียนจะมคีวามคดิคลอ่ง ได้แก่  

     
ความคิดยืดหยุน่ ได้แก่  

     
และความคิดริเร่ิม ได้แก่  

    

  
 

4. การหาพืน้ท่ีส่วนที่แรเงาของรูปที่ก าหนดให้ นกัเรียนสามารถคิดวิธีการได้
ทัง้หมด 6 วิธี ซึง่นกัเรียนสว่นใหญ่จะใช้วิธีการ วิธีที่ 1 พืน้ท่ีทัง้หมด ลบด้วยพืน้ที่ท่ีไมแ่รเงา 

จากการปฏิบัติการวิจัย ผู้ วิจัยได้ท าการทดสอบวัดความสามารถในการคิด
อเนกนยัหลงัเรียน 3 ด้านได้แก่ ความคิดคลอ่ง ความคิดยืดหยุ่น และความคิดริเร่ิม 
โดยจ าแนกตามองค์ประกอบ ตามกรอบแนวคิดการคิดอเนกนัยด้านคณิตศาสตร์ของ 
Derek Haylock ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้านคือ การตัง้ค าถาม การจดักลุม่ใหม่ และการ
แก้ปัญหา พบว่า  ลกัษณะของการพฒันาความสามารถในการคิดอเนกนยัเร่ิมจากการคิด
คล่อง ความคิดยืดหยุ่นแล้วจึงเกิดความคิดริเร่ิม รวมทัง้การจดัการเรียนรู้โดยใช้
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ปัญหาปลายเปิดโดยให้นกัเรียนได้จดักลุม่ใหม่  ให้นกัเรียนตัง้ค าถาม และแก้ปัญหาได้
อยา่งหลากหลายวิธี ช่วยพฒันาและเพิ่มความสามารถในการคิดอเนกนยัให้กบันกัเรียน
ให้สงูขึน้ เนื่องจากการให้นกัเรียนได้ปฏิสมัพนัธ์กบัสื่อและได้ลองผิดลองถูก ทดลอง
ด้วยตนเอง นกัเรียนสามารถเช่ือมโยงความสมัพนัธ์และค้นพบความรู้ต่างๆ ซึ่งนกัเรียน
จะจัดกลุ่มรูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลมและรูปเรขาคณิตสามมิติให้ได้หลายๆ แบบ ให้ได้
จ านวนมากไว้ก่อน หลงัจากนัน้จะวิเคราะห์เหตุผลในการจัดกลุ่มที่แตกต่างออกไป มี
ความซับซ้อนมากขึน้ ซึ่งจะท าให้นักเรียนมีความคิดยืดหยุ่นมากขึน้ ดงันัน้ช่วงนีจ้ึง
ต้องให้เวลากับนกัเรียนพอสมควรให้นกัเรียนคิดหาความสมัพนัธ์อื่นๆ และหลงัจาก
นัน้นกัเรียนสามารถก้าวข้ามไปสู่การคิดสิ่งแปลกๆ ที่ไม่เหมือนคนอื่นๆ หรือแนวคิดที่
แปลกใหมซ่ึง่เรียกวา่ความคิดริเร่ิม  

 จากการวิจยัยงัพบวา่ ขัน้ตอนการเรียนรู้ของนกัเรียนที่ได้จากการจดัการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาปลายเปิด คือ  

1. ขัน้ตอนการเรียนรู้ในการจัดกลุ่ม (Redefinition) ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน 
ได้แก่ ขัน้ท าความเข้าใจกับปัญหา ขัน้สังเกตและการปฏิสัมพันธ์กับสื่อ ขัน้หา
ความสมัพนัธ์ร่วมกนั ขัน้การจดักลุม่ให้ได้หลากหลาย และขัน้ตรวจสอบความสมัพนัธ์  

2. ขัน้ตอนการเรียนรู้ในการตัง้ค าถาม (Problem - posing) ประกอบด้วย 5 
ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ท าความเข้าใจกับปัญหา ขัน้สงัเกตและการปฏิสมัพนัธ์กับสื่อ ขัน้หา
ความสมัพนัธ์ร่วมกนั ขัน้การตัง้ค าถามให้ได้หลากหลาย ขัน้ตรวจสอบความสมัพนัธ์  

3. ขัน้ตอนการเรียนรู้ในการแก้ปัญหา (Problem - solving) ประกอบด้วย 5 
ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ท าความเข้าใจกบัปัญหา ขัน้การสงัเกต ขัน้การเช่ือมโยงความรู้จากการ
จดักลุม่และการตัง้ค าถาม ขัน้การแก้ปัญหา และขัน้การเปรียบเทียบวิธีการ ตรวจค าตอบ
และเลอืกวิธีการแก้ปัญหา  

จากการว ิจ ัยพบว ่า  น ัก เ รียนส ่วนใหญ่จะมีข้อสงสยั เ กี ่ยวก ับค าว ่า
หลากหลาย ซึ่งมักจะถามว่า หลากหลายแปลว่าอะไรและต้องท าอย่างไรจึงเรียกว่า
หลากหลาย ผู้วิจยัวิเคราะห์วา่ สาเหตทุี่นกัเรียนถามนา่จะมาจากการที่นกัเรียนยงัยึดติด
กบัการเรียนรู้แบบเดิมไม่เคยชินกบัการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาปลายเปิด แต่หลงัจาก
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หน่วยที่ 2 และ 3 พบว่านกัเรียนมีข้อสงสยัเกี่ยวกบัวิธีการและค าถามน้อยลงมาก
หรือไม่มีเลยในหน่วยที่ 3 และนักเรียนสามารถท าความเข้าใจปัญหาได้ดีขึน้ และเข้าใจ
เป้าหมายในการจัดกลุ่ม โดยนักเรียนจะเลือกเหตุผลในการจัดกลุ่มจากความสมัพันธ์
ร่วมกนั แล้วพยายามหาสื่อที่มีลกัษณะร่วมกนั จากการจดักลุม่ในหน่วยที่ 1 นกัเรียนจะ
พบความสมัพนัธ์ร่วมกนัน้อย จึงส่งผลให้คะแนนการคิดคลอ่ง การคิดยืดหยุ่นและคิด
ริเร่ิมออกมาน้อย แตใ่นหนว่ยที่ 2 และ 3 นกัเรียนมีพฒันาการที่ดีขึน้สง่ผลให้การคิดคลอ่ง 
การคิดยืดหยุน่และคิดริเร่ิมในการจดักลุม่เพิ่มขึน้ตามล าดบั 
 จากการวิจยัยงัพบว่า ทกัษะการแก้ปัญหาของนกัเรียนมีการพฒันาอย่าง
ต่อเนื่องอย่างเห็นได้ชดั ซึง่พิจารณาได้จากการมีวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ยทุธวิธี
ในการแก้ปัญหา และนกัเรียนใช้ช่วงระยะเวลาส าหรับแก้ปัญหาได้รวดเร็วขึน้ นักเรียน
ย ังมีการเลือกวิธีการแก้ปัญหาที ่ง ่ายและรวดเร็วสามารถอธิบายกระบวนการ
แก้ปัญหาได้คลอ่งแคลว่และชดัเจน สามารถอธิบายเหตผุลและอ้างเหตผุลจากองค์ความรู้ที่
เคยเรียนจากหน่วยการเรียนรู้ที่ผ่านมา ท าให้นกัเรียนสามารถอธิบายชีแ้จงแสดงความ
เข้าใจหรือความคิดเกี่ยวกบัคณิตศาสตร์ของตนเองให้ผู้อื่นรับรู้ได้อย่างหลากหลาย
โดยการใช้ภาษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ การอธิบายล าดบัขัน้ตอน การ
ท างานตามระดบัความสามารถและความถนดัของแต่ละบคุคล ด้วยเหตนุีผู้้ เรียนจึง
เกิดทักษะทางคณิตศาสตร์ มีการแลกเปลี ่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้ เรียน
ด้วยกันและจากที่ผู้ เรียนแต่ละคนหาค าตอบของตนเองแล้วน ามาอภิปรายร่วมกัน 
ผู้ เ รียนจึงเรียนรู้แนวคิดอื่นๆ ที่ได้จากเพื่อนร่วมชัน้ ส่งผลให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้
วิธีการท่ีแตกตา่งจากแนวคิดของตนเองเห็นมมุมองหลากหลาย 

ทกัษะการสงัเกตต่างๆ นกัเรียนจะได้รับจากการจัดกลุ่มและตัง้ค าถามจาก
รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลมและรูปเรขาคณิตสามมิติ ซึ่งนกัเรียนเกิดมโนทัศน์เกี่ยวกับ
สมบัติ ความสมัพนัธ์ต่างๆ ที่มีลกัษณะร่วมกนัของสื่อแต่ละชนิดและนกัเรียนมีความ
เคยชินกบัแนวค าถามที่หลากหลาย ช่วยให้นกัเรียนเกิดทกัษะการสงัเกตที่ดีและมีความ
มั่นใจในการสงัเกตสื่อส าหรับการแก้ปัญหา รวมทัง้การสร้างสื่อและออกแบบสื่อให้
เหมาะสมกับปัญหาปลายเปิดเพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถสังเกตได้ง่าย นักเรียน
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สามารถสมัผสั จบัต้องสือ่ได้ จะช่วยให้นกัเรียนมีปฏิสมัพนัธ์กับสื่อได้ดีและครอบคลุม
ทุกด้านสามารถเห็นความสมัพนัธ์ในหลายมมุมองและหลากหลายช่วยในการตัง้
ค าถามที่แตกตา่งและหลากหลาย 

อภปิรายผล ผู้วิจยัมีประเด็นการอภิปรายผล ดงันี ้
1. การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาปลายเปิดตามกรอบแนวคิดการคิดอเนกนยั

ของ Haylock (1997) เป็นการให้นกัเรียนได้เรียนรู้จากปัญหาปลายเปิดในการจดักลุม่ใหม ่
การตัง้ค าถามและการแก้ปัญหาที่หลากหลาย เพื่อให้นกัเรียนทกุคนสามารถเรียนคณิตศาสตร์
ในแนวทางที่ตอบสนองความสามารถระดบัการคิดและการเรียนรู้ของนกัเรียน  ซึ่งวิธีการ
จดัการเรียนรู้แบบนีช้่วยเพิ่มคุณภาพของกระบวนการการเรียนรู้ของนกัเรียนได้คิด
อยา่งหลากหลาย ดงันัน้ครูผู้สอนจะต้องคาดการณ์แนวคิดของนกัเรียนและพยายามท า
ความเข้าใจแนวคิดของนกั เรียนให้มากที ่ส ดุ  แล้วจะต้อง ท า ให้แนวค ิดทาง
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนขึน้ไปอยู ่ในระดบัที ่ส งูขึน้ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน
แลกเปลีย่นประสบการณ์กบันกัเรียนคนอื่นๆ หรือแลกเปลีย่นความคิดเห็นกบัครู รวมทัง้
ครูผู้สอนจะต้องสนบัสนุนให้นกัเรียนจัดการกระบวนการคิดเพื่อขยายและต่อยอดไปสู่
องค์ความรู้ใหมท่ี่สงูขึน้ โดยมุ่งเน้นที่จะเปิดใจเปิดแนวคิดที่มีต่อการเรียนคณิตศาสตร์
มากกว่าการสอนเนือ้หาให้ครบซึ่งสอดคล้องกบั Haddon and Lytton (1960 : 171 - 
180) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกบัการสอนและการพฒันาความสามารถในการคิดอเนกนยั
กับเด็กระดับชัน้ประถมศึกษา อายุ 11 – 12 ปี จากโรงเรียนที่มีการสอนแบบยึด
เนือ้หาวิชาเป็นศนูย์กลาง และโรงเรียนที่มีการสอนแบบยึดนกัเรียนเป็นศนูย์กลางผล
ปรากฏว่าเด็กที่มาจากโรงเรียนที่มีการสอนแบบยึด เนือ้หาวิชาเป็นศูนย์กลางมี 
ความสามารถในการคิดอเนกนยัต ่ากว่าเด็กที่มาจากโรงเรียนที่มีการสอนแบบยึด
นักเรียนเป็นศูนย์กลาง และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ ณัฐฐากร ถนอมตน (2536) 
ได้ศึกษาผลของการใช้ปัญหาปลายเปิดแบบเร้าที ่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของ
นกัเรียนอนุบาล ชัน้นกัเรียนเล็กของโรงเรียนในสงักัดกรุงเทพมหานคร  พบว่าการ
พฒันาทางความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดริเร่ิมความคิดคลอ่งแคลว่ ความคิดยืดหยุ่น
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และความคิดละเอียดลออของนกัเรียนอนบุาลที่ได้รับการจดัประสบการณ์โดยใช้ปัญหา
ปลายเปิดแบบเร้าหลงัการทดลองสงูขึน้  

2. นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมอย่างกระตือรือร้นในการเรียนและสามารถ
น าเสนอแนวคิด วิธีการของตนเองในการจดักลุม่ใหม่ ตัง้ค าถามและแก้ปัญหาเก่ียวกบัรูป
เรขาคณิตสองมิติและสามมิติได้อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง โดยเมื่อนกัเรียนได้จดักลุม่
และตัง้ค าถามจากรูปเรขาคณิตจากสิ่งที่ก าหนดให้นักเ รียนจะสังเกต และพบ
ความสมัพนัธ์ตา่งๆ แล้วน ามาเช่ือมโยงกนั พยายามค้นหาความสมัพนัธ์ต่างๆ ที่ซ้อนอยู่
ให้ได้หลายๆ แบบหลายประเภทและคิดวิธีการที่แตกต่างจากคนอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Sawada (อ้างใน ไมตรี อินประสิทธ์ิ, 2546) ที่กลา่วว่านกัเรียนจะต้องมี
อิสระในการคิดโดยจะสงัเกตและพบความสมัพนัธ์จากสื่อแล้วน ามาเช่ือมโยงเป็น
ความรู้ ดงันัน้ครูต้องจดัเตรียมสื่อและสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เป็นอิสระ สามารถ
ตอบสนองและสนับสนุนแนวคิดได้อย่างดี เพราะว่ามีค าตอบ แนวคิดและวิธีการ
แก้ปัญหาได้หลายวิธีแตกต่างกนัไป ซึ่งนกัเรียนแต่ละคนมีโอกาสที่จะหาค าตอบหรือ
วิธีการของตนเองได้โดยไม่เหมือนใคร ส่งผลให้นักเรียนเกิดอยากรู้อยากเห็นเก่ียวกับ
แนวคิดและวิธีการแก้ปัญหาแบบอื่นๆ และนักเรียนยังสามารถเปรียบเทียบและอภิปราย
แลกเปลี ่ยนความคิด เห็นและว ิธีการของแต ่ละคนซึ ่งสอดคล้องก ับ แนวค ิด 
Huntsberger (1976 : 185 - 191) ได้ศกึษาความสามารถในการคิดอเนกนยัของเด็กใน
ระดบัประถมศกึษา โดยใช้เกมและไม้บล็อกที่มีลกัษณะแตกต่างกันพบว่า กลุ่มที่ได้รับ
การสอนด้วยเกมและไม้บล็อกที่มีรูปร่างแตกต่างกัน ความสามารถในการคิดอเนก
นยัสงูกวา่กลุม่ที่ได้รับการสอนด้วยวิธีเดิม 

3. นกัเรียนมีโอกาสมากขึน้ในการสร้างความเข้าใจเก่ียวกบัการใช้ความรู้และ
ทกัษะทางคณิตศาสตร์ของตนเอง เนื่องจากการจดักลุม่ได้หลากหลาย ตัง้ค าถาม
หลายๆ อยา่งและแก้ปัญหาได้หลายวิธีการนัน้นกัเรียนสามารถเลือกวิธีการที่ชอบและ
ช่วยให้หาค าตอบได้ถกูต้องและรวดเร็ว รวมทัง้เป็นค าตอบเฉพาะของตนเองที่ไม่
เหมือนใคร  
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4. นกัเรียนทกุคนสามารถตอบสนองต่อปัญหาตามวิธีการของตนเอง เนื่องจาก
ในห้องเรียนมีนกัเรียนหลายคน หลายประเภททัง้เก่ง ปานกางและอ่อน ดัง้นัน้ปัญหา
ปลายเปิดจึงมีความส าคญัมากในการช่วยให้นกัเรียนแต่ละคนเข้าใจในกิจกรรมในชัน้
เรียน สามารถเข้าใจบทเรียนได้ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของฐิติมา อุ่นใจ (2538 : 115) 
เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอเนกนยัของนกัเรียนที่ได้รับประสบการณ์การเรียน
แบบร่วมมือกบัประสบการณ์ตามแผนปกติ พบว่า เด็กที่ได้รับประสบการณ์การเรียนแบบ
ร่วมมือมีความสามารถในการคิดอเนกนยัสงูกวา่เด็กที่ได้รับประสบการณ์ตามแผนปกติอย่างมี
นยัส าคญั และเด็กทัง้สองกลุม่มีพฒันาการของการคิดอเนกนยัเพิ่มขึน้แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญั 

5. การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาปลายเปิดที่ให้นกัเรียนได้จดักลุม่ใหม่ ได้ตัง้
ค าถาม และแก้ปัญหาอยา่งหลากหลายนัน้ สามารถสนบัสนนุให้นกัเรียนเกิดประสบการณ์
เก่ียวกบัการให้เหตุผล เนื่องจากมีการอธิบายเหตุผลในการจดักลุม่และการตัง้ค าถามให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ รวมทัง้มีการเปรียบเทียบและอภิปรายในชัน้เรียน นกัเรียนถกู
กระตุ้นให้เป็นคนที่สามารถให้เหตผุลเกี่ยวกบัค าตอบและวิธีการที่ได้มา เพื่ออธิบาย
ให้กับนกัเรียนคนอื่นๆ ให้เข้าใจเหมือนตนเองซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสมประสงค์ 
ชยัโฉม (2533 : 130) เปรียบเทียบการคิดแก้ปัญหาแบบอเนกนยัของนกัเรียนและการ
ให้เหตผุล ที่ได้รับการจดัประสบการณ์แบบระดมพลงัสมองและแบบปกติ กลุม่ทดลอง
ได้รับการจดัประสบการณ์แบบระดมพลงัสมอง กลุม่ควบคมุได้รับการจดัประสบการณ์
แบบปกติ ผลการศึกษาปรากฏว่า กลุ่มทดลองมีการพฒันาในการคิดแก้ปัญหาแบบ
อเนกนยัสงูและการให้เหตผุลและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาแบบอเนกนยั
ของกลุม่ทดลองสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 

6. นกัเรียนได้รับประสบการณ์ที่มีคณุค่าที่สามารถค้นพบและการยอมรับการ
ตรวจสอบจากเพื่อนในกลุม่และเพื่อนร่วมชัน้เรียน โดยทุกคนจะมีค าตอบหรือแนวคิด
วิธีการของแต่ละคนที่แตกต่างกัน แล้วได้รับความสนใจจากเพื่อนๆ ซึ่งมีการตรวจสอบ
ด้วยกนัเองวา่ถกูต้องหรือตรงกบัของตนเองหรือไม ่ 
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7. การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาปลายเปิดตามกรอบแนวคิดการคิดอเนกนยั
ของ Haylock  (1997) เป็นการให้นกัเรียนได้เรียนรู้จากปัญหาปลายเปิดในการจดักลุม่ใหม ่
การตัง้ค าถามและการแก้ปัญหาที่หลากหลายมีความสัมพันธ์โดยตรงกับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนซึง่สอคล้องกบัแนวคิดของ Haylock (1987a) และสรัุชน์ อินทสงัข์ (2547 : 
201) ความสามารถในการคิดอเนกนัยด้านคณิตศาสตร์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ผลสมัฤทธ์ิทางคณิตศาสตร์โดย ยพุิน พิพิธกุล (2539 : 294 - 295) ได้อธิบายไว้ว่า
ลกัษณะของนกัเรียนที่มีความคิดอเนกนยัสงู มกัเป็นคนที่มีความจ าดี เรียนรู้ได้ไว 
อยากรู้อยากเห็นและกระตือรือร้น มองเห็นความสมัพนัธ์ ระหว่างความรู้ใหม่และ
ความรู้เดิมที่มีอยู ่มองเห็นสว่นตา่งๆ ที่แตกตา่งกนั รู้จกัเปรียบเทียบ แยกแยะ สงัเกตแบบ
รูป หาข้อสรุปได้ และแสดงได้ทัง้การตอบปากเปลา่และการเขียน ในประเด็นนี ้Haylock (1997) 
ให้ค าอธิบายไว้ท านองเดียวกนัวา่โดยทัว่ไปนกัเรียนที่มีความคิดอเนกนยัต ่ามกัเป็นนกัเรียนทีม่ี
ความรู้และทกัษะด้าน คณิตศาสตร์น้อยซึ่งไม่เพียงพอที่จะช่วยให้นกัเรียนได้คิดวิเคราะห์ 
แยกแยะความแตกต ่างและไม ่สามารถแก้ปัญหาได้ ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทาง
คณิตศาสตร์ต ่าไปด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน างานวิจัยไปใช้ 
1. ผู้ที่สนใจน าปัญหาปลายเปิดไปใช้ในการการเรียนการสอนต้องมีความ

เข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของครูเพื่อป้องกนัการแทรกแซงแนวคิดของนกัเรียนและ
สามารถส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดการคิดอเนกนยัได้อยา่งแท้จริง 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาปลายเปิด ควรให้นักเรียน
ได้รับอิสระในการคิดและท ากิจกรรม และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนใช้วิธีการคิดของเขา
เองที่เขารู้สึกมั่นใจ ซึ่งครูจะต้องเปลี่ยนบทบาทจากการอธิบายมาเป็นผู้ที่คอยสงัเกต
วิธีการของนกัเรียนและท าความเข้าใจแนวคิดของนกัเรียนให้มากที่สดุ 

3. การจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาปลายเปิดนัน้ เมื่อนกัเรียน
ตอบค าถามหรือแสดงความคิดเห็นที่ผิดแปลก หรือไม่เก่ียวข้อง ครูต้องไม่ต าหนิ ดุด่า  
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แตค่วรชมเชยและชีแ้นะให้พยายามต่อไปเพื่อเป็นการให้ก าลงัใจนกัเรียนและกล้าคิดใน
สิง่ที่แปลกใหมอ่อกมาตลอด 

4. ครูต้องให้ความสนใจกบัค าตอบทกุค าตอบที่นกัเรียนน าเสนอ และไมค่วร
ตดัสนิวา่เป็นค าตอบที่ไมด่ีและควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนอธิบายแนวคิดของตนเอง
เพิ่มเติม 

 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป 
1. ควรศกึษาแนวทางการใช้ปัญหาปลายเปิดในการพฒันาการคดิอเนกนยัใน

ระดบัชัน้อื่นๆ เพื่อให้นกัเรียนมีการพฒันาการคดิอเนกนยัอยา่งตอ่เนื่อง 
2. ควรมีการศกึษาบทบาทของครูที่สง่เสริมให้นกัเรียนเกิดการคิดอเนกนยัในการ

จดัการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาปลายเปิด 
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