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บทคัดย่อ 
  การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการ
เรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังเรียน เพื่อศึกษาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบ
ส่งเสริมความคิดสรา้งสรรค์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และเพื่อศึกษาเจตคติต่อการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ หลัง
การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2561จ านวน 21 คน เครื่องมือที่ใช้ในการท าวิจัย 
ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ และแบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (µ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(σ ) และการทดสอบค่าที (dependent sample t-test และ one 
sample t-test) 
 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการ
เรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
หลังการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
6 มีเจตคติต่อการเรียนวิชาคณติศาสตร ์หลังการจดัการเรียนรู้แบบสง่เสรมิความคิดสร้างสรรค์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ / ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์/ ความคิด
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ / เจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
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 This research aims to comparison of mathematics learning achievement for students grade 
6 after using creative thinking learning activity with achievement criterion 70 percent, to comparison 
of mathematics learning achievement before and after using the creative thinking learning activity, 
to study creative thinking and achievement motive toward mathematical for mathematics learning 
after using the creative thinking learning activity for students grade 6. The population of this study 
were 21 in students grade 6 in the second semester of the academic year of 2018 at Angthong 
Pattana School, Kamphaeng Phet province. The instruments including the lesson plan focus on 
creative thinking learning activity, the test about learning and creative thinking in mathematics 
learning, and attitude towards mathematical questionnaire. A data analyzed by percentage, mean, 
standard deviation and t-test.  
 The result of research: Students grade 6 had achievement in mathematical learning after 
using creative thinking learning activity higher than 70 percents at the .05 level of significance, had 
achievement in mathematical learning after using creative thinking learning activity higher than 
before using creative thinking learning activity at the .05 level of significance, had creative thinking 
toward mathematical in mathematics learning after using creative thinking Learning Activity was at a 
middle level. And had attitude towards mathematical questionnaire for mathematics learning after 
using creative thinking learning activity was at a high level. 

Keyword : The creative thinking learning activity / Achievement in mathematical learning/ Creative 

thinking toward mathematical / Attitude towards mathematical questionnaire 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน ระบบการศึกษาจึงต้องมีการพัฒนาเพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 
ทักษะส าคัญที่มุ่งเน้น คือ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ซึ่งความคิดสร้างสรรค์เป็นหนึ่งในองค์ประกอบส าคัญส าหรับ
นักเรียนในศตวรรษที่ 21 ความคิดสร้างสรรค์เป็นสมรรถภาพทางด้านสมองที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคน จากทฤษฎี
โครงสร้างทางสติปัญญากบความคิดสร้างสรรค์ของ Guilford กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ คือการคิดอเนกนัย
(Divergent thinking) ซึ่งเป็นความสามารถทางสมองของบุคคลที่จะคิดได้หลายแง่มุม หลายทิศทาง และไม่ซ้ าคนอื่น 
ประกอบด้วยความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) 
และความคิดริเริ่ม (Originality) ความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดริเริ่มเป็นหนึ่งในองค์ประกอบพื้นฐานทั้ง 4 ประการ 
ของความคิดสร้างสรรค์ที่ Guilford ได้ศึกษาค้นคว้าในปี ค.ศ.1969 กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดริเริ่ม คือ
ความคิดที่แปลกใหม่ไม่ซ้ าใครเป็นความคิดที่แตกต่างไปจากความคิดธรรมดาความคิดริเริ่มอาจมาจากความคิดที่มีอยู่
ก่อนแล้วน ามาดัดแปลงให้เป็นสิ่งใหม่ความคิดริเริ่มจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้นักเรียนมีจินตนาการผสมกับเหตุผลแล้วหา
วิธีการท าให้เกิดผลงาน กล้าคิด กล้าแสดงออก สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งในปัจจุบันกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิด
สร้างสรรค์และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดี
ขึ้นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีบทบาทที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิด
สร้างสรรค์คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ
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ช่วยให้คาดคะเนวางแผนตัดสินใจแก้ปัญหาและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสมมีประโยชน์ต่อการ
ด า เนินชีวิตในทุกด้านช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและสามารถอยู่ร่ วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
(กระทรวงศึกษาธิการ.2551:56) นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นวิชาที่มีบทบาทต่อสังคมช่วยให้มนุษย์คิดและตัดสินใจ
เรื่องราวต่างๆโดยใช้เหตุผลฝึกให้คิดพูดเขียนหรือท างานเป็นขั้นตอนและเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้วิทยาการและ
เทคโนโลยีต่างๆเจริญก้าวหน้า (ละออง จันทร์เจริญ 2540:3 -4) และคณิตศาสตร์ยังช่วยพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์มีความสมดุลทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม สามารถคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ครูผู้สอนต้องหาวิธีการสอนหรือ
นวัตกรรมใหม่ เพื่อส่งเสริมในนักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ด้านความคิดริเริ่ม เนื่องจากการจัดการ
เรียนรู้ที่ผ่านมา เน้นเพียงให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้จากตัวอย่างตามแบบเรียน โดยมีครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เน้นให้การ
ท่องจ า ท าให้นักเรียนขาดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ด้านความคิดริเริ่ม นั่นคือ ครูก็ต้องศึกษาวิธีการสอนหรือ
นวัตกรรมใหม่ที่จะสามารถพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่ส าคัญในศตวรรษท่ี 21 
 การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) เป็นรู้แบบการจัดการกิจกรรมการ
เรียนรู้ในขั้นสอน ที่ครูได้ออกแบบสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียน เพื่อส่งเสริมกระตุ้น
นักเรียนให้เกิดกระบวนการคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ Torrance (1962: 47) ได้แบ่ง
กระบวนการเกิดความคิดสร้างสรรค์ออกเป็น 5 ข้ันตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 การค้นหาความจริง (Fact finding) 
เป็นการพิจารณาหาค าตอบอันเกิดจากความสับสนวุ่นวายภายในใจ ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร จากสาเหตุอะไร ขั้น
ที่ 2 การค้นพบปัญหา (Problem finding) เป็นการพิจารณาปัญหาโดยรอบคอบแล้วเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถ
มองเห็นปัญหา  
ขั้นที่ 3 การค้นพบแนวคิด (Idea finding) เป็นการรวบรวมความคิดและตัง้สมมติฐานขึ้นเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ตั้งขึ้น 
ขั้นที่ 4 การค้นพบค าตอบ (Solution finding)  เป็นการค้นพบค าตอบโดยการทดสอบสมมติฐาน ขั้นที่ 5 การยอมรับ
ผลจากการค้นพบ (Acceptance finding) เป็นการยอมรับค าตอบจากการพิสูจน์เพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาแนวคิด
ต่อไป  
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตรแ์ละความคิดสรา้งสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์เป็นทักษะที่มีความส าคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นอย่างมากและเป็นการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่กระตุ้นให้นักเรียนได้คิดอย่างอิสระไปพร้อมๆ กับการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ท าให้ผู้วิจัยสนใจการ
จัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในรายวิชาคณิตศาสตร์กับประชากรซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนอ่างทอง
พัฒนา ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องสมการและการแก้สมการ และหวังว่าความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ จะท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนสูงขึ้น 
อีกทั้งการที่นักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์นั้น จะส่งผลให้นักเรียนเป็นบุคคลที่สามารถ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในชีวิตประจ าวันของตนเองได้ 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลังเรียน 
 3.  เพื่อศึกษาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
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 4.  เพื่อศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

สมมติฐานการวิจัย 
 1.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
 2.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังสูงกว่าก่อนการจัดการ
เรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 

ขอบเขตการวิจัย 
 ประชากร 
   ประชากรที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 21 คน 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
   เนื้อหาท่ีใช้ คือ เนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เรื่อง สมการและการ
แก้สมการ โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ซึ่งตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
 ตัวแปรที่ศึกษา  
   3.1  ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
   3.2  ตัวแปรตาม ได้แก่ 
   3.2.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
   3.2.2  เจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
 ระยะเวลาในการทดลอง 
   ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้
จ านวน 8 แผน และเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้เวลา 8 ช่ัวโมง ไม่นับรวมเวลาที่ใช้ในการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
การส่งเสริมการเรียนรู้แบบส่งเสรมิ  
 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร์ 
2. ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร ์

3. เจตคติต่อการเรียนวิชาคณติศาสตร์ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
จ านวน 21 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ แบบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ และแบบวัดเจตคติทางการเรียน
คณิตศาสตร์ รายละเอียด ดังนี ้
 1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 จ านวน 8 แผน หาคุณภาพโดยให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านพิจารณาความถูกต้องและ
เหมาะสมในการที่จะน าไปใช้สอนจริง ซึ่งมีเนื้อหา 4 เรื่อง ดังนี ้
   1. สมการ 
   2. สมการที่มีตัวแปรไม่ทราบค่า 
   3. การแก้สมการ 
   4. โจทย์ปัญหาสมการ 
 2.  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ชนิดปรนัยเลือกตอบ  
4 ตัวเลือก หาคุณภาพโดยให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาความเหมาะสม พบว่า มีค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ค่าความเชื่อมั่น ตามวิธีของคูเดอร์ริชาร์ด
สัน (KR–20) เท่ากับ 0.81 ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.39 – 0.67 และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.22 -  
0.67 
 3. แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้แนวคิดของ Torrance (1963: 125-144) มีค่าความ
เที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อ ค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) เท่ากับ 1.00 ค่าความเช่ือมั่นตามวิธี

ของครอนบาค (Cronbach’s alpha) หรือสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α–Coefficient) เท่ากับ 0.72 ค่าความยากง่าย (p) 
อยู่ระหว่าง 0.58 – 0.64 และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.33 – 0.42    
 4. แบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
มีค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อ ค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 

และค่าความเช่ือมั่นตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s alpha) หรือสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α–Coefficient) โดยใช้
สูตร เท่ากับ 0.92 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1.  นักเรียนท าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ 
 2.  จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) 
เรื่อง สมการและการแก้สมการ จ านวน 8 คาบ 
 3.  นักเรียนท าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ 
 4. นักเรียนทดสอบแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์และตอบแบบวัดเจตคติในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 
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 5.  น าคะแนนท่ีได้จากการเก็บข้อมูลทั้งหมด มาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 กับเกณฑ์ ใช้การทดสอบค่าที (One sample t-test) โดยใช้สูตร 
    2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ใช้การทดสอบค่าที (t-test dependent) โดยใช้สูตร 
   3.  การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 วิเคราะห์จากร้อยละของคะแนนรวมของนักเรียนท่ีได้คะแนนสูงสุด ดังนี้  
    ร้อยละ 80 ขึ้นไป  มีความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์มากที่สุด 
  ร้อยละ 70 - 79  มีความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์มาก 
    ร้อยละ 60 - 69  มีความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ปานกลาง 
    ร้อยละ 50 - 59  มีความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์น้อย 
   ต่ ากว่าร้อยละ 50 มีความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์น้อยที่สุด 
 4.  การศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (µ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป และแปลผลค่าเฉลี่ย ดังน้ี  
    ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 แปลความหมาย มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์มากที่สุด 
    ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 แปลความหมาย มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์มาก 
    ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 แปลความหมาย มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์ปานกลาง 
    ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 แปลความหมาย มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์น้อย 
    ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 แปลความหมาย มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์น้อยที่สุด 

 สรุปผลการวิจัย 
 1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 กับเกณฑ์ พบดังตาราง 1 
 
 
 
 
ตาราง 1  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  กับเกณฑ์ 
 n k µ   t Sig. 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 21 14 15.05 1.72 2.80 .006 

  p < .05 
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 จากตารางที่ 1  พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดั บ .05 โดยมี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 15.05 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.72 ค่า t = 2.80 และค่า Sig. = .006 

 2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลังเรียน พบดังตาราง 2  
 ตาราง 2  แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร ์โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสง่เสรมิความคิดสร้างสรรค ์ของ  
 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลังเรียน 

 n µ σ t Sig. 

คะแนนก่อนเรียน 21 8.52 3.75 
12.68 .000 

คะแนนหลังเรียน 21 15.05 1.72 

  p < .05 
 จากตารางที่ 2  พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังสูงกว่า
ก่อนการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 12.68 และ 
ค่า Sig. = .000 

 3.  การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 พบดังตาราง 3 
ตาราง 3  แสดงร้อยละของคะแนนรวมของนักเรียนท่ีได้คะแนนสูงสุดของความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ หลังการ  
            จัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

คนที ่

ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 

คะแนน
รวม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ระดับ 

ความคิด
สร้างสรรค์ 

ทางคณิตศาสตร์ 

ความคิด
คล่อง 

ความคิด
ยืดหยุ่น 

ความคิด
ริเร่ิม 

1 14 7 4 25 100 มากที่สุด 

2 13 6 4 23 92 มากที่สุด 

3 13 5 4 22 88 มากที่สุด 

4 11 5 4 20 80 มากที่สุด 

5 12 4 4 20 80 มากที่สุด 

6 11 5 3 19 76 มาก 

7 10 5 4 19 76 มาก 

8 10 5 3 18 72 มาก 
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คนที ่

ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 

คะแนน
รวม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ระดับ 

ความคิด
สร้างสรรค์ 

ทางคณิตศาสตร์ 

ความคิด
คล่อง 

ความคิด
ยืดหยุ่น 

ความคิด
ริเร่ิม 

9 11 4 3 18 72 มาก 

10 10 4 2 16 64 ปานกลาง 

11 9 5 2 16 64 ปานกลาง 

12 10 4 2 16 64 ปานกลาง 

13 8 4 3 15 60 ปานกลาง 

14 8 5 2 15 60 ปานกลาง 

15 8 4 3 15 60 ปานกลาง 

16 6 4 2 12 48 น้อย 

17 6 4 1 11 44 น้อย 

18 5 4 2 11 44 น้อย 

19 4 4 1 9 36 น้อยที่สุด 

20 4 4 0 8 32 น้อยที่สุด 

21 3 4 0 7 28 น้อยที่สุด 

รวม 186 96 53 335 
63.81 ปานกลาง 

เฉลี่ย 8.86 4.57 2.52 15.95 

 จากตารางที่ 3  พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ หลังการจัดการ
เรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 63.81 ของคะแนนรวมของ
นักเรียนท่ีได้คะแนนสูงสุด จากการพิจารณาเป็นรายบุคคล พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีความคิดสร้างสรรค์
ทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 28.57 ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 23.81 ระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 19.05 ระดับน้อยและระดับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 28.57 ของจ านวนนักเรียนท้ังหมด ตามล าดับ 

 4.  การศึกษาเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ หลังใช้การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 พบดังตาราง 4 
ตาราง 4  แสดงค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) เจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ หลังใช้การจัดการ
เรียนรู้ 
แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  
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เจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ µ   แปลผล 

1.  คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 4.67 0.48 มากที่สุด 

2.  วิชาคณิตศาสตร์ท าให้ฉันเป็นคนท่ีมีเหตุผลและมีความรอบคอบ 4.24 0.62 มาก 

3.  ฉันมีความสุขกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 4.33 0.66 มาก 

4.  ฉันรู้สึกง่วงนอนทุกครั้งท่ีเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 4.00 0.89 มาก 

5.  เมื่อฉันท าแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ไม่ได้ จะปรึกษาครูหรือเพื่อน 
เพื่อท าแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ 

4.43 0.60 มาก 

6.  การเรียนคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพในใน
อนาคต 

4.33 0.58 มาก 

7.  เมื่อจบบทเรียนนี้ ฉันอยากท าแบบฝึกหัดที่ท้าทายความสามารถ
ถึงแม้ว่ามันจะยากก็ตาม 

4.19 0.60 มาก 

8.  ฉันท าการบ้านด้วยความตั้งใจและเสร็จทันเวลาที่ครูก าหนดเสมอ 4.38 0.67 มาก 

9.  เมื่อมีการบ้านคณิตศาสตร์ฉันจะท าด้วยตัวเองเสมอ 4.62 0.50 มากที่สุด 

10.  ขณะที่เรียนคณิตศาสตร์ส่วนมากฉันรู้สึกสนุกและไม่อยากให้
หมดเวลา 

4.52 0.51 มากที่สุด 

รวม 4.37 0.20 มาก 

 
 จากตารางที่ 4  พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เจตคติต่อการเรียนคณติศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้
แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก  (µ = 4.37 และ  = 0.20)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( µ = 4.67 และ  = 0.48) รองลงมา คือ 
เมื่อมีการบ้านคณิตศาสตร์ฉันจะท าด้วยตัวเองเสมอ  ( µ = 4.62 และ  = 0.50) และขณะที่เรียนคณิตศาสตร์
ส่วนมากฉันรู้สึกสนุกและไม่อยากให้หมดเวลา ( µ = 4.52 และ  = 0.51)  ตามล าดับ 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 สรุปผล ดังนี้ 
  1.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
    2.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังสูงกว่าก่อนการจัดการ
เรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
    3.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง จากการพิจารณาเป็นรายบุคคล พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
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6 มีความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับปานกลาง สูงสุด รองลงมา คือ ระดับมากที่สุด ระดับมาก ระดับ
น้อย และระดับน้อยท่ีสุด ตามล าดับ 
    4.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ เมื่อมีการบ้านคณิตศาสตร์ฉันจะท า
ด้วยตัวเองเสมอ และขณะที่เรียนคณิตศาสตร์ส่วนมากฉันรู้สึกสนุกและไม่อยากให้หมดเวลา ตามล าดับ 

อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้
แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ซึ่งในการอภิปราย
ผลการวิจัย ผู้วิจัยด าเนินการอภิปรายตามล าดับ ดังน้ี 
  1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังใช้การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ผลการวิจัยพบว่า หลังใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
ส่งเสริมความคิดสรา้งสรรค์ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก นักเรียนได้เรียนรู้จากการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ในข้ันสอน ที่ครูได้ออกแบบสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียน เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้
เกิดกระบวนการคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ และการท าแบบฝึกกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นและสนใจในการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วงเดือน คล้ายบุญมี (2556 : 101) การพัฒนาเลิร์น
นิงอ็อบเจ็กต์ เรื่อง รูปเรขาคณิตที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาเลิร์นนิงอ็อบเจ็กต์เรื่องรูปเรขาคณิตที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์โดยเฉลี่ยเท่ากับ 80.04/80.83 
   2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลังเรียน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ ความสามารถในการคิดของนักเรียนที่คิดได้หลากหลายแง่มุม หลายทิศทาง โดยมีสถานการณ์ต่าง ๆ เป็น
ตัวกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดสร้างสรรค์ออกมา น าไปสู่วิธีการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่แปลกใหม่อย่างเป็น
ขั้นตอน และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เพียงจันทร์  ไชยยศ (2556 : 192-193) ได้ศึกษาการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการคิดสร้างสรรค์ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียน
ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการคิดสร้างสรรค์ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
  3.  การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ หลังใช้การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ันช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีความคิดสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบสง่เสรมิความคิดสร้างสรรค์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง จากการพิจารณาเป็น
รายบุคคล พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับปานกลาง สูงสุด 
รองลงมา คือ ระดับมากท่ีสุด ระดับมาก ระดับน้อย และระดับน้อยที่สุด ตามล าดับ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การจัดการ
เรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ได้ฝึกให้นักเรียนได้คิด วิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนน าไปสู่การการพัฒนา
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ความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดที่แปลกใหม่ ไม่เหมือนใครและมีความคิดที่หลากหลายมากข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ยุพิน บุบผาวรรณา (2556 : 114-115) การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า คะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
    4. การศึกษาเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 หลังใช้การจัดการเรียนรู้
แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 
หลังการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ เมื่อมีการบ้านคณิตศาสตร์ฉันจะท า
ด้วยตัวเองเสมอ และขณะที่เรียนคณิตศาสตร์ส่วนมากฉันรู้สึกสนุกและไม่อยากให้หมดเวลา ตามล าดับ ทั้งนี้อ าจ
เนื่องมาจาก การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และมีส่วนร่วมต่อ
การท ากิจกรรม ท าให้นักเรียนคิดว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เห็นประโยชน์และคุณค่าของ
คณิตศาสตร์มากขึ้น และยังสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง จึงเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ท าให้นักเรียนชอบ
เรียนคณิตศาสตร์มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อารมณ์ เข็มเพ็ชร์ (2552 : 100) พบว่า เจตคติต่อการเรียน
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 
   1. ผลการวิจัยพบว่า ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนสามารถที่จะพัฒนาได้ด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ดังนั้นครูจึงควรน าการจัดกิจกรรมการ
เรียนคณิตศาสตร์นี้ไปใช้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางคณิตศาสตร์ 
   2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช่ัวโมงแรกครูควรแจ้งข้อตกลง ข้อปฏิบัติและเกณฑ์ต่างๆ ในการเรียนรู้ให้
นักเรียนเข้าใจก่อนการจัดกิจกรรม 
   3. ผลการวิจัยพบว่า เจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบสงเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้นครูจึงควรเน้นให้นักเรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของคณิตศาสตร์มากขึ้นและเพิ่มความ
สนุกสนานในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนด้วย 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยในครั้งต่อไป 
   1. ควรมีการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ในเนื้อหาสาระวิชาคณิตศาสตร์เรื่องอื่นๆ และ
ระดับชั้นอื่นๆ 
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