วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 239

ความสามารถในการคิดอเนกนัยจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ปัญหาปลายเปิ ด
Students’ Divergent Thinking Learning Ability by Using Open-Ended Problems
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บทคัดย่ อ
การวิ จัยนี ม้ ี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ ศึกษาความสามารถในการคิ ด อเนกนัย ของ
นักเรี ย นและศึกษาขัน้ ตอนการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนที่ ได้ จากการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้
ปั ญหาปลายเปิ ด โดยกลุม่ เป้าหมายเป็ นนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนบ้ านแม่
สาอาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่จานวน 20 คนเครื่ องมือการวิจยั ได้ แก่ แผนการจัดการ
เรี ยนรู้ โดยการใช้ ปัญหาปลายเปิ ด แบบวัดการคิดอเนกนัยแบบสังเกตการแบบบันทึกการ
เรี ยนรู้วีดิทศั น์และบันทึกเสียง
จากการวิ จัยพบว่ า ความสามารถในการคิ ดอเนกนัยเริ่ มจากการคิ ดคล่อง
ความคิ ดยื ด หยุ่ นแล้ วจึ ง เกิ ด ความคิ ดริ เริ่ ม ดังนัน้ ปั ญหาปลายเปิ ดช่ วยพัฒนาเพิ่ ม
ความสามารถในการคิดอเนกนัยให้ สงู ขึ ้น ขันตอนการเรี
้
ยนรู้ 5 ขัน้ ได้ แก่ 1) ขันท
้ าความ
เข้ าใจกับปั ญหา 2) ขันการสั
้
งเกต 3) ขันการเชื
้
่อมโยงความรู้ 4) ขันการแก้
้
ปัญหา 5) ขัน้
การเปรี ยบเทียบวิธีการ ตรวจคาตอบและเลือกวิธีการแก้ ปัญหา
คาสาคัญ : การคิดอเนกนัย ปั ญหาปลายเปิ ด การแก้ ปัญหา
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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
บทนา
หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ได้ กาหนด
สาระที่ เ ป็ น องค์ ค วามรู้ ประกอบด้ วย จ านวนและการด าเนิ นการ การวัด เรขาคณิ ต
พีชคณิต การวิเคราะห์ข้อมูล ความน่าจะเป็ นและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ แต่
จากการจัดการเรี ยนการสอนในประเทศไทยที่ผา่ นมายังไม่เกิดการพัฒนา การคิดสร้ างสรรค์
ทางคณิตศาสตร์ เท่าที่ควรดังจะเห็นได้ จากรายงานการวิจัยของสุนีย์ คล้ ายนิล, (2547)
และอารี พันธ์ มณี , (2537) พบว่านักเรี ยนไทยขาดการคิดวิเคราะห์ คิดสร้ างสรรค์ และการ
แก้ ปัญหา และไม่สามารถเขียนตอบอธิ บายวิธีการคิดยาวๆ และการคิดวิเคราะห์และ
สะท้ อนความคิดของตน รวมทัง้ กระบวนการจัด การเรี ยนรู้ ปั จจุบันยังไม่ส่งเสริ มให้
นักเรี ยนคิดหลากหลาย
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ทักษะหนึ่งที่สาคัญในการศึกษาคณิตศาสตร์ คือทักษะการแก้ ปัญหาซึ่งเป็ น
หัวใจของคณิตศาสตร์ ดงั นัน้ การจัดหลักสูตรการเรี ยนการสอนวิ ชาคณิตศาสตร์ จึงต้ อง
มุ่ ง พั ฒ นาทั ก ษะการแก้ ปั ญหาควบคู่ กั น ไปแนวทางในการพั ฒ นาให้ ผู้ เรี ยนมี
ความสามารถในด้ านการแก้ ปัญหานัน้ ปรี ชา เนาว์เย็นผล (2544 : 9 - 12) ได้ เสนอว่า
ผู้เรี ยนจะแก้ ปัญหาได้ ดี ถ้ าได้ เรี ยนรู้ ทกั ษะการแก้ ปัญหาที่หลากหลายมีโอกาสได้ แก้ ปัญหา
ด้ วยตนเองใช้ ความคิดของตนเองซึ่งสอดคล้ องกับ Guilford J.P. (1959 : 1061) ที่ว่า
เครื่ องมือสาคัญยิ่งที่จะนามาใช้ ในการแก้ ปัญหาอันซับซ้ อนคือการคิดอย่างหลากหลาย
ดังนันนั
้ กเรี ยนควรได้ รับการเอาใจใส่และส่งเสริ มการคิดอย่างหลากหลาย
การสอนให้ นกั เรี ยนเกิดการคิดที่หลากหลายจะไม่บรรลุผลสาเร็ จ หากครู ผ้ สู อน
ส่วนใหญ่ยงั เน้ นและยึดตนเองเป็ นศูนย์กลางในการจัดการเรี ยนรู้ และยังใช้ วิธีการสอน
แบบยึด รู ป แบบวิธีก ารและยึด กฎเกณฑ์ ในการสอน ซึ่งไม่ ส่งเสริ มให้ นักเรี ยนเกิ ด
ความคิดที่หลากหลาย (ชิรวัฒน์ นิจเนตร, 2528 : 2) ส่งผลให้ นกั เรี ยนแก้ ปัญหาด้ วย
วิธีการตามที่ครูยกตัวอย่างไม่หลากหลาย นักเรี ยนจึงไม่สามารถแก้ ปัญหาในระดับที่ยาก
และซับซ้ อนได้ ดังนันถ้
้ าครู ผ้ สู อนสามารถส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนได้ ใช้ วิธีการที่หลากหลายใน
การแก้ ปัญหาโดยกระตุ้นให้ คิดนอกกรอบ หาแนวทางใหม่ๆ โดยจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่
ส่งเสริ มและกระตุ้นให้ นกั เรี ยนคิดหาวิธีการอื่นหลายๆ วิธี จะช่วยให้ นกั เรี ยนไม่ยึดติดกับ
วิธีใดวิธีหนึง่ และมีความยืดหยุน่ ในการคิดแก้ ปัญหาซึง่ น่าจะเป็ นการจัดการเรียนรู้ทชี่ ว่ ย
พัฒนาความสามารถในการแก้ ปัญหาให้ กบั นักเรี ยนได้
การส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนเกิดการคิดที่หลากหลายเป็ นการสอนให้ นกั เรี ยนเกิดการ
คิดอเนกนัย ซึ่งคนที่มี ความคิดอเนกนัยจัดเป็ นคนที่มีความคิดสร้ างสรรค์ ซึ่งหมายถึ ง
ความสามารถของบุคคลที่ใช้ ในการแก้ ปัญหาเป็ น การคิด ที่ก่อ ให้ เ กิด สิ่ง ต่า งๆ ใหม่ๆ
เป็ นความสามารถของบุค คลที่จะประยุกต์ใช้ กับงานหลายๆ ชนิด ซึ่ง ประกอบด้ วย
ความคล่องในการคิด (Fluency) ความยืดหยุ่นในการคิด (Flexibility) และความคิด
ริ เริ่ ม (Originality) (ล้ วน สายยศ และอังคณาสายยศ, 2541: 48 - 52) ซึ่งสอดคล้ องกับ
Anderson and others กล่าวว่าการคิดแบบอเนกนัยเป็ นกระบวนการคิดในลักษณะ
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ไม่หยุดนิ่ง (Dynamics) เป็ นการคิดขัน้ ต้ นในการแก้ ปัญหาก่อนที่ผ้ ตู อบจะใช้ การคิด
แบบอเนกนัยเพื่อเลือกคาตอบที่ดีที่สดุ
วิธีการหนึ่งที่ส่งเสริ มให้ น กั เรี ยนเกิดการคิด อเนกนัย คือ การจัดการเรี ยนรู้
โดยใช้ ปัญหาปลายเปิ ด Nohda, N. (2000 : 1) ที่อธิบายถึงลักษณะของปั ญหาปลายเปิ ด
ว่าเป็ นสถานการณ์ปัญหาที่กระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการคิดวิเคราะห์จนสามารถประมวล
ความรู้ ทั ้งหมดที ่เ รี ย นเพื ่อ น ามาใช้ ใ นการแก้ ปั ญ หามีทั ง้ ค าตอบที ่ห ลากหลาย
มี ก ระบวนการแก้ ปั ญ หาที่ ห ลากหลายและสามารถพัฒ นาไปเป็ น ปั ญ หาอื่ น ได้ ซึ่ ง
สอดคล้ องกับTorrance, E.P. (1973 : 102) กล่าวว่าลักษณะของปั ญหาปลายเปิ ดเป็ นปั ญหา
ที่ พัฒนาทักษะการคิ ดที่ หลากหลาย เป็ นนวัตกรรมหนึ่งที่ ช่ วยให้ นักเรี ยนเกิ ดแนวคิ ดที่
หลากหลาย กระตุ้นให้ นกั เรี ยนอยากตอบคาถามอยากมีสว่ นร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนและมีความคิดรวบยอดที่ถกู ต้ อง
ปั ญหาที่พบคือเมื่อผู้วิจัยให้ นกั เรี ยนลองทากิจกรรมที่ให้ คิดได้ อย่างหลากหลาย
เช่น ให้ นกั เรี ยนจัดกลุม่ ของรูปสีเ่ หลีย่ มและบอกเหตุผล พบว่านักเรี ยนมีแนวคิดในการจัดกลุม่
ไม่หลากหลาย โดยให้ เหตุผลในการจัดกลุ่มจาแนกตามด้ านหรื อมุมของรู ปสี่เหลี่ยมเท่านัน้
ไม่มี แนวคิ ดอื่ น เช่ น การจ าแนกตามด้ านขนานหรื อเส้ นทแยงมุม ของรู ป สี่เ หลี ่ย มเลย
นอกจากนี ้เมื่อ ให้ นกั เรี ยนตั ้งคาถามจากรู ปสี่เหลี่ย ม นักเรี ยนไม่สามารถตั ้งคาถาม
ได้ หลากหลาย ส่วนใหญ่ตงค
ั ้ าถามได้ เพียงเกี่ยวกับด้ านของรู ปสี่เหลี่ยมเท่านัน้ ไม่สามารถ
ตังค
้ าถามที่ซบั ซ้ อนได้ และเมื่อให้ นกั เรี ยนลองแก้ ปัญหาเกี่ยวกับการหาพื ้นที่ของรูปสีเ่ หลีย่ ม
โดยให้ แสดงวิธีการหาพื ้นที่ให้ หลากหลายวิธีที่สุด พบว่า นักเรี ยนส่วนใหญ่ ไม่สามารถ
แสดงวิธีการหาพื ้นที่ได้ หรื อแสดงวิธีคิดได้ เพียงวิธีเดียวตามที่ครู เคยแสดงให้ ดูเ ท่านั ้น
จากการวิเคราะห์สาเหตุพบว่า การจัดการเรี ยนรู้ ของครู ที่ผ่านมาเน้ นแต่การบรรยาย
แสดงตัวอย่างให้ นกั เรี ยนดูและให้ นกั เรี ยนหาคาตอบเท่านันไม่
้ ค่อยเน้ นให้ นกั เรี ยนคิด
และคิดให้ หลากหลาย เมื่อ นักเรี ยนไม่ค่อยได้ รับการฝึ กฝนให้ คิด หลากหลาย ทาให้
ขาดความมั่น ใจในการหาคาตอบด้ ว ยตัว เอง เพราะไม่มนั่ ใจในการคิ ดวิธีการอื่นๆ
ที่ตา่ งจากวิธีการที่ครูสอน
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แนวทางแก้ ไขนัน้ ได้ มี นักการศึกษาได้ กล่าวถึงทางเลือกสาหรับการสอนวิชา
คณิ ตศาสตร์ ในชัน้ เรี ยนเพื่อ สนับสนุน ให้ น กั เรี ย นเกิดการคิด อเนกนัย ได้ แ ก่ การใช้
ปั ญหาปลายเปิ ด (Open - Ended Problems) (ไมตรี อินทร์ ประสิทธิ์ และคณะ, 2547)
เนื่องจากเป็ นปั ญหาที่ให้ นกั เรี ยนได้ คิดและเอื ้อให้ คิดได้ อย่างหลากหลายวิธี หลากหลาย
คาตอบ และจัดบรรยากาศในการเรี ยนรู้ เน้ นให้ นกั เรี ยนคิดอย่างหลากหลาย ให้ เรี ยนรู้
แนวคิ ด หลายๆ แนวคิ ดจากเพื่ อนๆ ร่ วมชัน้ เรี ยนซึ่งน่าจะช่ วยให้ นักเรี ยนเกิ ดมโนมติ
ที่ ถู ก ต้ องด้ วย โดยลัก ษณะปั ญ หาปลายเปิ ดที่ ใ ช้ จะเน้ นให้ นั ก เรี ย นได้ คิ ด อย่ า ง
หลากหลาย เช่น ได้ จดั กลุม่ ตังค
้ าถามและแก้ ปัญหา
จากที่กล่าวมาจะพบว่าปั ญหาปลายเปิ ดเป็ นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริ มการคิด
อเนกนัยทางคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยน ผู้วิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาความสามารถในการคิดอเนก
นัยจากจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ ปัญหาปลายเปิ ดเพื่อเป็ นแนวทางในการส่งเสริ มให้ นกั เรี ยน
ได้ พฒ
ั นาการคิดแบบอเนกนัยต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความสามารถในการคิ ด อเนกนั ย ของนัก เรี ย นที่ เ รี ย นจาก
การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ ปัญหาปลายเปิ ด
2. เพื่อศึกษาขันตอนการเรี
้
ยนรู้ ของนักเรี ยนที่ได้ จากการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้
ปั ญหาปลายเปิ ด
วิธีการวิจัย
กลุ่มเป้ าหมาย นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 จานวน 20 คนโรงเรี ยนบ้ านแม่สา
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
เนือ้ หาในการวิจัย
1. การศึกษาความสามารถในการคิดอเนกนัยทางคณิตศาสตร์ ซึ่งประกอบด้ วย
ความคล่องในการคิด (Fluency) ความยืดหยุน่ ในการคิด (Flexibility) และความคิดริ เริ่ ม (Originality)
2. ศึกษาขันตอนการเรี
้
ยนรู้ของนักเรี ยนในการจัดกลุม่ การตังค
้ าถามและการแก้ ปัญหา
3. เนือ้ หาระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 ได้ แก่ รู ปสี่เหลี่ยม รู ปวงกลม และ
รูปเรขาคณิตสามมิติ
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เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรี ยนรู้โดยการใช้ ปัญหาปลายเปิ ด จานวน 3 หน่วย16 แผน รวม
17 ชัว่ โมง ดังตาราง 1
ตาราง 1 หน่วยการเรี ยนรู้และกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยใช้ ปัญหาปลายเปิ ด
หน่ วยการ
เรียนรู้

รูปสี่เหลี่ยม

รูปวงกลม

รูปเรขาคณิต
สามมิติ

รวม

กิจกรรมการเรียนรู้

ชั่วโมง

1. การจัดกลุม่ รูปสีเ่ หลีย่ ม

2

2. ตังค
้ าถามจากรูปสีเ่ หลีย่ ม

1

3. เส้ นรอบรูปและพื ้นที่ของรูปสีเ่ หลีย่ มมุมฉาก

1

4. เส้ นรอบรูปและพื ้นที่ของรูปสีเ่ หลีย่ มด้ านขนาน

1

5. การหาพื ้นที่ของรูปสีเ่ หลีย่ มทีม่ ีเส้ นทแยงมุมตัดกัน
เป็
มุมฉากและไม่
นมุบมรูฉาก
6. นการแก้
ปัญหาเกีเ่ยป็วกั
ปสีเ่ หลีย่ ม

1

1. การจัดกลุม่ รูปวงกลม

1

2. ตังค
้ าถามจากรูปวงกลม

1

3. เส้ นรอบวงของรูปวงกลม

1

4. พื ้นที่ของรูปวงกลม

1

5. การแก้ ปัญหาเกี่ยวกับรูปวงกลม

1

1. การจัดกลุม่ รูปเรขาคณิตสามมิติ

1

2. การตังค
้ าถามจากรูปเรขาคณิตสามมิติ

1

3. พื ้นที่ผิวของรูปเรขาคณิตสามมิติ

1

4. ปริ มาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติ

1

5. การแก้ ปัญหาเกี่ยวกับรูปเรขาคณิตสามมิติ

1

16 แผน
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2. แบบวัดการคิดอเนกนัยประกอบด้ วยปั ญหาปลายเปิ ดจานวน 4 หัวข้ อ ได้ แก่ 1) การ
จัดกลุม่ รู ปเรขาคณิต 2 มิติ 2) การตังค
้ าถาม 3) การสร้ างรู ปพื ้นที่ 2 ตาราง
เซนติเมตร และ 4) แก้ ปัญหาเกี่ยวกับพื ้นที่ ดังตาราง 2
ตาราง 2 ปั ญหาปลายเปิ ดในแบบวัดการคิดอเนกนัย
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3. แบบสังเกตการณ์
4. บันทึกการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน
5. บันทึกวีดีทศั น์และเสียง
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ผู้วิจยั ประสานงานขอความร่วมมือโรงเรี ยนในการดาเนินการทดลอง
2. ปรับพื ้นฐานสร้ างความคุ้นเคยกับผู้เรี ยน
3. ด าเนิ นการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยการใช้ ปั ญหาปลายเปิ ด
โดยระหว่างนี ้ผู้วิจัยได้ บนั ทึกและสังเกตการคิดอเนกนัย โดยบันทึกพฤติกรรมการเรี ยนรู้
ของนักเรี ยน ได้ แก่ แนวคิ ดอเนกนัย การตอบค าถาม การร่ ว มมือ ในการท ากิจ กรรม
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยบันทึกวีดีทศั น์และเสียง หลังจากการสอนในแต่ละ
ชัว่ โมงจะให้ นกั เรี ยนบันทึกการเรี ยนรู้ เพื่อให้ นกั เรี ยนสรุ ปสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ หลังจากนั ้น
ให้ นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัดท้ ายกิจกรรม
4. เมื่อสอนครบตามแผนจะดาเนินการสอบหลังเรี ยนโดยใช้ แบบวัดการคิด
อเนกนัย
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิ ติ ที่ ใช้ ในการหาคุณภาพเครื่ องมื อ ได้ แก่ ค่าความยากง่ าย ค่าอ านาจ
จาแนก และค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบ โดยสถิติที่ใช้ ในการหาคุณภาพของแบบวัด
การคิดอเนกนัย ได้ แก่ ค่า IOC ค่าความเชื่อมัน่ ค่าความยาก และค่าอานาจจาแนก
(กิตติพร ปั ญญาภิญโญผล, 2544)
1.1 หาค่า IOC โดยใช้ สตู รดังนี ้ IOC =

R
N

1.2 หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) หาโดยใช้ สูตรการหาสัมประสิทธิ์
แอลฟา (  - Coefficient) ของครอนบาค ใช้ หาความเชื่อมัน่ ของแบบวัดการคิดอเนก
นัยและข้ อสอบแบบอัตนัย
ปี ที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถนุ ายน 2560

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 247

2. สถิ ติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานซึง่ คะแนนที่ได้ ได้ มาจากแบบวัดการคิดอเนกนัย
3. วิเคราะห์การคิดอเนกนัยตามกรอบแนวคิด ของ Derek Haylock ได้ แก่
ด้ านการคิดคล่อง การคิดยืดหยุน่ และการคิดริ เริ่ ม ซึง่ ได้ จากแบบสังเกตการณ์คิดอเนกนัย
บัน ทึ ก การเรี ย นรู้ ของนัก เรี ย น บัน ทึ ก วี ดี ทัศ น์ แ ละเสี ย ง และผลงานของนัก เรี ย น
โดยใช้ เกณฑ์การประเมินของครอพเลย์ (Cropley, 1970 อ้ างถึงใน อารี พันธ์ มณี , 2537)
ดังตาราง 3
ตาราง 3 เกณฑ์การประเมินความสามารถในการคิดอเนกนัย
การคิด
อเนกนัย

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน

5 คะแนน

จัดกลุม่ และ
ตังค
้ าถามได้
1-5 กลุม่

จัดกลุม่ และ
ตังค
้ าถามได้
6-10 กลุม่

จัดกลุม่ และ
ตังค
้ าถามได้
11-15 กลุม่

จัดกลุม่ และ
ตังค
้ าถามได้
16-20 กลุม่

จัดกลุม่ และตัง้
คาถามได้
ตังแต่
้ 20 กลุม่
ขึ ้นไป

การคิดยืดหยุน่

จัดประเภท
ได้
1-2 ประเภท

จัดประเภท
ได้
3-4 ประเภท

จัดประเภท
ได้
5-6 ประเภท

จัดประเภท
ได้
7-8 ประเภท

จัดประเภทได้
ตังแต่
้ 9
ประเภทขึ ้นไป

การคิดริเริ่ม

สัดส่วนของ
ความถี่ไม่
เกิน 12%
จานวน 1
กลุม่

สัดส่วนของ
ความถี่ไม่
เกิน 12%
จานวน 2
กลุม่

สัดส่วนของ
ความถี่ไม่
เกิน 12%
จานวน 3
กลุม่

สัดส่วนของ
ความถี่ไม่
เกิน 12%
จานวน 4
กลุม่

สัดส่วนของ
ความถี่ไม่เกิน
12% จานวน 5
กลุม่ ขึ ้นไป

การคิดคล่อง

4. วิเคราะห์ ขนั ้ ตอนการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนที่ได้ จากการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้
ปั ญหาปลายเปิ ดซึ่งได้ จากแบบสังเกตการณ์ บันทึกการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน บันทึกวีดี
ทัศน์และเสียง และผลงานของนักเรี ยน
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ผลการศึกษา
ตอนที่ 1 ความสามารถในการคิดอเนกนัยของนักเรียน
1. ความสามารถในการคิดอเนกนัยจาก ปั ญหา “การจัดกลุม่ รูปเรขาคณิต 2 มิติ”
ผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์คาตอบของนักเรี ยนทังหมดจากนั
้
นได้
้ จาแนกเกณฑ์ออกเป็ น
เกณฑ์และนับจานวนนักเรี ยนที่ใช้ เกณฑ์ตา่ ง ๆ ในการจัดกลุม่ รูปเรขาคณิต 2 มิติ ดังตาราง 4
ตาราง 4 จานวนนักเรี ยนที่จดั กลุม่ รูปเรขาคณิต 2 มิติโดยใช้ เกณฑ์ตา่ ง ๆ
ลาดับ

เกณฑ์ การจัดกลุ่ม

1

แบ่งตามประเภท 1. A,C,E,F รูปสีเ่ หลีย่ ม
จานวนเหลีย่ ม
2. D,I
รูปสามเหลีย่ ม
3. K,H
รูปห้ าเหลีย่ ม
4. L,G
รูปหลายเหลีย่ ม
5. B,J
รูปไม่มีเหลีย่ ม
แบ่งตามลักษณะ 1. A,F
รูปสีเ่ หลีย่ มมุมฉาก
ของมุม
2. C,D,I รูปที่มีมมุ แหลม
3. C,G,H,K,L รูปที่มีมมุ ป้าน
4. B,J
รูปที่ไม่มีมมุ
แบ่งตามจานวน 1. A,C,E,F มีด้าน 4 ด้ าน
ด้ าน
2. D,I
มีด้าน 3 ด้ าน
3. K,H
มีด้าน 5 ด้ าน
4. B,J
ด้ านโค้ ง
แบ่งตามด้ าน
1. A,E,F มีด้านขนานกันสองคู่
คูข่ นาน
แบ่งตามเส้ น
1.G,H,K,L มีเส้ นทแยงมุม
ทแยงมุม
มากกว่าสองเส้ น

2

3

4
5

ปี ที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถนุ ายน 2560
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นักเรียน
12
12
6
5
11
12
3
2
10
3
1
1
1
1

ร้ อย
ละ
60
60
30
25
55
60
15
10
50
15
5
5
5
5

1

5
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จากการจัดกลุ่มรู ปเรขาคณิต 2 มิติ นักเรี ยนจะมีความคิดคล่องโดยใช้ เกณฑ์
ได้ แก่ แบ่งตามประเภทจานวนเหลี่ยม แบ่งตามลักษณะของมุม ส่วนความคิดยืดหยุ่น
โดยใช้ เกณฑ์ ได้ แก่ แบ่งตามจานวนด้ าน แบ่งตามด้ านคู่ขนาน และแบ่งตามเส้ นทแยงมุม
ความคิดริ เริ่ มโดยใช้ เกณฑ์ ได้ แก่ แบ่งตามด้ านคูข่ นาน และแบ่งตามเส้ นทแยงมุม
2. ความสามารถในการคิดอเนกนัยจาก ปั ญหา “การตังค
้ าถาม”
ผู้วิจัยได้ วิเคราะห์คาตอบของนักเรี ยนทั ้งหมด จากนั ้นได้ จาแนกเกณฑ์
และนับจานวนนักเรี ยนที่ตงค
ั ้ าถาม ดังนี ้
ตาราง 5 จานวนนักเรี ยนที่ตงค
ั ้ าถามจากสิง่ ที่กาหนดให้
ลาดับ

ประเภทของคาถาม

1
2
3
4
5
6
7
8
9

คาถามเกี่ยวกับราคา
คาถามเกี่ยวกับการเปรี ยบเทียบราคา
คาถามเกี่ยวกับปริ มาตร
คาถามเกี่ยวกับการเปรี ยบเทียบปริ มาตร
คาถามเกี่ยวกับจานวนกล่อง
คาถามเกี่ยวกับการเปรี ยบเทียบจานวนกล่อง
คาถามเกี่ยวกับการเชื่อมโยงในชีวิตประจาวัน
คาถามที่ถามความสัมพันธ์กนั ตังแต่
้ สองอย่างขึ ้นไป
คาถามที่มคี วามซับซ้ อน

จานวน
นักเรียน
17
6
6
10
8
0
2
4
1

ร้ อย
ละ
85
30
55
50
40
0
10
20
5

จากการตังค
้ าถามจากสิ่งที่กาหนดให้ นักเรี ยนจะมีความคิดคล่องได้ แก่ คาถาม
เกี่ ยวกับการเปรี ยบเที ยบปริ ม าตร ค าถามเกี่ ย วกับ ปริ ม าตร ค าถามเกี่ ย วกับ ราคา
ส่ว นความคิ ด ยื ด หยุ่ น ได้ แก่ ค าถามเกี่ ย วกั บ จ านวนกล่อ ง ค าถามเกี ่ย วกับ การ
เปรี ย บเทีย บราคา ค าถามเกี่ย วกับ การเชื ่อ มโยงในชีวิต ประจาวัน ค าถามที่ถ าม
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ความสัมพันธ์ กนั ตังแต่
้ สองอย่างขึ ้นไป และคาถามที่มีความซับซ้ อน และความคิดริ เริ่ ม
ได้ แก่ คาถามเกี่ยวกับการเชื่อมโยงในชีวิตประจาวัน และคาถามที่มีความซับซ้ อน
3. ความสามารถในการคิดอเนกนัยจาก ปั ญหา “สร้ างรูปพื ้นที่ 2 ตาราง
เซนติเมตร”
ผู้วิ จัยได้ วิ เคราะห์ ค าตอบของนัก เรี ยนทัง้ หมด จากนัน้ นับจ านวนค าตอบ
ของนักเรี ยนและสร้ างตารางจาแนกคาตอบแล้ วคานวณหาค่าร้ อยละ ดังตาราง 6
ตาราง 6 จานวนนักเรี ยนที่สร้ างรูปที่มีพื ้นที่ 2 ตารางเซนติเมตร
จานวน
นักเรียน

ร้ อยละ

1

18

90

2

11

55

3

10

50

4

10

50

5

6

30

6

6

30

ลาดับ

รูปพืน้ ที่ 2 ตารางเซนติเมตร
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ตาราง 6 (ต่อ)
จานวน
นักเรียน

ร้ อยละ

7

6

30

8

3

15

9

2

10

10

1

5

11

1

5

12

1

5

13

1

5

14

1

5

ลาดับ

รูปพืน้ ที่ 2 ตารางเซนติเมตร
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ตาราง 6 (ต่อ)
จานวน
นักเรียน

ร้ อยละ

15

1

5

16

1

5

ลาดับ

รูปพืน้ ที่ 2 ตารางเซนติเมตร

จากการสร้ างรูปที่มีพื ้นที่ 2 ตารางเซนติเมตร นักเรี ยนจะมีความคิดคล่อง
ได้ แก่

ความคิดยืดหยุน่ ได้ แก่

และความคิดริเริ่ ม ได้ แก่
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4. การหาพื ้นที่สว่ นที่แรเงา
การหาพื ้นที่สว่ นที่แรเงาของรูปที่กาหนดให้ จากรู ป เป็ นรู ปสี่เหลี่ยมจัตรุ ัสยาว
ด้ านละ 10 เซนติเมตร พื น้ ที่ส่วนที่แ รเงามีพืน้ ที่เท่ากับ กี่ ตารางเซนติ เมตร นัก เรี ย น
ดาเนินการ ดังนี ้
วิธีท่ ี 1 พื ้นที่ทงหมด
ั้
ลบด้ วยพื ้นที่ที่ไม่แรเงา
จะได้ (10 10)-(2 10)-(2 10)+(2 2)=100-20-20+4 = 64 ตารางเซนติเมตร
วิธีท่ ี 2 พื ้นที่ทงหมด
ั้
ลบด้ วยพื ้นที่ที่ไม่แรเงา
จะได้ (10  10)-(2  10)-(2  4)-(2  4)=100-20-8-8 = 64 ตารางเซนติเมตร
วิธีท่ ี 3 จัดกลุม่ รูปสีเ่ หลีย่ ม
2[(4  10)-(2  4)] = 2[40-8] = 2[32] = 64 ตารางเซนติเมตร

วิธีท่ ี 4 แบ่งเป็ นรูปย่อยๆ จานวน 2 ชิ ้น
(4  8)+(4  8) = 32+32 = 64 ตารางเซนติเมตร
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วิธีท่ ี 5 แบ่งเป็ นรูปย่อยๆ จานวน 4 ชิ ้น
(4  4)  4 = 16  4 = 64 ตารางเซนติเมตร
4 ซ.ม.
4 ซ.ม.

จานวน 4 รูป

วิธีท่ ี 6 นาแต่ละชิ ้นมาต่อเป็ นรูปเดียว
8  8 = 64 ตารางเซนติเมตร
8 ซ.ม.
8 ซ.ม.

ตอนที่ 2 ขัน้ ตอนการเรียนรู้ของนักเรียนที่ได้ จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ปัญหา
ปลายเปิ ด
ผู้วิจยั นาเสนอขันตอนการเรี
้
ยนรู้ ของนักเรี ยนระหว่างการจัดการเรี ยนรู้ ตามกรอบ
แนวคิดการคิดอเนกนัยด้ านคณิตศาสตร์ ของ Derek Haylock ซึ่งประกอบด้ วย 3 ด้ านคือ
การจัดกลุม่ การตังค
้ าถามและการแก้ ปัญหา ดังนี ้
1. ขัน้ ตอนการเรียนรู้ในการจัดกลุ่ม (Redefinition)
1.1 ขัน้ ทาความเข้ าใจกับปั ญหา เมื่อนักเรี ยนได้ รับปั ญหาปลายเปิ ดโดย
จัดกลุม่ จากสิง่ ที่กาหนด ให้ นกั เรี ยนจะร่วมกันวิเคราะห์ และทาความเข้ าใจปั ญหาปลายเปิ ด
โดยสมาชิกในกลุม่ จะช่วยกันอธิบายปั ญหาด้ วยคาพูดเป็ น ภาษาท้ อ งถิ่ น และภาษาพูด
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ที ่ไ ม่เ ป็ น ทางการ เมื ่อ เข้ า ใจปั ญ หาแล้ ว นัก เรี ย นจะแบ่ง หน้ า ที ่ ในการรั บผิ ดชอบ
เนื่องจากเป็ นการจัดกลุ่มหน่วยแรกทุกกลุ่มจะใช้ เวลานานมากในการท าความเข้ าใจ
ปั ญหา นักเรี ยนจะมีข้อสงสัยและมีคาถามถามครู บ่อยครัง้ ให้ ครู อธิบายและยกตัวอย่าง
หรื อวิธีการให้ ดู และส่วนใหญ่ จะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคาว่าหลากหลาย ซึ่งมักจะถามว่า
หลากหลายแปลว่าอะไรและต้ องทาอย่างไรจึงเรี ยกว่าหลากหลาย
1.2 ขัน้ สังเกตและการปฏิสัมพันธ์ กับสื่อ เมื่อนักเรี ยนเข้ าใจเป้าหมายและ
จุดประสงค์ ของปั ญหา นักเรี ยนจะหยิบจับสื่อแล้ วสังเกตสื่อ หรื อมีปฏิสมั พันธ์ กับสื่อ
ได้ แก่ การพับ การหมุน การพลิกไปมา การขีดเส้ นทับ ลงไป การนาสื่อ สองอย่า งมา
เปรี ยบเทียบ เป็ นต้ น ในขันนี
้ ้เป็ นขั ้นตอนสาคัญยิ่งที่ช่วยให้ นกั เรี ยนได้ สารวจค้ นพบสิ่ง
ใหม่ๆ ดังนัน้ การจัดกลุ่มจึงเป็ นการฝึ กทักษะการสังเกตและทักษะการเชื่อมโยง ซึ่งเป็ น
ทักษะทีส่ าคัญในการเรี ยนคณิตศาสตร์ หรื ออาจกล่าวได้ ว่า การจัดกลุม่ เป็ นประตูเปิ ดโลก
แห่งการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ ดังนันหากนั
้
กเรี ยนได้ ฝึกการจัดกลุม่ บ่อยๆ จะเป็ นการฝึ กทักษะ
การสังเกตและทักษะการเชื่อมโยงให้ กบั นักเรี ยน
1.3 ขัน้ หาความสัมพันธ์ ร่วมกัน จากการปฏิสมั พันธ์ กบั สื่อและสังเกต
ลักษณะต่างๆ นักเรี ยนจะค้ นพบความสัมพันธ์ ที่คล้ ายคลึงกันและเห็นความสัมพันธ์ ที่
แตกต่างกันของสื่อแต่ละชิ ้น ซึ่งได้ จากการนาสื่อแต่ละชิน้ มาเปรี ยบเทียบกันแล้ ว สังเกต
หาลักษณะต่างๆ ที่เป็ นจุดเด่นของสือ่ แต่ละชิ ้น โดยนักเรี ยนจะเลือกเหตุผลในการจัด
กลุ่มจากความสัม พัน ธ์ ร่ ว มกัน แล้ ว พยายามหาสื่อ ที่มีลกั ษณะร่ วมกัน จากการจัด
กลุ่มในหน่วยที่ 1 นักเรี ยนจะพบความสัมพันธ์ ร่วมกันน้ อย จึงส่งผลให้ คะแนนการคิด
คล่อ ง การคิ ด ยื ด หยุ่น และคิ ด ริ เ ริ่ ม ออกมาน้ อ ย แต่ ใ นหน่ ว ยที่ 2และ3 นัก เรี ย นมี
พัฒ นาการที่ ดีขึน้ ส่งผลให้ ก ารคิ ดคล่อ ง การคิ ดยื ดหยุ่น และคิด ริ เ ริ่ ม ในการจัดกลุ่ม
เพิ่มขึ ้นตามลาดับ
1.4 ขัน้ การจัดกลุ่มให้ ได้ หลากหลาย เป็ นขันตอนที
้
่ต่อเนื่องจากการหา
ความสัมพันธ์ ร่วมกัน เมื่อ นัก เรี ย นสามารถจัด กลุ่ม ได้ แ ละให้ เ หตุผ ลในการจัด กลุ่ม
นักเรี ยนจะคิดต่อไปว่าจะต้ องจัดกลุ่มให้ ได้ จานวนมาก ต้ องหาเหตุผลหรื อจัดกลุม่ ให้
ต่างจากกลุม่ อื่นๆ แทนที่ นกั เรี ยนจะมองในมุมกว้ างหรื อภาพรวม นักเรี ยนจะมองลึกลง
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ในรายละเอียดมากขึ ้นเพื่อจะหาเหตุผลในการจัดกลุ่มให้ ได้ มากที่สดุ แต่มีนกั เรี ยนบางคน
ทราบดีว่าจานวนปริ มาณการจัดกลุม่ ที่ทาได้ มีผลกับคะแนนที่จะได้ รับ ดังนันเพื
้ ่อให้ ได้
จานวนการจัดกลุม่ และคะแนนมากที่สดุ นักเรี ยนจึง สร้ างคาตอบที่มีจานวนสมาชิก
ในกลุ่มน้ อยๆ เพื่อจะได้ ปริ มาณจานวนคาตอบมาก
1.5 ขัน้ ตรวจสอบความสัมพันธ์ เมื่อนักเรี ยนได้ จดั กลุม่ ในแต่ละครัง้ สมาชิกใน
กลุม่ จะมีการตรวจสอบหรื อตรวจทานผลการจัดกลุม่ ที่ได้ ว่าถูกต้ อง ครบถ้ วนหรื อไม่ และมี
การตรวจสอบข้ อความ ภาษาที่ใช้ ถกู ต้ องเหมาะสมหรื อไม่ สามารถอ่านแล้ วเข้ าใจได้ ง่าย
หากพบข้ อผิดพลาด นักเรี ยนจะช่วยกันแก้ ไขเพิ่มเติมให้ ถกู ต้ อง
2. ขัน้ ตอนการเรียนรู้ในการตัง้ คาถาม (Problem-posing)
2.1 ขัน้ ทาความเข้ าใจกับปั ญหา เมื่อนักเรี ยนได้ รับปั ญหาปลายเปิ ด
โดยให้ ตั ้งคาถามจากสิ่ง ที่กาหนดให้ นัก เรี ยนจะร่ ว มกัน วิเ คราะห์แ ละพยายามทา
ความเข้ า ใจปั ญ หาให้ ท ะลุป รุ โ ปร่ ง เหมือ นกัน กับ การจัดกลุ่ม ซึ่งสมาชิกในกลุ่มจะ
ช่วยกันอธิ บายปั ญหาด้ วยภาษาหรื อคาพูดเป็ นภาษาท้ องถิ่นและภาษาพูดที่ไม่เป็ น
ทางการ เมื่ อ เข้ าใจปั ญ หาแล้ ว นัก เรี ย นในกลุ่ม จะช่ ว ยกั น หรื อ แบ่ ง หน้ าที่ ใ นการ
รับผิดชอบ
2.2 ขัน้ สังเกตและการปฏิสัมพันธ์ กับสื่อ เมื่อนักเรี ยนเข้ าใจเป้าหมายและ
จุดประสงค์ของปั ญหา นักเรี ยนจะมีการหยิบจับสื่อขึ ้นมาแล้ วสังเกตสื่อ มีปฏิสมั พันธ์ กบั
สื่อ การให้ นกั เรี ยนตังค
้ าถามเป็ นการขยายความรู้ จากการจัด กลุ่ม นัก เรี ย นจะต้ อ ง
สังเกตแล้ วตัง้ คาถาม จึงเป็ น การฝึ กทักษะการสัง เกตและทักษะการเชื่อมโยงอีกครัง้
ดังนัน้ การตังค
้ าถามเป็ นการสร้ างองค์ความรู้ ให้ แน่นขึ ้น ฝึ กการคาดเดาในการตังค
้ าถาม
และเป็ นการเพิ่ม ประสบการณ์เมื่อ เจอคาถามในรู ปแบบต่างๆ ซึ่ง นัก เรี ย นสามารถ
เข้ าใจคาถามได้ ง่ายและรวดเร็ วมากยิ่ง ขึ ้น ดัง นั ้นหากนัก เรี ย นได้ ฝึก การตั ้งคาถาม
บ่อยๆ เป็ นการฝึ กประสบการณ์ ให้ กับนักเรี ยนได้ เจอคาถามที่หลากหลายและแปลก
ใหม่
2.3 ขัน้ หาความสัมพันธ์ ร่วมกัน หลังจากนักเรี ยนได้ ปฏิสมั พันธ์ กับสื่อ
และสัง เกตลัก ษณะต่ า งๆ แล้ ว นัก เรี ย นจะเห็ น ความสัม พัน ธ์ ที่ ค ล้ า ยกั น และเห็ น
ความสัมพันธ์ ที่แตกต่างกันของสื่อหรื ออุปกรณ์ แต่ละชิ น้ ซึ่งนักเรี ยนสังเกตหาลักษณะ
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ต่างๆ ที่เป็ นจุดเด่นของสื่อแต่ละชิ น้ โดยนักเรี ยนจะเลือกแนวทางในการตัง้ คาถามจาก
ความสัมพันธ์ร่วมกันง่ายๆ ก่อนหลังจากนันจะสร้
้
างคาถามที่มีความยากขึ ้นและมีความ
ซับซ้ อนมากขึ ้น จากการสังเกตยังพบว่าการตั ้งคาถามในหน่วยที่ 1 นักเรี ยนจะสร้ าง
คาถามได้ น้อยไม่หลากหลาย จึงส่งผลให้ คะแนนการคิดคล่อง การคิดยืดหยุ่นและคิด
ริ เ ริ่ ม น้ อ ย แต่ในหน่วยที่ 2 และ 3 มีพฒ
ั นาการที่ดีขึ ้นส่งผลให้ การคิดคล่อง การคิด
ยืดหยุ่นและคิดริ เริ่ มในการตังค
้ าถามเพิ่มขึ ้นตามลาดับและคาถามที่นกั เรี ยนตังครอบคลุ
้
ม
รายละเอียดทุกด้ านและซับซ้ อนขึ ้น
2.4 ขัน้ การตัง้ คาถามให้ ได้ หลากหลาย เป็ นขันตอนที
้
่ต่อเนื่องกับการหา
ความสัมพันธ์ร่วมกัน เมื่อนักเรี ยนสามารถตังค
้ าถามได้ และเห็นแนวทางในการตังค
้ าถาม
นักเรี ยนจะคิดต่อไปว่าจะต้ องตังค
้ าถามให้ ได้ จานวนมาก ต้ องหาแนวคิดหรื อตังค
้ าถาม
ให้ ต่างจากกลุม่ อื่นๆ แทนที่นกั เรี ยนจะมองในมุมกว้ างหรื อภาพรวม นักเรี ยนจะมองลึก
ลงในรายละเอียดมากขึ ้นเพื่อจะหาแนวทางในการตังค
้ าถามให้ ได้ มากที่สดุ ดังนันเพื
้ ่อให้
ได้ จานวนการตังค
้ าถามและคะแนนมากที่สดุ นักเรี ยนจึงสร้ างคาถามง่า ยๆ เพื่อจะได้
ปริ มาณจานวนคาตอบมาก
2.5 ขัน้ ตรวจสอบความสัมพันธ์ เมื่อนักเรี ยนได้ ตงค
ั ้ าถามในแต่ละครัง้
นักเรี ยนในกลุม่ จะมีการตรวจสอบหรื อตรวจทานผลการตังค
้ าถามที่ได้ ว่าถูกต้ องหรื อไม่
ครบถ้ วนหรื อไม่ และมีการตรวจสอบข้ อความภาษาที่ใช้ ว่าถูกต้ องเหมาะสม สามารถ
อ่านแล้ วเข้ าใจหรื อไม่ หากพบ นักเรี ยนจะช่วยกันแก้ ไขเพิ่มเติมให้ ถกู ต้ อง
3. ขัน้ ตอนการเรียนรู้ในการแก้ ปัญหา (Problem-solving)
3.1 ขัน้ ทาความเข้ าใจกับปั ญหา นักเรี ยนจะทาความเข้ าใจปั ญหาโดย
การอ่านคาสัง่ หลายๆรอบและร่ วมกันระดมความคิด ขันตอนนี
้
้คาสัง่ หรื อตัวคาถามมี
ความสาคัญในการสื่อสารให้ เข้ าใจเป้าหมายในการทากิ จ กรรม ดัง นัน้ ตัว คาสัง่ ที่ใ ช้
ต้ อ งมีค วามชัด เจน นัก เรี ย นสามารถเข้ าใจและตีความได้ ถ ูกต้ อง จากการจัด การ
เรี ยนรู้ ในหน่ว ยที่ 1 การแก้ ปั ญ หาเกี่ ย วกับ รู ป สี่เ หลี่ย มนัก เรี ย นจะมีคาถามและข้ อ
สงสัย ค่อนข้ างมาก ผู้วิจัยคิดว่าสาเหตุที่ทาให้ นกั เรี ยนมีข้อสงสัยคือนักเรี ยนไม่เคยชิน
ในการวิเคราะห์ปัญหาด้ วยตนเองซึง่ โดยปกติแล้ วครูจะอธิบายวิธีการและสาธิตให้ นกั เรี ยนดู
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แล้ วปฏิบตั ิตาม ดังนันเมื
้ ่อแก้ ปัญหาในหน่วยแรกนักเรี ยนต้ องอ่านและวิเคราะห์ปัญหาเองจึง
เป็ นอุปสรรคในการแก้ ปัญหา แต่เมื่อเคยชินนักเรี ยนสามารถวิเคราะห์ และเข้ าใจเป้าหมาย
ของปั ญหาได้ ซึ่งเห็นได้ จากผลการจัดกิจกรรมในหน่วยที่ 2 และ3 นักเรี ยนสามารถทา
ความเข้ าใจปั ญหาได้ อย่างรวดเร็ วมากขึ ้น
3.2 ขัน้ การสังเกต นักเรี ยนจะสังเกตและมีปฏิสมั พันธ์ กบั สื่อ นักเรี ยนจะ
หยิบจับสือ่ แล้ วสังเกตความสัมพันธ์ตา่ งๆ ค้ นหาจุดเด่นต่างๆ ที่สอดคล้ องกับเป้าหมายของ
ปั ญหา ซึ่งทักษะการสังเกตและการเชื่อมโยงเหล่านี ้เป็ นผลจากการจัดกลุ่มและการตัง้
คาถามในกิ จกรรมของแต่ละหน่วย ดังนัน้ ทักษะเหล่านีเ้ ป็ นสิ่งช่วยให้ นกั เรี ยนค้ นพบ
ความสัมพันธ์ และกาหนดเป้าหมายได้ ง่ ายขึน้ เมื่อเข้ าใจปั ญหาแล้ วนักเรี ยนจะสร้ าง
ยุทธวิธี การแก้ ปัญหาขึน้ หลายๆ วิธี ได้ แก่ การวาดภาพจาลอง การสร้ างอุปกรณ์ จาลองที่
คล้ ายกับสือ่ จริ ง หรื อจินตนาการสร้ างภาพในสมอง เป็ นต้ น ซึ่งวิธีเหล่านี ้เป็ น การฝึ ก ฝน
ยุท ธวิธี ใ นการแก้ ปั ญ หา ซึ่งเป็ นสิ่งที่มีความสาคัญ ในการแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์
นักเรี ยนจะได้ เห็นยุทธวิธีที่หลากหลาย แตกต่างกันหลายๆ วิธีและได้ เรี ยนรู้ จากเพื่อนๆ ใน
กลุม่ และชันเรี
้ ยน
3.3 ขัน้ การเชื่อมโยงความรู้จากการจัดกลุ่มและการตัง้ คาถาม เมื่อนักเรี ยน
ใช้ ทกั ษะในการสังเกตแล้ วนัน้ นักเรี ยนจะค้ นพบสมบัติและความสัมพันธ์ ต่างๆ หลายอย่าง
ที่ซ้อนอยู่ในตัวสื่อและปั ญหา ซึ่งนักเรี ยนจะประมวลความรู้ ที่ได้ จ ากการจัด กลุ่ม และ
การตั ง้ ค าถาม เช่น การแก้ ปั ญ หาเกี ่ ย วกับ พื น้ ที ่รู ป สี ่เ หลี ่ย มที ่ม ี ด้ า นขนานกัน
นัก เรี ย นจะทราบทัน ทีว ่า รู ป สี ่เ หลี ่ย มที ่เ กี ่ย วข้ อ งเป็ น รู ป สี่เ หลี่ ย มขนมเปี ย กปูน รู ป
สีเ่ หลีย่ มด้ านขนาน รูปสีเ่ หลี่ยมคางหมู ซึ่งรู ปเหล่านี ้สามารถนาความสัมพันธ์ เกี่ยวกับด้ าน
คู่ขนานช่วยในการหาพื ้นที่ได้ หรื อการหาพืน้ ที่รูปสี่เหลี่ยมโดยใช้ เส้ นทแยงมุม นักเรี ยน
เข้ าใจและรู้ จกั เกี่ยวกับเส้ นทแยงมุม ซึ่งความรู้ เหล่านีไ้ ด้ มาจากการเชื่อมโยงความรู้ จาก
การจัดกลุ่มและการตังค
้ าถามนันเอง
้ รวมทังนั
้ กเรี ยนมีการเชื่อมโยงความรู้ จากหน่วย
การเรี ย นรู้ อื่น ๆ มาช่ว ยในการแก้ ปั ญ หา เช่น การแก้ ปั ญ หาเกี่ย วกับ พื ้นที่ผิว และ
ปริ มาตรของรู ป เรขาคณิตสามมิตินกั เรี ยนจะนาความรู้ ที่ได้ จากการจัดกลุม่ รู ปสี่เหลี่ยม
และรูปวงกลมมาช่วยในการแก้ ปัญหา
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3.4 ขัน้ การแก้ ปัญหา ขันตอนนี
้
้นักเรี ยนจะแก้ ปัญหาโดยใช้ ยทุ ธวิธีหลายๆ วิธี
และมี วิ ธี การแก้ ปั ญหาหลายๆ วิธ ี ซึ ่ง ทัก ษะเหล่า นี ้ เกิด จากการสัง เกต และ
การเชื่ อ มโยงที่ไ ด้ ฝึก ฝนมา ซึ่งช่วยให้ นกั เรี ยนเห็นวิธี การแก้ ปัญหาได้ หลายๆ วิธี หรื อ
ช่วยให้ นกั เรี ยนเห็นวิธีการที่สะดวกและรวดเร็ วสาหรับการแก้ ปัญหา นักเรี ยนแต่ละคนใน
กลุ่มจะคิดหาวิธีการแก้ ปัญหาของตนเองแล้ วน าเสนอแนวทางให้ กับกลุ่ม กลุ่มมีการ
อภิปรายและพิจารณาวิธีการนัน้ เมื่อมีเพื่อนในกลุม่ ไม่เข้ าใจถึงวิธีการที่เสนอไปนักเรี ยนจะ
มีการอธิบายภายในกลุ่มให้ ทุกคนเข้ าใจเกี่ยวกับแนวคิดของตนดังนันนั
้ กเรี ยนจะค้ นหา
วิ ธี ก ารต่ างๆ ให้ ได้ ห ลายวิ ธี เ พื่ อ ใช้ ส าหรั บ เลือ กวิ ธี ก ารที่ ดี แ ละเหมาะสมมากที่ สุด
3.5 ขัน้ การเปรียบเทียบวิธีการ ตรวจคาตอบและเลือกวิธีการแก้ ปัญหา
หลัง จากที่ นัก เรี ย นในแต่ล ะกลุ่ม ช่ ว ยกัน หาวิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หาหลายๆ
วิธีการนัน้ มีการตรวจสอบคาตอบกันเองภายในกลุม่ และภายในชันเรี
้ ยน เนื่องจากแต่ละคน
หรื อแต่ละกลุ่มจะมีวิธีการแก้ ปัญหาหลากหลาย แตกต่างกัน แต่คาตอบที่ได้ ต้องตรงกัน
ดังนัน้ นักเรี ยนจะดาเนินการตรวจสอบคาตอบของตนเองกับเพื่อนๆ และอภิปรายถึง
คาตอบที่ได้ ย้อนกลับไปยัง วิธีการที่นามาใช้ ในการแก้ ปัญหานันถู
้ กต้ องและเหมาะสม
หรื อไม่ หรื อในแต่ละวิธีการจะได้ คาตอบเหมือนกันหรื อไม่ ซึ่งนักเรี ยนจะมีการอภิปราย
เปรี ยบเทียบวิธีการที่ได้ มาวิธีใดที่ง่ายที่สดุ และรวดเร็ วที่สดุ ซึ่งแต่ละคนจะให้ เหตุผลถึง
วิธีการแก้ ปัญหาของตนเอง และสุดท้ ายสมาชิกในกลุม่ จะพิจ ารณา เปรี ยบเทียบแล้ ว
ตัดสินใจเลือกวิธีการที่ดีที่สดุ สาหรับกลุม่ ตนเองเพื่อจะนาเสนอหน้ า ชันเรี
้ ยน
สรุ ปและอภิปรายผล
1. การจัดกลุม่ รู ปเรขาคณิต 2 มิติ ความคิดคล่อง ได้ แก่ แบ่งตามประเภท
จานวนเหลี่ยม แบ่งตามลักษณะของมุม ความคิดยืดหยุ่นได้ แก่ แบ่งตามจานวนด้ าน
แบ่งตามด้ านคู่ขนาน และแบ่งตามเส้ นทแยงมุม และความคิดริ เริ่ ม ได้ แก่ แบ่งตามด้ าน
คูข่ นาน และแบ่งตามเส้ นทแยงมุม
2. การตังค
้ าถามจากสิง่ ที่กาหนดให้ ความคิดคล่องได้ แก่ คาถามเกี่ยวกับการ
เปรี ยบเทียบปริ มาตร คาถามเกี่ยวกับปริ มาตร คาถามเกี่ยวกับราคา ความคิดยืดหยุ่น
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ได้ แก่ ค าถามเกี่ ยวกับจ านวนกล่อง ค าถามเกี่ ยวกับการเปรี ยบเที ยบราคา ค าถาม
เกี่ยวกับการเชื่อมโยงในชีวิตประจาวัน คาถามที่ถามความสัมพันธ์ กนั ตังแต่
้ สองอย่างขึ ้น
ไป คาถามที่มีความซับซ้ อน และความคิดริ เริ่ ม ได้ แก่ คาถามเกี่ยวกับการเชื่อมโยงในชีวิต
ประจาวัน และคาถามที่มีความซับซ้ อน
3. การสร้ างรูปที่มีพื ้นที่ 2 ตารางเซนติเมตร นักเรี ยนจะมีความคิดคล่อง ได้ แก่

ความคิดยืดหยุน่ ได้ แก่

และความคิดริเริ่ ม ได้ แก่

4. การหาพื ้นที่ส่วนที่แรเงาของรู ปที่กาหนดให้ นักเรี ยนสามารถคิดวิธีการได้
ทังหมด
้
6 วิธี ซึง่ นักเรี ยนส่วนใหญ่จะใช้ วิธีการ วิธีที่ 1 พื ้นที่ทงหมด
ั ้ ลบด้ วยพื ้นที่ที่ไม่แรเงา
จากการปฏิบัติการวิจัย ผู้วิจัยได้ ทาการทดสอบวัดความสามารถในการคิด
อเนกนัยหลังเรี ยน 3 ด้ านได้ แก่ ความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น และความคิด ริ เริ่ ม
โดยจาแนกตามองค์ประกอบ ตามกรอบแนวคิดการคิดอเนกนัย ด้ า นคณิ ต ศาสตร์ ของ
Derek Haylock ซึ่งประกอบด้ วย 3 ด้ านคือ การตั ้งคาถาม การจัด กลุม่ ใหม่ และการ
แก้ ปัญหา พบว่า ลักษณะของการพัฒนาความสามารถในการคิดอเนกนัยเริ่ มจากการคิด
คล่อ ง ความคิด ยืด หยุ่น แล้ ว จึง เกิด ความคิด ริ เ ริ่ ม รวมทั ้งการจัด การเรี ย นรู้ โดยใช้
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ปั ญหาปลายเปิ ดโดยให้ นกั เรี ยนได้ จดั กลุม่ ใหม่ ให้ นกั เรี ยนตังค
้ าถาม และแก้ ปัญหาได้
อย่างหลากหลายวิธี ช่วยพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการคิดอเนกนัยให้ กบั นักเรี ยน
ให้ สงู ขึ ้น เนื่องจากการให้ น กั เรี ย นได้ ปฏิสมั พันธ์ กบั สื่อและได้ ลองผิดลองถูก ทดลอง
ด้ วยตนเอง นักเรี ยนสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ และค้ นพบความรู้ ต่างๆ ซึ่งนักเรี ยน
จะจัดกลุ่มรู ปสี่เ หลี่ยม รู ป วงกลมและรู ปเรขาคณิตสามมิติให้ ได้ หลายๆ แบบ ให้ ได้
จานวนมากไว้ ก่อน หลังจากนันจะวิ
้ เคราะห์เหตุผลในการจัดกลุ่มที่แตกต่างออกไป มี
ความซับซ้ อนมากขึ ้น ซึ่ง จะทาให้ น ัก เรี ย นมีความคิด ยืดหยุ่นมากขึ ้น ดังนั ้นช่วงนี ้จึง
ต้ องให้ เ วลากับ นักเรี ยนพอสมควรให้ นกั เรี ยนคิดหาความสัม พันธ์ อื่นๆ และหลังจาก
นันนั
้ กเรี ยนสามารถก้ าวข้ ามไปสู่การคิดสิ่งแปลกๆ ที่ไม่เหมือนคนอื่นๆ หรื อแนวคิดที่
แปลกใหม่ซงึ่ เรี ยกว่าความคิดริ เริ่ ม
จากการวิจยั ยังพบว่า ขันตอนการเรี
้
ยนรู้ของนักเรี ยนที่ได้ จากการจัดการเรี ยนรู้โดย
ใช้ ปัญหาปลายเปิ ด คือ
1. ขันตอนการเรี
้
ยนรู้ ในการจัดกลุ่ม (Redefinition) ประกอบด้ วย 5 ขันตอน
้
ได้ แก่ ขัน้ ท าความเข้ าใจกั บ ปั ญ หา ขัน้ สัง เกตและการปฏิ สัม พัน ธ์ กั บ สื่ อ ขัน้ หา
ความสัมพันธ์ร่วมกัน ขันการจั
้
ดกลุม่ ให้ ได้ หลากหลาย และขันตรวจสอบความสั
้
มพันธ์
2. ขันตอนการเรี
้
ยนรู้ ในการตั ้งคาถาม (Problem - posing) ประกอบด้ วย 5
ขั ้นตอน ได้ แก่ ขั ้นทาความเข้ าใจกับปั ญหา ขันสั
้ งเกตและการปฏิสมั พันธ์ กับสื่อ ขันหา
้
ความสัมพันธ์ร่วมกัน ขันการตั
้
งค
้ าถามให้ ได้ หลากหลาย ขันตรวจสอบความสั
้
มพันธ์
3. ขันตอนการเรี
้
ยนรู้ ในการแก้ ปัญหา (Problem - solving) ประกอบด้ วย 5
ขันตอน
้
ได้ แก่ ขั ้นทาความเข้ าใจกับปั ญหา ขันการสั
้
งเกต ขันการเชื
้
่อมโยงความรู้ จากการ
จัดกลุม่ และการตังค
้ าถาม ขันการแก้
้
ปัญหา และขันการเปรี
้
ยบเทียบวิธีการ ตรวจคาตอบ
และเลือกวิธีการแก้ ปัญหา
จากการวิจ ัย พบว่า นัก เรี ย นส่ว นใหญ่ จ ะมีข้ อ สงสัย เกี ่ ย วกับ ค าว่า
หลากหลาย ซึ่งมักจะถามว่า หลากหลายแปลว่าอะไรและต้ องทาอย่างไรจึงเรี ยกว่า
หลากหลาย ผู้วิจยั วิเคราะห์วา่ สาเหตุที่นกั เรี ยนถามน่าจะมาจากการที่นกั เรี ยนยังยึดติด
กับการเรี ยนรู้ แบบเดิมไม่เคยชินกับการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ ปัญหาปลายเปิ ด แต่หลังจาก
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หน่วยที่ 2 และ 3 พบว่านักเรี ยนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการและคาถามน้ อยลงมาก
หรื อไม่มีเ ลยในหน่วยที่ 3 และนักเรี ยนสามารถทาความเข้ าใจปั ญหาได้ ดีขึน้ และเข้ าใจ
เป้าหมายในการจัดกลุ่ม โดยนักเรี ยนจะเลือกเหตุผลในการจัดกลุ่มจากความสัมพันธ์
ร่ วมกัน แล้ วพยายามหาสื่อที่มีลกั ษณะร่ วมกัน จากการจัดกลุม่ ในหน่วยที่ 1 นักเรี ยนจะ
พบความสัมพันธ์ ร่วมกันน้ อย จึงส่งผลให้ คะแนนการคิดคล่อง การคิดยืดหยุ่นและคิด
ริ เริ่ มออกมาน้ อย แต่ในหน่วยที่ 2 และ 3 นักเรี ยนมีพฒ
ั นาการที่ดีขึ ้นส่งผลให้ การคิดคล่อง
การคิดยืดหยุน่ และคิดริ เริ่ มในการจัดกลุม่ เพิ่มขึ ้นตามลาดับ
จากการวิจยั ยังพบว่า ทักษะการแก้ ปั ญหาของนักเรี ย นมีก ารพัฒ นาอย่าง
ต่อเนื่องอย่างเห็นได้ ชดั ซึง่ พิจารณาได้ จากการมีวิธีการแก้ ปัญหาที่หลากหลาย ยุทธวิธี
ในการแก้ ปัญหา และนักเรี ยนใช้ ช่วงระยะเวลาสาหรับแก้ ปัญหาได้ ร วดเร็ ว ขึน้ นัก เรี ย น
ยัง มีก ารเลือ กวิธี ก ารแก้ ปั ญ หาที ่ง ่า ยและรวดเร็ ว สามารถอธิ บ ายกระบวนการ
แก้ ปัญหาได้ คล่องแคล่วและชัดเจน สามารถอธิบายเหตุผลและอ้ างเหตุผลจากองค์ความรู้ ที่
เคยเรี ยนจากหน่วยการเรี ยนรู้ ที่ผ่านมา ทาให้ นกั เรี ยนสามารถอธิบายชี ้แจงแสดงความ
เข้ าใจหรื อความคิดเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ ของตนเองให้ ผ้ ูอื่นรั บ รู้ ได้ อ ย่า งหลากหลาย
โดยการใช้ ภ าษาและสัญ ลัก ษณ์ท างคณิต ศาสตร์ การอธิบ ายลาดับ ขั ้นตอน การ
ทางานตามระดับความสามารถและความถนัดของแต่ละบุคคล ด้ วยเหตุนี ผ้ ้ เู รี ยนจึง
เกิ ดทัก ษะทางคณิ ตศาสตร์ มี การแลกเปลี ่ย นความรู้ ป ระสบการณ์ ระหว่า งผู้เรี ย น
ด้ วยกันและจากที่ผ้ ูเรี ย นแต่ละคนหาคาตอบของตนเองแล้ ว นามาอภิป รายร่ ว มกัน
ผู้เ รี ย นจึง เรี ย นรู้ แนวคิด อื่น ๆ ที่ไ ด้ จ ากเพื่อนร่ วมชัน้ ส่งผลให้ ผ้ ูเรี ยนสามารถเรี ยนรู้
วิธีการที่แตกต่างจากแนวคิดของตนเองเห็นมุมมองหลากหลาย
ทักษะการสังเกตต่างๆ นักเรี ยนจะได้ รับจากการจัดกลุ่ม และตั ้งคาถามจาก
รู ปสี่เหลี่ยม รู ปวงกลมและรู ป เรขาคณิต สามมิติ ซึ่ง นัก เรี ย นเกิด มโนทัศ น์ เ กี่ ย วกับ
สมบัติ ความสัมพันธ์ ต่างๆ ที่มีลกั ษณะร่ วมกัน ของสื่อแต่ละชนิดและนักเรี ยนมีความ
เคยชินกับแนวคาถามที่หลากหลาย ช่วยให้ นกั เรี ยนเกิดทักษะการสังเกตที่ดีและมีความ
มั่นใจในการสังเกตสื่อสาหรั บการแก้ ปัญหา รวมทัง้ การสร้ างสื่อและออกแบบสื่อให้
เหมาะสมกับ ปั ญ หาปลายเปิ ด เพื่ อ ช่ ว ยให้ นัก เรี ย นสามารถสัง เกตได้ ง่ า ย นัก เรี ย น
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สามารถสัมผัส จับต้ องสือ่ ได้ จะช่วยให้ นกั เรี ยนมีปฏิสมั พันธ์ กับสื่อได้ ดีและครอบคลุม
ทุก ด้ า นสามารถเห็น ความสัม พันธ์ ใ นหลายมุม มองและหลากหลายช่วยในการตัง้
คาถามที่แตกต่างและหลากหลาย
อภิปรายผล ผู้วิจยั มีประเด็นการอภิปรายผล ดังนี ้
1. การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ ปัญหาปลายเปิ ดตามกรอบแนวคิดการคิดอเนกนัย
ของ Haylock (1997) เป็ นการให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้ จากปั ญหาปลายเปิ ดในการจัดกลุม่ ใหม่
การตังค
้ าถามและการแก้ ปัญหาที่หลากหลาย เพื่อให้ นกั เรี ยนทุกคนสามารถเรี ยนคณิตศาสตร์
ในแนวทางที่ตอบสนองความสามารถระดับการคิดและการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน ซึ่งวิธีการ
จัดการเรี ยนรู้ แบบนี ้ช่ว ยเพิ่มคุณ ภาพของกระบวนการการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนได้ คิด
อย่างหลากหลาย ดังนันครู
้ ผ้ สู อนจะต้ องคาดการณ์แนวคิดของนักเรี ยนและพยายามทา
ความเข้ าใจแนวคิ ด ของนัก เรี ย นให้ ม ากที ่ส ดุ แล้ ว จะต้ อ ง ท าให้ แ นวคิด ทาง
คณิ ต ศาสตร์ ข องนัก เรี ย นขึ ้นไปอยู ่ใ นระดับ ที ่ส งู ขึ ้น โดยเปิ ดโอกาสให้ นัก เรี ย น
แลกเปลีย่ นประสบการณ์กบั นักเรี ยนคนอื่นๆ หรื อแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับครู รวมทัง้
ครู ผ้ สู อนจะต้ องสนับสนุนให้ นกั เรี ยนจัดการกระบวนการคิดเพื่อขยายและต่อยอดไปสู่
องค์ความรู้ใหม่ที่สงู ขึ ้น โดยมุ่งเน้ นที่จะเปิ ดใจเปิ ดแนวคิดที่มีต่อการเรี ยนคณิตศาสตร์
มากกว่าการสอนเนื ้อหาให้ ครบซึ่ง สอดคล้ องกับ Haddon and Lytton (1960 : 171 180) ได้ ทาการศึกษาเกี่ยวกับการสอนและการพัฒนาความสามารถในการคิดอเนกนัย
กับเด็กระดับชัน้ ประถมศึกษา อายุ 11 – 12 ปี จากโรงเรี ยนที่มีการสอนแบบยึด
เนื ้อหาวิชาเป็ นศูนย์กลาง และโรงเรี ยนที่มีการสอนแบบยึดนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลางผล
ปรากฏว่าเด็กที่มาจากโรงเรี ยนที่มีก ารสอนแบบยึด เนื ้อหาวิช าเป็ น ศูน ย์ก ลางมี
ความสามารถในการคิดอเนกนัย ต่ากว่าเด็ก ที่ม าจากโรงเรี ย นที่มีก ารสอนแบบยึด
นักเรี ยนเป็ นศูนย์ กลาง และยังสอดคล้ องกับแนวคิดของ ณัฐฐากร ถนอมตน (2536)
ได้ ศ ึก ษาผลของการใช้ ปั ญ หาปลายเปิ ด แบบเร้ าที ่ม ีต ่อ ความคิด สร้ า งสรรค์ข อง
นักเรี ยนอนุบาล ชัน้ นักเรี ยนเล็กของโรงเรี ยนในสังกัดกรุ งเทพมหานคร พบว่าการ
พัฒนาทางความคิดสร้ างสรรค์ ด้านความคิดริ เริ่ มความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น
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และความคิดละเอียดลออของนักเรี ยนอนุบาลที่ได้ รับการจัดประสบการณ์โดยใช้ ปัญหา
ปลายเปิ ดแบบเร้ าหลังการทดลองสูงขึ ้น
2. นัก เรี ย นมี โอกาสเข้ า ร่ ว มอย่า งกระตือ รื อ ร้ น ในการเรี ย นและสามารถ
นาเสนอแนวคิด วิธีการของตนเองในการจัดกลุม่ ใหม่ ตังค
้ าถามและแก้ ปัญหาเกี่ยวกับรู ป
เรขาคณิตสองมิติและสามมิติได้ อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง โดยเมื่อนักเรี ยนได้ จดั กลุม่
และตั ง้ ค าถามจากรู ป เรขาคณิ ต จากสิ่ ง ที่ ก าหนดให้ นั ก เรี ย นจะสั ง เกต และพบ
ความสัมพันธ์ ตา่ งๆ แล้ วนามาเชื่อมโยงกัน พยายามค้ นหาความสัมพันธ์ ต่างๆ ที่ซ้อนอยู่
ให้ ได้ หลายๆ แบบหลายประเภทและคิดวิธีการที่แตกต่างจากคนอื่นๆ ซึ่งสอดคล้ องกับ
แนวคิดของ Sawada (อ้ างใน ไมตรี อินประสิทธิ์, 2546) ที่กล่าวว่านักเรี ยนจะต้ องมี
อิสระในการคิด โดยจะสังเกตและพบความสัม พัน ธ์ จ ากสื่อ แล้ วนามาเชื่ อมโยงเป็ น
ความรู้ ดังนั ้นครู ต้องจัดเตรี ยมสื่อและสิ่งแวดล้ อมในการเรี ยนรู้ ที่เป็ นอิสระ สามารถ
ตอบสนองและสนับ สนุน แนวคิด ได้ อ ย่า งดี เพราะว่า มีคาตอบ แนวคิด และวิธี ก าร
แก้ ปั ญ หาได้ ห ลายวิธี แตกต่างกันไป ซึ่งนักเรี ยนแต่ละคนมีโอกาสที่จะหาคาตอบหรื อ
วิธีการของตนเองได้ โดยไม่เ หมือนใคร ส่งผลให้ นักเรี ยนเกิ ดอยากรู้ อยากเห็นเกี่ ยวกับ
แนวคิดและวิธีการแก้ ปัญหาแบบอื่นๆ และนักเรี ยนยังสามารถเปรี ยบเทียบและอภิป ราย
แลกเปลี ่ย นความคิด เห็น และวิธ ี ก ารของแต่ล ะคนซึ ่ง สอดคล้ อ งกับ แนวคิด
Huntsberger (1976 : 185 - 191) ได้ ศกึ ษาความสามารถในการคิดอเนกนัยของเด็กใน
ระดับประถมศึกษา โดยใช้ เกมและไม้ บล็อกที่มีลกั ษณะแตกต่างกัน พบว่า กลุ่มที่ได้ รับ
การสอนด้ ว ยเกมและไม้ บ ล็อ กที่มีรูปร่ างแตกต่างกัน ความสามารถในการคิดอเนก
นัยสูงกว่ากลุม่ ที่ได้ รับการสอนด้ วยวิธีเดิม
3. นักเรี ยนมีโอกาสมากขึ ้นในการสร้ างความเข้ าใจเกี่ยวกับการใช้ ความรู้และ
ทักษะทางคณิตศาสตร์ ของตนเอง เนื่องจากการจัดกลุม่ ได้ หลากหลาย ตังค
้ าถาม
หลายๆ อย่างและแก้ ปัญหาได้ หลายวิธีการนันนั
้ กเรี ยนสามารถเลือกวิธีการที่ชอบและ
ช่วยให้ หาคาตอบได้ ถกู ต้ องและรวดเร็ ว รวมทังเป็
้ นคาตอบเฉพาะของตนเองที่ไม่
เหมือนใคร
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4. นักเรี ยนทุกคนสามารถตอบสนองต่อปั ญหาตามวิธีการของตนเอง เนื่องจาก
ในห้ องเรี ยนมีนกั เรี ยนหลายคน หลายประเภททั ้งเก่ง ปานกางและอ่อน ดั ้งนั ้นปั ญหา
ปลายเปิ ดจึงมีความสาคัญ มากในการช่วยให้ นกั เรี ยนแต่ละคนเข้ าใจในกิจกรรมในชัน้
เรี ยน สามารถเข้ าใจบทเรี ยนได้ ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของฐิ ติมา อุ่นใจ (2538 : 115)
เปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดอเนกนัยของนักเรี ยนที่ได้ รับประสบการณ์การเรี ยน
แบบร่ วมมือกับประสบการณ์ตามแผนปกติ พบว่า เด็กที่ได้ รับประสบการณ์การเรี ยนแบบ
ร่วมมือมีความสามารถในการคิดอเนกนัยสูงกว่าเด็กที่ได้ รับประสบการณ์ตามแผนปกติอย่างมี
นัยสาคัญ และเด็กทังสองกลุ
้
ม่ มีพฒ
ั นาการของการคิดอเนกนัยเพิ่มขึ ้นแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญ
5. การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ ปัญหาปลายเปิ ดที่ให้ นกั เรี ยนได้ จดั กลุม่ ใหม่ ได้ ตงั ้
คาถาม และแก้ ปัญหาอย่างหลากหลายนัน้ สามารถสนับสนุนให้ นกั เรี ยนเกิดประสบการณ์
เกี่ยวกับการให้ เหตุผล เนื่องจากมีการอธิ บายเหตุผลในการจัดกลุม่ และการตังค
้ าถามให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทังมี
้ การเปรี ยบเทียบและอภิปรายในชันเรี
้ ยน นักเรี ยนถูก
กระตุ้นให้ เป็ นคนที่สามารถให้ เหตุผลเกี่ยวกับ คาตอบและวิธีการที่ได้ มา เพื่ออธิบาย
ให้ กับนักเรี ยนคนอื่นๆ ให้ เข้ าใจเหมือนตนเองซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของสมประสงค์
ชัยโฉม (2533 : 130) เปรี ยบเทียบการคิดแก้ ปัญหาแบบอเนกนัยของนักเรี ยนและการ
ให้ เหตุผล ที่ได้ รับการจัดประสบการณ์แบบระดมพลังสมองและแบบปกติ กลุม่ ทดลอง
ได้ รับการจัดประสบการณ์แบบระดมพลังสมอง กลุม่ ควบคุมได้ รับการจัดประสบการณ์
แบบปกติ ผลการศึกษาปรากฏว่า กลุ่มทดลองมีการพัฒนาในการคิดแก้ ปัญหาแบบ
อเนกนัยสูงและการให้ เหตุผลและความสามารถในการคิด แก้ ปั ญ หาแบบอเนกนัย
ของกลุม่ ทดลองสูงกว่า กลุม่ ควบคุม
6. นักเรี ยนได้ รับประสบการณ์ที่มีคณ
ุ ค่าที่สามารถค้ นพบและการยอมรับการ
ตรวจสอบจากเพื่อนในกลุม่ และเพื่อนร่ วมชัน้ เรี ยน โดยทุกคนจะมีคาตอบหรื อแนวคิด
วิธีการของแต่ละคนที่แตกต่างกัน แล้ วได้ รับความสนใจจากเพื่อนๆ ซึ่งมีการตรวจสอบ
ด้ วยกันเองว่าถูกต้ องหรื อตรงกับของตนเองหรื อไม่
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7. การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ ปัญหาปลายเปิ ดตามกรอบแนวคิดการคิดอเนกนัย
ของ Haylock (1997) เป็ นการให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้ จากปั ญหาปลายเปิ ดในการจัดกลุม่ ใหม่
การตัง้ ค าถามและการแก้ ปั ญหาที่ หลากหลายมี ค วามสัม พัน ธ์ โ ดยตรงกับ ผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนซึง่ สอคล้ องกับแนวคิดของ Haylock (1987a) และสุรัชน์ อินทสังข์ (2547 :
201) ความสามารถในการคิ ดอเนกนัยด้ านคณิ ตศาสตร์ มี ความสัมพันธ์ ทางบวกกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ โดย ยุพิน พิพิธกุล (2539 : 294 - 295) ได้ อธิบายไว้ ว่า
ลัก ษณะของนัก เรี ย นที่มีความคิดอเนกนัย สูง มักเป็ นคนที่มีความจาดี เรี ยนรู้ ได้ ไว
อยากรู้ อ ยากเห็น และกระตือ รื อ ร้ น มองเห็น ความสัม พัน ธ์ ระหว่างความรู้ ใหม่และ
ความรู้เดิมที่มีอยู่ มองเห็นส่วนต่างๆ ที่แตกต่างกัน รู้จกั เปรี ยบเทียบ แยกแยะ สังเกตแบบ
รูป หาข้ อสรุปได้ และแสดงได้ ทงการตอบปากเปล่
ั้
าและการเขียน ในประเด็นนี ้ Haylock (1997)
ให้ คาอธิบายไว้ ทานองเดียวกันว่าโดยทัว่ ไปนักเรี ยนที่มีความคิดอเนกนัยต่ามักเป็ นนักเรี ยนทีม่ ี
ความรู้และทักษะด้ าน คณิตศาสตร์ น้อยซึ่งไม่เพียงพอที่จะช่วยให้ นกั เรี ยนได้ คิดวิเคราะห์
แยกแยะความแตกต่า งและไม่ส ามารถแก้ ปั ญ หาได้ ส่ ง ผลให้ ผลสัม ฤทธิ์ ท าง
คณิตศาสตร์ ต่าไปด้ วย
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะสาหรับการนางานวิจัยไปใช้
1. ผู้ที่สนใจนาปั ญหาปลายเปิ ดไปใช้ ในการการเรี ยนการสอนต้ องมีความ
เข้ า ใจเกี่ย วกับ บทบาทของครู เ พื่อ ป้อ งกัน การแทรกแซงแนวคิด ของนัก เรี ย นและ
สามารถส่งเสริ ม ให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการคิดอเนกนัยได้ อย่างแท้ จริ ง
2. การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้ ปั ญหาปลายเปิ ด ควรให้ นักเรี ยน
ได้ รับอิสระในการคิดและทากิจกรรม และควรเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนใช้ วิธีการคิดของเขา
เองที่เขารู้ สึกมั่นใจ ซึ่งครู จะต้ องเปลี่ยนบทบาทจากการอธิ บายมาเป็ นผู้ที่คอยสังเกต
วิธีการของนักเรี ยนและทาความเข้ าใจแนวคิดของนักเรี ยนให้ มากที่สดุ
3. การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้ ปัญหาปลายเปิ ดนั ้น เมื่อนักเรี ยน
ตอบคาถามหรื อแสดงความคิดเห็นที่ผิดแปลก หรื อไม่เกี่ยวข้ อง ครู ต้องไม่ตาหนิ ดุด่ า
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แต่ควรชมเชยและชี ้แนะให้ พยายามต่อไปเพื่อเป็ นการให้ กาลังใจนักเรี ยนและกล้ าคิดใน
สิง่ ที่แปลกใหม่ออกมาตลอด
4. ครูต้องให้ ความสนใจกับคาตอบทุกคาตอบที่นกั เรี ยนนาเสนอ และไม่ควร
ตัดสินว่าเป็ นคาตอบที่ไม่ดีและควรเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนอธิบายแนวคิดของตนเอง
เพิ่มเติม
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยต่ อไป
1. ควรศึกษาแนวทางการใช้ ปัญหาปลายเปิ ดในการพัฒนาการคิดอเนกนัยใน
ระดับชันอื
้ ่นๆ เพื่อให้ นกั เรี ยนมีการพัฒนาการคิดอเนกนัยอย่างต่อเนื่อง
2. ควรมีการศึกษาบทบาทของครูที่สง่ เสริ มให้ นกั เรี ยนเกิดการคิดอเนกนัยในการ
จัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ ปัญหาปลายเปิ ด
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