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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ มีจุดประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัด        
การเรียนรู้โดยใช้ค าถามปลายเปิด เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ค าถามปลายเปิดกับเกณฑ์ และเพื่อศึกษาความคิดสร้างสรรค์หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ค าถามปลายเปิด ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม 
ดีสารอุปถัมภ์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 27 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลมี 3 ฉบับ คือ 
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคค าถามปลายเปิด แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ แบบวัดความคิด
สร้างสรรค์ และแบบวัดความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบค่าที One sample 
t-test, t-test dependent, ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่า  

1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อนการใช้การจัด     
การเรียนรู้โดยใช้ค าถามปลายเปิด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังการใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้
ค าถามปลายเปิด สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความคิดสร้างสรรค์หลังการใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้ค าถามปลายเปิด 
โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

4. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ค าถาม
ปลายเปิด โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
ความส าคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ค าถามปลายเปิด ความคิดสร้างสรรค์ 
ความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 
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Abstract 
 The purposes of this research were to compare of Mathematics learning achievement 
before and after using open-ended questions. To compare mathematical achievement after 
learning by using open-ended questions and criteria and study creativity after learning management 
using open-ended questions for student grade 9. Sample by student grade 9 At Chakungraowittaya 
School, The subjects of this study were 27 in students grade 9 in the second semester of the 2019 
The instruments had 3 issue is Learning management plans using open-ended questions, the test 
about learning in Mathematics. The test about creative thinking and test Responsibility for 
Mathematics. A data analyzed by percentage, mean, standard deviation, one sample t-test and     
t-test dependent. The result found that : 
 1. Students in grade 9 had mathematical achievement after using open-ended questions 
learning activity higher than before was statistical significance at the level of .05.  
 2. Students in grade 9 had mathematical achievement after using open-ended questions 
learning activity was higher than the criterion of 70 percent with statistical significance at the level 
of .05.  
 3. Students in grade 9 had creative thinking toward mathematical in mathematics learning 
after using open-ended questions learning activity was at highest level. 
 4. Students in grade 9 had Responsibility for Mathematics after using open-ended questions 
learning activity was at high level. 
Keyword : Mathematics academic achievement Learning management using open-ended questions  
Creative Responsibility for studying mathematics 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในปัจจุบันมีแนวคิดเกี่ยวกับทักษะส าคัญที่เด็กและเยาวชนพึงมีในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะมีความสอดคล้อง
กันโดยเน้นให้ผู้เรียนได้มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะการคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม ทักษะความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า ทักษะความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ 
ทักษะการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ และมีทักษะในการอ่าน การเขียนและการคิดค านวณ ซึ่งถ้าผู้สอนสามารถจัด   
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะส าคัญดังกล่าวย่อมส่งผลดีต่อผู้เรียน (สุคนธ์ สินธพานนท์,  2558 : 9) ซึ่งหนึ่งในวิชาที่มี
ความส าคัญในการสอดแทรกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 นั่นคือ วิชาคณิตศาสตร์ เนื่องจากวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชา
พื้นฐานท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งในการด ารงชีวิต และความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์จะถูกน าไปประยุกต์ใช้ในหลากหลาย
ศาสตร์และน าไปใช้แก้ไขในสถานการณ์ปัญหาในชีวิตจริง (วรางคณา ทองนพคุณ, 2559) แต่ถ้าหากผู้เรียนยังไม่
สามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับชีวิตจริงของผู้เรียนได้เท่าที่ควร  ก็จะท าให้
ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้หรือแก้ปัญหาในศาสตร์อื่นๆ ตามมา 

จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ช่วงปีการศึกษา 2548-2557 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 พบว่าในแต่ละปีนักเรียนมีคะแนนเฉลีย่วิชาคณติศาสตรต์่ ากว่ารอ้ยละ 50 แสดงให้
เห็นว่าผู้เรียนยังไม่สามารถน าทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับชีวิต
จริงของผู้เรียนได้เท่าที่ควร ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ควรมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
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(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2557) นอกจากจากนั้น ทักษะการคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์เป็นอีก
หนึ่งทักษะที่ควรได้รับการพัฒนาควบคู่ไปด้วยกัน เนื่องจากความคิดสร้างสรรค์เป็นความคิดที่เปิดมุมมองความ
หลากหลาย ความแปลกใหม่ในการแก้ปัญหา (ดนัย ถนอมจิตร, 2553 : 299) ซึ่งความคิดสร้างสรรค์เป็นคุณลักษณะ
ที่มีอยู่ในตัวคนทุกคนและส่งเสริมคุณลักษณะนี้ให้พัฒนาสูงขึ้นได้โดยการฝึกปฏิบัติที่ถูกวิธี ยิ่งได้รับการส่งเสริมตั้งแต่
เยาว์วัยได้เร็วเท่าใดก็จะเป็นผลดีเท่านั้น (อารี พันธ์มณี, 2547 : 47-48) ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ควร
ส่งเสริมให้กับผู้เรียน  

การที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นนักคิดสร้างสรรค์ได้นั้น ผู้สอนต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิดโอกาส
และกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิด จินตนาการที่มีเหตุผล และสิ่งที่กระตุ้นความคิดให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดีคือสถานการณ์
หรือปัญหา ซึ่งปัญหาที่มีลักษณะเปิดกว้างในการคิดค าตอบจะเป็นสิ่งที่ท้าทายความคิดใหม่ๆ ของผู้เรียน (สาลินี 
เรืองจุ้ย, 2554 : 2) โดยใช้การแก้ปัญหาปลายเปิดมาใช้ในการจัดการเรียน เป็นลักษณะค าถามที่มีค าตอบถูกต้อง
หลายค าตอบ หรือมีวิธีการค้นหาค าตอบและกระบวนการแสดงวิธีหาค าตอบที่หลากหลาย (Ron, 200 : 3) การสอน
ด้วยลักษณะของปัญหาปลายเปิดเป็นสถานการณ์ปัญหาที่กระตุ้น ให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์เพื่อน ามาใช้ในการ
แก้ปัญหา มีทั้งค าตอบที่หลากหลายมีกระบวนการแก้ปัญหาที่หลากหลายและสามารถพัฒนาไปสู่ปัญหาอื่นได้ ซึ่ง
ลักษณะเด่นดังกล่าวนี้ท าให้ผู้เรียนที่มีความสามารถที่ต่างกันในช้ันเรียนสามารถให้เหตุผลตามระดับความสามารถ
และความถนัดของแต่ละบุคคลได้ ด้วยเหตุนี้ท าให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ใช้ความรู้จากประสบการณเ์ดมิมา
สร้างเป็นความรู้ที่เกิดใหม่ (Becker; & Shimada. 1997: 1) ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่เหมาะแก่การน ามาพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ให้แก่ผู้เรียน 
 จากความส าคัญข้างต้น ผู้วิจัยจึงน าค าถามปลายเปิดมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงแนวคิดในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย 
อีกทั้งยังได้ฝึกอธิบายแนวคิดของตนเองอย่างมีเหตุผลบนพ้ืนฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ ซึ่งท าให้นักเรียนสามารถน า
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ผู้วิจัยหวังว่าผลจากการวิจัยนี้จะเป็นแนวทางในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ค าถาม
ปลายเปิด ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ค าถามปลายเปิด 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 
 3. เพื่อศึกษาความคิดสร้างสรรค์หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ค าถามปลายเปิด ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 4. เพื่อศึกษาความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ค าถามปลายเปิด 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดย       
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ค าถามปลายเปิด ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผู้วิจัยด าเนินการ ดังน้ี 
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 รายละเอียดดังนี ้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ภาค

เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 122 คน จ านวน 4 ห้องเรียน 
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 27 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคค าถามปลายเปิด แบบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ และแบบวัดความรับผิดชอบ รายละเอียด ดังน้ี 
  1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคค าถามปลายเปิด เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นเนื้อหาเรื่อง ความน่าจะเป็น หน่วยการเรียนรู้ 2 จ านวนแผน 13 แผน 
ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพดังนี้ 
    1.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค
ค าถามปลายเปิด 
    1.2 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
    1.3 ศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ และก าหนดเนื้อหา เรื่อง ความน่าจะเป็น มาใช้ในการศึกษาค้นคว้า ซึ่งมีเนื้อหา 4 เรื่อง ดังนี้ 
    1.3.1 ความน่าจะเป็น 
    1.3.2 การทดลองสุ่มและเหตุการณ ์
    1.3.3 ความน่าจะเป็นของเหตุการณ ์
    1.3.4 ความน่าจะเป็นกับการตัดสนิใจ 

การจัดการเรยีนรู ้
โดยใช้ค าถามปลายเปดิ 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร์ (K) 

2. ความคิดสร้างสรรค์ (P) 

3. ความรับผดิชอบ (A) 
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   1.4 ด าเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคค าถามปลายเปิดเพื่อให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ โดยน าวิชาหรือกลุ่มประสบการณ์ที่จะต้องท าแผนการจัดการเรียนรู้ตลอดภาคเรียนมาสร้างเป็น
แผน   การจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อ อุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผล โดยจัดเนื้อหาสาระและ
จุดประสงค์การเรียนรู้ย่อยๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือจุดเน้นของหลักสูตรสภาพผู้เรียน ความพร้อมของ
โรงเรียนในด้านวัสดุอุปกรณ์ และตรงกับชีวิตจริงในห้องเรียน 
   1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคค าถามปลายเปิดเพื่อให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ เรื่อง อสมการ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 
    1.5.1  นายศุภณัฐ  ดิลกคุณธรรม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

คณิตศาสตร์ 
    1.5.2  นายประชาเล็ต เฉยเทิบ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 

1.5.3  นายโกมินทร์ บุญช ู  อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
คณิตศาสตร ์

  จากนั้นให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ประเมินค่าความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดและเกณฑ์ในการ
ประเมิน ดังนี ้
  การประเมินความเหมาะสม ใช้เปรียบเทียบกับมาตราในแบบสอบถาม 
  +1 หมายถึง แน่ใจว่ามีความสอดคล้องระหว่าง จุดประสงค์ เนื้อหาและการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
    0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่ามีความสอดคล้องระหว่าง จุดประสงค์ เนื้อหาและการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
   -1 หมายถึง แน่ใจว่าไม่มีความสอดคล้องระหว่าง จุดประสงค์ เนื้อหาและการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
  ถ้าค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 
1.00 เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาว่าแผนการจัดการเรียนรู้เหมาะสม  
   1.6  ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคค าถามปลายเปิดเพื่อให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ให้สมบูรณ์และพร้อมท่ีจะน าไปใช้จริงต่อไป 
  2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ครอบคลุม
เนื้อหาเรื่อง ความน่าจะเป็น ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 สร้างและหาคุณภาพ ดังนี้ 
   2.1 ศึกษาเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ หนังสือเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และคู่มือครู 
   2.2 ศึกษาการสร้างแบบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน จากหนังสือการวัดและประเมนิผล 
และเอกสารประกอบการเรียนวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
   2.3 สร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ให้มีค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อ
เดียวให้ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้และครอบคลุมเนื้อหาตามแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 50 ข้อ เพื่อคัดไว้ใช้
จริง 30 ข้อ  
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   2.4 น าไปให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ อาจารย์ที่
ปรึกษา ตรวจสอบ เพื่อหาความเที่ยงตรง โดยใช้วิธีการประเมินความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับ
ข้อสอบแต่ละข้อ จากนั้นน าความเห็นของผู้เช่ียวชาญมาหาค่า IOC โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีมีค่าตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป พบว่าได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.33-1.00 
   2.5 ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หัวหน้า
ฝ่ายวิชาการและอาจารย์ที่ปรึกษา  
   2.6 น าไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 30 คน แล้วน ามา
วิเคราะห์ค่า    ความเช่ือมั่น โดยวิธีการของครอนบาค (KR-20) พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.49 
  3. แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้ 
    3.1 ศึกษาเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
   3.2 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการสร้างแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
   3.3 สร้างแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ โดยแบ่งเกณฑ์การประเมิน
ออกเป็น 3 ด้าน ด้านที่ 1 ความคิดคล่อง ด้านที่ 2 ความคิดยืดหยุ่น ด้านที่ 3 ความคิดริเริ่ม โดยมีหลักการตรวจให้
คะแนนตามแบบของ อารมณ์ เข็มเพ็ชร์ (2552 : 80) ดังนี้ 
    ด้านที่ 1 ความคิดคล่อง การให้คะแนนตามจ านวนทั้งหมดที่นักเรียนตอบถูก 
ค าตอบละ 1 คะแนน 
    ด้านที่ 2 ความคิดยืดหยุ่น การให้คะแนนนับจากกลุ่ม หรือทิศทางของ
ค าตอบ คือ น าค าตอบทั้งหมดในแต่ละข้อที่ให้คะแนนความคิดคล่องไปแล้วมาจับกลุ่ม หรือทิศทางใหม่ ความหมาย
อย่างเดียวกันหรือค าตอบเป็นทิศทางเดียวกัน ก็จัดเข้ากลุ่มเดียวกัน เมื่อจัดเรียบร้อยแล้วให้นับจ านวนกลุ่ม ให้กลุ่ม
ละ 1 คะแนน 
    ด้านที่ 3 ความคิดริเริ่ม การให้คะแนนตามสัดส่วนของความถี่ของค าตอบท่ี
กลุ่มตัวอย่างตอบค าถาม ค าถามใดกลุ่มตัวอย่างตอบซ้ ากันมากๆ จะได้คะแนนน้อยหรือไม่ได้คะแนนเลย ถ้าค าตอบ
ไม่ซ้ ากับคนอื่น หรือซ้ ากับคนอื่นน้อยจะได้คะแนนมากขึ้น เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
     ค าตอบซ้ ากัน 30 % ข้ึนไป (ซ้ า 7 คนขึ้นไป) ให้ 0 คะแนน 
     ค าตอบซ้ ากัน 20 - 29 % (ซ้ า 5 - 6 คน) ให้ 1 คะแนน 
     ค าตอบซ้ ากัน 10 - 19 % (ซ้ า 3 - 4 คน) ให้ 2 คะแนน 
     ค าตอบซ้ ากัน 4 - 9 % (ซ้ า 1 - 2 คน)  ให้ 3 คะแนน 
     ค าตอบซ้ ากัน 0 % (ไม่ซ้ าใครเลย)  ให้ 4 คะแนน 
    คะแนนความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนหาได้จากผลบวกของคะแนน
ความคิดสร้างสรรค์ทั้ง 3 ลักษณะ คือ ความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น และความคิดริเริ่มในแต่ละดา้นมารวมกันเปน็
ผลบวกความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนแต่ละคน  
   3.4  น าไปให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และ
อาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับรายละเอียดในการวัดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ แล้วน า
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดมาหาค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่า IOC โดยใช้เกณฑ์พิจารณาเลือกที่มีดัชนี
ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป พบว่าได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 
   3.5 ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หัวหน้า
ฝ่ายวิชาการ อาจารย์ที่ปรึกษา 
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   3.6 น าไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 30 คน แล้วน ามา
วิเคราะห์ค่า    ความเช่ือมั่น โดยวิธีการของของครอนบาค (Cronbach’s alpha) พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.58 
   3.7 จัดพิมพ์แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้ในการ
วิจัยต่อไป 
  4. แบบวัดความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เป็นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับ ตาม
แบบของ    ลิเคิร์ท (Likert scale) สร้างและหาคุณภาพ ดังนี้ 
   4.1 ศึกษาเอกสาร หนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบ  
   4.2 ศึกษาเอกสาร หนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้องกับหลักการสร้างและหาคุณภาพแบบ
วัดความรับผิดชอบ 
   4.3 ด าเนินการสร้างแบบวัดความรับผิดชอบ จ านวน 10 ข้อ 
   4.4 น าไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน (ภาคผนวก ก) พิจารณาความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหา (content validity) โดยการหาค่าสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์การวิจยั (IOC) พบว่า มีค่าอยู่
ระหว่าง 0.67 – 1.00 (ภาคผนวก ข) ผู้เช่ียวชาญเสนอแนะให้ปรับปรุงความชัดเจนของภาษาในข้อค าถามและ
ตัวเลือก 
   4.5  ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ที่ปรึกษา 
   4.6  น าไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 30 คน แล้วน ามา
วิเคราะห์ เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น โดยวิธีการของครอนบาค (สัมประสิทธ์ิแอลฟา) พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.92 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ท าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
ความน่าจะเป็น 

2. จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคค าถามปลายเปิด เรื่อง ความน่าจะ
เป็น 

3. นักเรียนท าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น 
4. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทดสอบแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์และตอบแบบ

วัดความรับผิดชอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
5. น าคะแนนท่ีได้จากการเก็บข้อมูลทั้งหมด มาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ทางการเรียน

คณิตศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ค าถามปลายเปิด ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผู้วิจัยด าเนินการ ดังน้ี 
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคค าถามปลายเปิด กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ใช้การทดสอบค่าที (One sample t-
test) โดยใช้สูตร 
  วัตถุประสงค์การวิจัย 
   เพื่อเปรียบเทยีบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร์ก่อนและหลังการจัดการเรยีนรู้โดยใช้
ค าถามปลายเปิด ส าหรบันักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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  สมมุติฐานการวิจัย 
   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี่ท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อนการจัดการ
เรียนรูโ้ดยใช้ค าถามปลายเปิด 
   ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการใช้การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ค าถามปลายเปิด ของนักเรียนมัธยมศึกษาปี่ท่ี 3 พบดังตาราง 1 
ตาราง 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการใช้การจัดการเรียนรู้
โดยใช้ค าถามปลายเปดิ ของนักเรยีนมัธยมศึกษาปี่ท่ี 3 
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ n X̅ S.D. t Sig. 
ก่อนการจัดการเรียนรู ้ 27 16.11 2.08 

12.36 .00 
หลังการจดัการเรียนรู ้ 27 23.85 2.35 

  *p < .05 
 
จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อนการใช้
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ค าถามปลายเปิด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 12.36 และค่า Sig. = 
.00 
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่ อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคค าถามปลายเปิด ใช้การทดสอบค่าที (t-test dependent) โดยใช้สูตร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อเปรียบเทยีบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร์หลังการจดัการเรียนรูโ้ดยใช้ค าถามปลายเปิด ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กับเกณฑ ์
 
สมมุติฐานการวิจัย 
  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ค าถามปลายเปิด สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 
  ผลการเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์หลังการใช้การจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ค าถาม
ปลายเปดิ ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3 กับเกณฑ์ พบดังตาราง 2 
ตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลงัการใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้
ค าถามปลายเปิดของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 3 กับเกณฑ ์
 

 n k X̅ S.D. t Sig. 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ 27 21 23.85 2.35 6.31 .00 

  *p < .05 
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จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังการใช้
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ค าถามปลายเปิด สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า     
t = 6.31 และค่า Sig. = .00 

3. การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคค าถามปลายเปิด 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิเคราะห์จากร้อยละของคะแนนรวมของนักเรียน 

ผลการศึกษาความคิดสร้างสรรค์หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ค าถามปลายเปิด ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบดังตาราง 3 
ตาราง 3 แสดงผลการศึกษาความคิดสร้างสรรค์หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ค าถามปลายเปิด ส าหรับนักเรียนช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

คนที ่
ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 

คะแนน
รวม 

ร้อยละ ระดับ 
ความคิดคล่อง 

ความคิด
ยืดหยุ่น 

ความคิดริเร่ิม 

1 8 5 8 21 78 มาก 
2 13 6 7 26 96 มากที่สุด 
3 5 4 6 15 56 น้อย 
4 11 7 7 25 93 มากที่สุด 
5 8 5 8 21 78 มาก 
6 8 7 7 22 81 มากที่สุด 
7 8 7 7 22 81 มากที่สุด 
8 10 8 7 25 93 มากที่สุด 
9 5 5 7 17 63 มาก 
10 8 6 7 21 78 มาก 
11 5 5 7 17 63 ปานกลาง 
12 8 6 7 21 78 มาก 
13 13 5 6 24 89 มากที่สุด 
14 7 3 6 16 59 น้อย 
15 12 6 8 26 96 มากที่สุด 
16 5 4 8 17 63 ปานกลาง 
17 8 6 7 21 78 มาก 
18 9 7 7 23 85 มากที่สุด 
19 11 6 6 23 85 มากที่สุด 
20 10 5 7 22 81 มากที่สุด 
21 9 6 7 22 81 มากที่สุด 
22 9 7 8 24 89 มากที่สุด 
23 9 8 7 24 89 มากที่สุด 
24 15 6 6 27 100 มากที่สุด 
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ตาราง 3 แสดงผลการศึกษาความคิดสร้างสรรค์หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ค าถามปลายเปิด ส าหรับนักเรียนช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 (ต่อ) 
 

คนที ่
ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 

คะแนน
รวม 

ร้อยละ ระดับ 
ความคิดคล่อง 

ความคิด
ยืดหยุ่น 

ความคิดริเร่ิม 

25 6 4 6 16 59 น้อย 
26 10 6 7 23 85 มากที่สุด 
27 10 8 7 25 93 มากที่สุด 
รวม 240 158 188 586 

80.38 มาก 
เฉลี่ย 8.89 5.85 6.96 21.70 

 
จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีความคิดสร้างสรรค์หลังการใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้

ค าถามปลายเปิดโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80.38 ของคะแนนรวมของนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด 
จากการพิจารณารายบุคคล พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับ
ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 59.26 ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 22.22 ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 11.11 และปาน
กลาง คิดเป็นร้อยละ 7.41 ของจ านวนนักเรียนท้ังหมด ตามล าดับ 
 4. การศึกษาความรับผิดชอบต่อการเรยีนคณติศาสตร์ ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังการจัดการ
เรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสรา้งสรรค์วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และแปลผล
ค่าเฉลี่ย  
  ผลการศึกษาความรับผดิชอบต่อการเรยีนคณติศาสตรห์ลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ค าถามปลายเปดิ 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบดังตาราง 4 
ตาราง 4 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ค าถามปลายเปิด ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

ความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์ X  S.D. ระดับ 

นักเรียนเข้าเรียนตรงเวลา 4.70 0.61 มากที่สุด 

นักเรียนตั้งใจจดบันทึกเนื้อหาสม่ าเสมอ 4.52 0.70 มากที่สุด 

นักเรียนมีการวางแผนก่อนท างานปฏิบัติตามแผน 4.63 0.63 มากที่สุด 

นักเรียนปฏิบตัิกิจกรรมทีไ่ด้รับมอบหมายจนส าเร็จสมบูรณ์ 4.33 0.83 มาก 

นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อการกระท าของตน 4.41 0.75 มาก 

นักเรียนตดิตามงานและปรังปรุงแก้ไขงานที่ผิดอย่างสม่ าเสมอ 4.44 0.75 มาก 

นักเรียนกระตือรือร้นในการท างานให้งานส าเร็จ 4.56 0.64 มากที่สุด 

นักเรียนไม่รบกวนสมาธผิู้อื่น 4.37 0.88 มาก 

นักเรียนเคารพกฎและกติกาในช้ันเรียน 4.59 0.69 มากที่สุด 
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ตาราง 4 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ค าถามปลายเปิด ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (ต่อ) 

ความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์ X  S.D. ระดับ 

นักเรียนสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตัวของฉันเอง          
มีการซักถามในสิ่งที่ไม่เข้าใจ 

4.07 0.73 มาก 

 
 จากตาราง 4 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ค าถามปลายเปิด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.46 และ S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า นักเรียนเข้าเรียนตรงเวลา ( X  = 4.70 และ S.D. = 0.61) รองลงมา คือ นักเรียนมีการวางแผนก่อน
ท างานปฏิบัติตามแผน ( X  = 4.63 และ S.D. = 0.63) และนักเรียนเคารพกฎและกติกาในช้ันเรียน ( X  = 4.59 และ 
S.D. = 0.69) ตามล าดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้ค าถามปลายเปิดเพื่อให้
เกิดความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลวิจัย ดังนี้ 

1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อนการ
ใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้ค าถามปลายเปิด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตรห์ลงัการใช้การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ค าถามปลายเปิด สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีความคิดสร้างสรรค์หลังการใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้ค าถาม
ปลายเปิดโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80.38 ของคะแนนรวมของนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด จาก
การพิจารณารายบุคคล พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  มีความคิดสร้างสรรค์ทางคณติศาสตรอ์ยู่ในระดบัระดบั
มากที่สุด ระดับ ระดับน้อย และปานกลาง ของจ านวนนักเรียนท้ังหมด ตามล าดับ 

4. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ค าถามปลายเปิด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนเข้าเรียนตรงเวลา 
รองลงมา คือ นักเรียนมีการวางแผนก่อนท างานปฏิบัติตามแผน และนักเรียนเคารพกฎและกติกาในช้ันเรียน 
ตามล าดับ 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้
ค าถามปลายเปิด ของนักเรียนมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังการใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้ค าถามปลายเปิด สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุดารัตน์ อะช่วยรัมย์ 
(2556) ได้ท าการศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์แบบแก้ปัญหา โดยใช้ค าถาม
ปลายเปิด เรื่อง เศษส่วน ที่มีผลต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโคก
ปราสาท จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน ที่เรียนโดยใช้ค าถาม
ปลายเปิด เรื่อง เศษส่วน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีระดับ .05 
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2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังการใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้ค าถาม
ปลายเปิดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 กับเกณฑ์ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังการใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้ค าถามปลายเปิด สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของบัวเหรียญ ดาโรจน์ 
(2555) ได้ท าการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูค้ณิตศาสตรแ์บบแก้ปัญหาโดยใช้ค าถามปลายเปิด เรื่อง ร้อยละ 
ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนม่วงสามสิบ (อ านวยปัญญา) 
จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์แบบแก้ปัญหาโดยใช้ค าถามปลายเปิดสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60  

3. การศึกษาความคิดสร้างสรรค์หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ค าถามปลายเปิด ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์หลังการใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้ค าถาม
ปลายเปิดโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80.38 ของคะแนนรวมของนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด จาก
การพิจารณารายบุคคล พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  มีความคิดสร้างสรรค์ทางคณติศาสตรอ์ยู่ในระดบัระดบั
มากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 59.26 ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 22.22 ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 11.11 และปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ 7.41 ของจ านวนนักเรียนท้ังหมด ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกันตาธรณ์ ฆ้องย่ า (2560) 
ได้ท าการศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ค าถามปลายเปิด เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมตอนต้นโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก จ.จันทบุรี ภายหลังจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน คณิตศาสตร์โดยใช้ค าถามปลายเปิด ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ค าถามปลายเปิดมี
ประสิทธิภาพ 78.27/78.40 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีคะแนนความคิดสร้างสรรคท์างคณิตศาสตร์
ผ่านเกณฑ์คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไปของคะแนนเต็มเป็นจ านวนท้ังหมด 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์สมมุติฐานที่ตั้งไว้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของจ านวนนักเรียนท้ังหมดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

4. การศึกษาความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ค า ถามปลายเปิด 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 2.67 และ S.D. = 0.03) จากระดับคะแนนเฉลี่ย
ความรับผิดชอบต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนท าให้เห็นได้ชัดว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ค าถาม
ปลายเปิด ท าให้นักเรียนมีความรับผิดชอบอยู่ในระดับท่ีดี สอดคล้องกับแนวคิดของตติมา ทิพย์จินดาชัยกุล (2557) 
ที่ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด ผู้เรียนสามารถใช้วิธีการในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย 
ซึ่งช่วยปลูกฝังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีการวิเคราะห์ปัญหา มีการปรึกษาหารือกัน 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีเป้าหมายคือความส าเร็จ 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. ครูควรวางแผนการสอนและเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับผู้เรียนครูควรให้การเสริมแรง
ทางบวกเพื่อเป็นการกระตุ้นผู้เรียน เพื่อจะให้การเรียนรู้โดยใช้ค าถามปลายเปิดเป็นไปอย่างสมบูรณ์ 
  2. .ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ค าถามปลายเปิด ควรมีการช้ีแจงการท า
กิจกรรมแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียดและชัดเจน 
  3. ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับเวลาให้สอดคล้องกัน เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่เตรียมไว้ และให้อิสระทางความคิดกับนักเรียนในการคิดหาค าตอบ 
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 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. เนื่องจากการเรียนรู้โดยใช้ค าถามปลายเปิด จะต้องใช้เวลานานในการท ากิจกรรม ผู้สอน
จะต้องมี   การก าหนดเวลาอย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้เรียน รู้จักบริหารเวลา และท างานร่วมกัน 
  2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ค าถามปลายเปิดในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ว่า
ส่งผลต่อทักษะกระบวนการต่างๆ เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นต้น 
  3. ควรมีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ค าถามปลายเปิดในเนื้อหาและระดับช้ันอ่ืนๆ 
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