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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมแมทบ็อกซ์ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย และ เปรียบเทียบวิธีการสอนแบบปกติและการสอนแบบ Active Learning โดย
ใช้ชุดกิจกรรมแมทบ็อกซ์ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 4 – 6 จำนวน 52 คน ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เครื่องมือที่ใช้ในการวจิัย 
คือ ชุดกิจกรรมแมทบ็อกซ์ และ แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ เรื่องรูปเรขาคณิตและรูปสมมาตร สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วย Paired t-test, Independent t-
test และ One-Way ANOVA 
 ผลการศึกษาพบว่า 

1. คะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย  หลังได้รับการจัด
กิจกรรมแมทบ็อกซ์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ สูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรม อย่างมี
นัยสำคัญยิ่งทางสถิติ ( P-value < 0.01) 

2. วิธีการสอนแบบ Active Learning โดยใช้ชุดกิจกรรมแมทบ็อกซ์ สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายสูงกว่าวิธีการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( P-value < 
0.05) 

 

คำสำคัญ : ชุดกิจกรรมแมทบ็อกซ์ ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ รูปเรขาคณติ รูปสมมาตร 
 

ABSTRACT 
 

This research aimed to study the effect of Math Box activities on mathematical creativity of 
high school students and to compare normal teaching methods and active learning teaching using Math 
Box activity. The sample group was 52 students in Grade 4 - 6 in the academic year 2020 at Ban Pong 
Kasang school. Under the Prachuap Khiri Khan Primary Educational Service Area Office 2. The tools used 
in the research were a Math Box activity set and a mathematical creativity test.  On geometry and 
symmetry. The statistics used to analyze the data are mean, standard deviation. Test the hypothesis 
with paired t-test, independent t-test and One-Way ANOVA. The findings revealed as follows: 
 1. Mathematical creativity score of high school students. After receiving a Math Box activity set. 
To promote the development of mathematical creativity higher than before the event has been held  
critical significance (P-value <0.01) 
 2. Active Learning Teaching Method using Math Box activity set.  Able to develop mathematical 
creativity of high school students higher than normal teaching method, statistically significant (P-value 
<0.05). 
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บทนำ 
ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ทุกประเทศทั่วโลกมุ่งพัฒนาบุคลากรของตนเองให้เป็นผู้มี

ความรู้ความสามารถทันต่อการเปลี่ยนแปลง แต่สิ่งสำคัญที่จะพัฒนาคนและคุณภาพของคนได้นั้นคือการศึกษา ดัง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ได้กำหนดแนวทางการปฏิรูปการศึกษาโดยให้ความสำคัญกับผู้เรียน
เป็นหลัก เพื่อให้เป็นผู้มีปัญญารู้จักเหตุและผล รู้จักแก้ปัญหาได้อย่างชาญฉลาด รู้เท่ากันการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วและหลากหลาย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อีกทั้งยังมุ่งพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม เพื่อช่วยให้เป็น
บุคคลที่สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2540) 

ความคิดสร้างสรรค์เป็นคุณสมบัติที่พึงปรารถนาของทุกองค์กรและทุกสังคม เพราะผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นผู้
ที่ไม่ยอมหยุดนิ่งอยู่กับความจำเจซ้ำซาก จะพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลง คิดค้นวิธีท่ีดีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพอยู่
เสมอ (จำลอง ภู่บำรุง, 2530) ความคิดสร้างสรรค์มีหลายรูปแบบ กิลฟอร์ด (Guilford) ได้แบ่งประเภทของความคิด
สร้างสรรค์ ดังนี้ 1) ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) 2) ความยืดหยุ่น (Flexibility) 3) ความคิดริเริ่ม (Originality) และ 
4) ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) (สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2544) แนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียน
ได้มีความคิดสร้างสรรค์ได้ก็คือการจัดการศึกษา เพราะความคิดสร้างสรรค์สามารถสอนกันได้ และแนะนำกันได้ (จำลอง 
ภู่บำรุง, 2530) 

โอริกามิ ( Origami ) หรือการพับกระดาษ เป็นที่สนใจของนักคณิตศาสตร์มานานแล้ว เนื่องจากการพับกระดาษ
เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของกระดาษจากสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบนๆ 2 มิติ ให้เป็นรูปร่างต่าง ๆ ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ 
กิจกรรมการพับกระดาษโอริกามิ ช่วยส่งเสริมความรู้และทักษะทาง เรขาคณิตได้ Marla (2007) ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลการ
เล่านิทานประกอบการพับกระดาษโอริกามิ ที่มีต่อ ความคิดอย่างมีเหตุผลทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กวัยอนุบาล โดย
อาศัยการรับรู้จากประสบการณ์เดิม และกลยุทธ์การกระตุ้นความมั่นใจให้นักเรียนพยายามแก้ปัญหาด้วยวิธีของตนเอง 
ตลอดจนการรับรู้ผ่านครูผู้สอน ในการเล่านิทานประกอบการพับกระดาษโอริกามิ ผลการทดลองพบว่า เด็กทุกคนมีความ
เพลิดเพลินกับ กิจกรรม และมีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์เรื่องรูปร่าง รูปทรง การเปรียบเทียบ และจำนวน ซึ่ง
นำไปสู่ การตั้งสมมติฐาน การให้เหตุผล และการแก้ไขปัญหาที่สูงขึ้น 

คณิตศาสตร์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการคิดของมนุษย์ ช่วยให้มนุษย์มีระบบการคิดแบบเป็นเหตุเป็นผล 
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีกระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ (สิริพร ทิพย์คง, 2536) การทำให้ผู้เรียนเข้าใจ
และเกิดความคิดรวบยอด (Concept) ทางคณิตศาสตร์ได้ บางครั้งต้องมีการรับรู้จากสิ่งเร้าต่าง ๆ โดยผ่านประสาทสัมผัส
ทั้งห้าส่วนหรือหลาย ๆ ส่วนพร้อมกัน (พรพิมล ยังฉิม , 2546) จากการศึกษางานวิจัยพบว่ามีงานวิจัยหลายงานที่ใช้ชุด
กิจกรรมพับกระดาษ เป็นกิจกรรมหนึ ่งในการช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และเพิ ่มทักษะทางคณิตศาสตร์  
ตัวอย่างเช่น ปัญญา คลังมนตรี (2554) ได้ศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมพับกระดาษแบบออริกามิที่มีต่อความคิดรวบยอด
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 30 คน โดยใช้สถิติ
ทดสอบที (t-test) ผลการศึกษาพบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ที่ 3  ที่ใช้ชุดกิจกรรมพับกระดาษแบบออริกามิมีความคิด
รวบยอดทางคณิตศาสตร์สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ต่อมา วารินทิพย์ ศรีกุลา (2554) ทำการศึกษา
เปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังที่ได้รับการทำกิจกรรมการพับกระดาษ  ของ
นักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2  จำนวน 35 คน โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์ จังหวัดนนทบุรี โดยใช้การทดสอบที (t-test) 
และการวิเคราะห์เนื้อหาในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษาพบว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมพับกระดาษมีทักษะ
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยรวมและรายด้านสูงขึ้น ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05   และ ต่อมาพิมลพรรณ สูงกิจบูลย์ 
และปัทมศิริ ธีรานุรักษ์ จารุชัยนิวัฒน์ (2557) ศึกษาผลการจัดกิจกรรมโอริกามิที่มีตอ่ความรู้ทางเรขาคณติของนักเรียนใน
ระดับชั้นอนุบาล 1 จำนวน 48 คน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม และทำการวิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติทดสอบที (t-test) ผลการศึกษาพบว่าหลังการจัดกิจกรรม กลุ่มทดลองมี
ค่าเฉลี่ยความรู้ทางเรขาคณิต ด้านรูปร่าง ด้านตำแหน่ง และด้านทิศทาง สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่
ระดับ .01 เป็นต้น จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมา คณะผู้วิจัยจึงเลือกใช้ชุดกิจกรรมแมทบ็อกซ์ ในการช่วยส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ และเพิ่มทักษะทางคณิตศาสตร์ เพราะชุดกิจกรรมแมทบ็อกซ์เป็นกิจกรรมลักษณะหนึ่งในการพับ
กระดาษที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้น และเป็นการสอนโดยเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์ที่เป็นนามธรรมให้เห็นเป็นรูปธรรมทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้โดยตรง ช่วยให้เกิดความคิดรวบยอดทาง
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คณิตศาสตร์ได้ง่าย และเป็นการส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาผลการจัดการเรียนรู้จากการ
ใช้ชุดกิจกรรมแมทบ็อกซ์ โดยวิธีการสอนแบบ Active Learning  และการสอนแบบปกติ เพื่อเป็นแนวทางในการจัด
กิจกรรมในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. เพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังจากการทำกิจกรรมแมทบ็อกซ์ 
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการจัดกิจกรรมแมทบ็อกซ์ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์  

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย 
3. เพื่อเปรียบเทียบวิธีการสอนแบบปกติ และการสอนแบบ Active Learning โดยใช้ชุดกิจกรรมแมทบ็อกซท์ี่มี

ต่อความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย 
 

ขอบเขตของการวิจัย  
1. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที ่ 4 - 6  ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2563โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  จำนวน 
52 คน 

2. ขอบเขตเนื้อหา 
2.1) ความคิดสร้างสรรค์ประกอบด้วย 1) ความคิดริเริ่ม (Originality) 2) ความคิดคล่องตัว (Fluency) 

 3) ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) 4) ความคิดละเอียดลออ (Elabortion) 
2.2) วิธีการพับแมทบ็อกซ์ มี 3 ขั้นตอน คือ 1) การตัดกระดาษ 2) การพับกระดาษ 3) การประกอบ  
2.3) เนื ้อหาที่เกี ่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย การพับกระดาษกับการสมมาตร และรูปทรง

เรขาคณิต 
3. ขอบเขตพ้ืนที่ 

  โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

วิธีดำเนินการวิจัย  
1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย   
1.1)  ชุดกิจกรรมแมทบ็อกซ์ จำนวน 52 ชุด 
1.2)  แผนการจัดกิจกรรมแมทบ็อกซ์แบบ Active Learning จำนวน 6 แผน และแผนการจัดกิจกรรม

แมทบ็อกซแ์บบปกติ จำนวน 6 แผน 
1.3)  แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ เรื่องแกนสมมาตร และรูปเรขาคณิต จำนวน 21 ข้อ 

โดยแบ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย จำนวน 20 ข้อ  และ แบบทดสอบแบบอัตนัย จำนวน 1 ข้อ โดยทดสอบความคิด
สร้างสรรค์ทั้ง 3 ด้าน คือ 1) ความคิดริเริ่ม (Originality)  2) ความคิดคล่องตัว (Fluency)  และ 3) ความคิดยืดหยุ่น 
(Flexibility) โดยทำการตรวจสอบเครื่องมือ ดังนี ้

1.3.1) นำแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ เรื่องแกนสมมาตร และรูปเรขาคณิตเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจพิจารณาความถูกต้อง ความชัดเจน และความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาความรู้ ข้อคำถาม 
และข้อคำสั่งของแบบทดสอบ 

1.3.2) นำแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ มาปรับปรุงแก้ไข และนำไปใหผู้้เชี่ยวชาญ 
ประเมินเพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยหาค่าความสอดคล้องหรือดัชนีของความสอดคล้องกันระหว่างข้อคำถามแต่
ละข้อกับจุดประสงค์ (Index of Item – Objective Congruence หรือ IOC)  
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2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยดำเนินการเก็บข้อมูล ดังนี ้
2.1) ก่อนการจัดกิจกรรม ใช้แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่กำลังศึกษา ช้ัน 

ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จำนวน 52 คน โดยทำการทดสอบแบบรายบุคคล ซึ่งใช้เวลาในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล เป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

2.2) ดำเนินการจัดกิจกรรม โดยแบ่งวิธีการจัดกิจกรรมเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มการจัดกิจกรรมแมทบ็อกซ์แบบ 
Active Learning จำนวน 6 แผน และกลุ่มการจัดกิจกรรมแมทบ็อกซ์แบบปกติ จำนวน 6 แผน ซึ่งดำเนินการจัดกิจกรรม
เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ โดย 1 แผนใช้เวลา 50 นาที 

2.3) หลังการจัดกิจกรรม ใช้แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ เรื่องแกนสมมาตร และรูป
เรขาคณิต ฉบับหลังการจัดกิจกรรมแมทบ็อกซ์ กับนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม โดยทำการทดสอบแบบรายบุคคล จำนวน 52 คน 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
นำแบบทดสอบมาตรวจสอบความถูกตอ้ง และนำมาจัดหมวดหมู่ เข้ารหัส และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม

สำเร็จรูปทางสถิติ ดังนี ้
3.1) วิเคราะห์และเปรียบเทียบคะแนนความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาของนักเรียนท่ีกำลังศึกษา ช้ันประถมศึกษาปี

ที่ 4 - 6 ก่อนการจัดกิจกรรมแมทบ็อกซ์ โดยใช้การทดสอบสมมติฐานด้วย One-Way ANOVA   
3.2) วิเคราะห์และเปรียบเทียบคะแนนคะแนนความรู้เกี ่ยวกับเนื้อหาของนักเรียน ที่เข้าร่วมการจัด

กิจกรรมแมทบ็อกซ์ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม โดยใช้การทดสอบสมมติฐานด้วย  Paired sample t-test   
3.3) วิเคราะห์และเปรียบเทียบคะแนนความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาของนักเรียน ที่เข้าร่วมการจัดกิจกรรม

แมทบ็อกซ์โดยใช้วิธีการการจัดกิจกรรมแมทบ็อกซ์แบบปกติ และแบบ Active Learning โดยใช้การทดสอบสมมติฐาน
ด้วย Independent sample t-test 
 

ผลการวิจัย  
ผลการศึกษาการจัดกิจกรรมแมทบ็อกซ์ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ตอนปลาย และทำการเปรียบเทียบวิธีการสอนแบบปกติและการสอนแบบ Active Learning โดยใช้ชุดกิจกรรม
แมทบ็อกซ์ โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 52 คน โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง ผล
การศึกษาดังน้ี 

1. ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบคะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่กำลังศึกษาใน
ระดับ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 ก่อนการจัดกิจกรรมแมทบ็อกซ์  
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนความคิดสร้างสรรค์ทาง

คณิตศาสตร์ก่อนเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย  

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ระหว่างกลุม่ 2 2.000 1.000 0.732 0.486 
ภายในกลุ่ม 49 66.980 1.367 

ผลรวม 51 68.981    

จากตารางที่ 1 พบว่าค่าสถิติทดสอบ F เท่ากับ 0.732 และค่า Sig. = 0.486 จะเห็นว่าค่า Sig. มีค่ามากกว่า
ค่า  = 0.05 ดังนั ้นยอมรับสมมติฐานหลัก นั่นคือ ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ก่อนเรียนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาตอนปลายไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 
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2. ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบคะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ที่เข้าร่วมการจัด
กิจกรรมแมทบ็อกซ์ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม รายละเอียดดังตารางที่ 2-5 

ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนความคิดสร้างสรรค์ ด้านความคิดริเริ่มของนักเรียนท่ีเข้าร่วมการจัดกิจกรรม
แมทบ็อกซ ์ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 

แหล่งข้อมลู n Mean Std. Deviation t Sig. 
ทดสอบก่อนเรียน 
ทดสอบหลังเรียน 

52 
52 

4.5385 
6.3269 

0.93853 
0.73354 

12.024 .000 

* Sig. < .01 
ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนความคิดสร้างสรรค์ ด้านความคิดคล่องแคล่วของนักเรียนที่เข้าร่วมการจัด
กิจกรรมแมทบ็อกซ์ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 

แหล่งข้อมลู n Mean Std. Deviation t Sig. 
ทดสอบก่อนเรียน 
ทดสอบหลังเรียน 

52 
52 

4.8846 
6.3462 

0.87792 
0.71083 

8.937 .000 

* Sig. < .01 
ตารางที่ 4 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนความคิดสร้างสรรค์ ด้านความยืดหยุ่นของนักเรียนท่ีเข้าร่วมการจัดกิจกรรม
แมทบ็อกซ ์ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 

แหล่งข้อมลู n Mean Std. Deviation t Sig. 
ทดสอบก่อนเรียน 
ทดสอบหลังเรียน 

52 
52 

4.5385 
6.4808 

0.64140 
0.89578 

14.030 .000 

* Sig. < .01 
ตารางที่ 5 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนความคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ทั้ง 3 ด้าน ที่เข้าร่วมการจดั
กิจกรรมแมทบ็อกซ์ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม ของนักเรยีนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 

แหล่งข้อมลู n Mean Std. Deviation t Sig.  
ทดสอบก่อนเรียน 52 13.9808 1.16300 

29.517 .000 
ทดสอบหลังเรียน 52 19.1923 0.95051 
* Sig. < .01     

จากตารางที่ 2- 5 พบว่าคะแนนเฉลี่ยของความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ดา้นความคดิริเริ่ม ความคิดคล่องตวั 
และ ความคิดยืดหยุ่นก่อนเข้าร่วมกิจกรรมแมทบ็อกซ์  เท่ากับ 4.5385 4.8846 และ 4.5385 ตามลำดับ ส่วนคะแนน
เฉลี่ยหลังเข้าร่วมกิจกรรมแมทบ็อกซ์ เท่ากับ 6.3269 6.3462 และ 6.4808 และเมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของความคิด
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ทั้ง 3 ด้าน ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมแมทบ็อกซ์ เท่ากับ 13.9808  และหลังเข้าร่วมกิจกรรม
แมทบ็อกซ์เท่ากับ 19.1923, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนเข้าร่วมกิจกรรมแมทบ็อกซ์เท่ากับ 1.16300  หลังเข้าร่วม
กิจกรรมเท่ากับ 0.95051  และเมื่อพิจารณาค่าสถิติทดสอบ t รายด้านพบว่าค่า Sig. = 0.000 จะเห็นว่าค่า Sig. มีค่าน้อย
กว่า = 0.01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก ดังนั้นคะแนนเฉลี่ยของความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ด้านความคิด
ริเริ่ม ความคิดคล่องตัว และ ความคิดยืดหยุ่นหลังเข้าร่วมกิจกรรมแมทบ็อกซ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายสูง
กว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมแมทบ็อกซ์อย่างมีนัยสำคัญยิง่ทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 นอกจากน้ันเมื่อพิจารณาสถิติทดสอบ t ทั้ง 
3 ด้าน พบว่าให้ผลสอดคล้องกับผลการทดสอบแบบรายด้าน 

3. ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบคะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ที่เข้าร่วมการจัด
กิจกรรมแมทบ็อกซ์โดยใช้วิธีการการจัดกิจกรรมแมทบ็อกซ์แบบปกติ และแบบ Active Learning  
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ตารางที่ 6 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ที่เข้าร่วมการจัดกิจกรรม
แมทบ็อกซ์โดยใช้วิธีการการจัดกิจกรรมแมทบ็อกซ์แบบปกติ และแบบ Active Learning 

แหล่งข้อมลู n Mean Std. Deviation t Sig. (2-tailed) 
แบบปกต ิ 52 18.9231 1.05539 

-2.111 0.040 
แบบ AL 52 19.4615 0.76057 

* Sig. < .01     

จากตารางที่ 6 พบว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย ที่เข้าร่วมการจัดกิจกรรม
แมทบ็อกซ์โดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมแมทบ็อกซ์แบบปกติ และแบบ Active Learning เท่ากับ 18.9231 และ 19.4615 
ตามลำดับ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ที่เข้าร่วมการจัดกิจกรรมแมทบ็อกซ์
โดยใช้วิธีการการจัดกิจกรรมแมทบ็อกซ์แบบปกติ เท่ากับ 1.05539 และแบบ Active Learning เท่ากับ 0.76057 ค่าสถิติ
ทดสอบ t เท่ากับ -2.111 และ ค่า Sig. = 0.04 จะเห็นว่าค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า = 0.05 ดังนั้นปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
นั่นคือ คะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ที่เข้าร่วมการจัด
กิจกรรมแมทบ็อกซ์โดยใช้วิธีการการจัดกิจกรรมแมทบ็อกซ์แบบ Active Learning สูงกว่าวิธีการจัดกิจกรรมแมทบ็อกซ์
แบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากผลการทดลองจัดกิจกรรมแมทบ็อกซ์ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนในระดับช้ัน
ประถมศึกษาตอนปลาย โดยใช้กลุ ่มตัวอย่าง จำนวน 52 คน จากโรงเรี ยนบ้านโป่งกะสัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

1. หลังการจัดกิจกรรมแมทบ็อกซ์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์  ของนักเรียนในระดับช้ัน
ประถมศึกษาตอนปลาย สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ด้านความคิดริเริ่ม ความคิดคล่องตัว และ 
ความคิดยืดหยุ่น สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ 0.01 

2.  ผลการจัดกิจกรรมแมทบ็อกซ์ โดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมแบบ Active Learning สามารถพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลายสูงกว่าวิธีการจัดกิจกรรมแมทบ็อกซ์แบบปกติ 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการใช้ชุดกิจกรรมแมทบ็อกซ์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ผู้วิจัยได้ค้นพบปัจจัยที่ส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ได้ดังนี้ 
 1. ชุดกิจกรรมแมทบ็อกซ์จัดได้ว่า เป็นกิจกรรมเสริมอย่างหนึ่ง เป็นการเรียนที่นำมาบูรณาการอย่างเป็นระบบ มี
กระบวนการที่เป็นขั้นตอน นอกจากเป็นการเรียนแนวใหม่ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงทำให้ผู้เรียน
เกิดความสนุกสนาน มีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ ซึ่งทำให้ผู้เรียนแสดงความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ได้ดีขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับ อารีย์ รังสินันท์ (2532) ที่ได้เสนอการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ไว้ว่า ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง มี
ความช่างกล้าสังเกต มีความกระตือรือร้น ทดลองด้วยความสนใจของตนเอง ทำให้ผู้เรียนเกิดแนวคิดใหม่ๆขึ้นได้ และ
สอดคล้องกับรูปแบบการสอนของ แฟรงค์ วิลเลียม ในด้านเนื้อหาได้กล่าวไว้ว่า ความคิดสร้างสรรค์สามารถสอดแทรกได้
ทุกเนื้อหาวิชาของหลักสูตร ซึ่งผู้วิจัยใช้ชุดกิจกรรมแมทบ็อกซ์จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสมมาตร รูปทรงเราคณิต  และ
บูรณาการกับศิลปะในเรื่องการให้สีสันที่สวยงาม ดังนั้นจึงแน่ใจได้ว่า การวิจัยครั้งนี้สามารถสอนและพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ตามรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้ 
 2. เป็นการสอนให้เกิดจินตนาการ (Imagination) เป็นการสอนที่ให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดสรา้งสรรค์ อาจเป็นความ
แปลกใหม่ สำหรับผู้เรียนท่ีไม่เคยคิดมาก่อน ผู้วิจัยได้ให้ผู้เรียนแสดงความคิดออกมากับผลงานแมทบ็อกซ์ ซึ่งทำให้ผู้เรียน
เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลินกับการเลือกสีของกระดาษ พับ และประกอบ สีสันท่ีแตกต่างจากคนอ่ืน เป็นการทำตาม
จินตนาการของกลุ่ม ผลงานแต่ละกลุ่มออกมาสวยงาม ผู้เรียนเองมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง (อารีย์ รังสินันท์, 
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2532) ได้กล่าวไว้ว่าความคิดสร้างสรรค์มิได้เกิดจากความคิดที่เกิดจากการคิดที่เป็นเหตุเป็นผลเท่านั้น แต่อาจเกิดจาก
ความฝันหรือจากการจินตนาการที่ยังไม่เกิดขึ้น หรือมีทางเป็นไปได้ยาก ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการสอนของ แฟรงค์  วิ
ลเลียม (ทรงเกียรติ พลไชยา, 2549) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผู้สอนสามารถเลอืกวิธีหรือกิจกรรมให้เหมาะสมกบั
เนื้อหาที่มีผลต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์อย่างมาก จากผลการวิจัยครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าวิธีการสอนที่ให้ผู้เรียนเกิด
จินตนาการของผู้เรียนมีผลต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์อย่างมาก  อารีย์  รังสิมันท์ (2532) ได้
กล่าวสนับสนุนว่าการต่อภาพให้สมบูรณ์ จากสิ่งเร้าที่กำหนดให้เป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้ดี ผู้เรียนเกิด
จินตนาการ กระตุ้นให้อยากลงมือทำให้เสร็จเป็นรูปเป็นร่าง ด้วยความคิดที่เป็นอิสระและความพอใจในผลงาน นับว่าเป็น
การเริ่มต้นในการกล้าคิด และยอมรับความแตกต่างของตนกับเพื่อนคนอื่น ๆ เป็นการสร้างเสริมให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจ 
กล้าคิดในสิ่งที่แปลกใหม่ที่นำไปสู่ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 3. เป็นการสอนโดยใช้วิธีรวมพลังสมอง (Brainstroming) ผู้วิจัยได้ให้ผู้ร่วมกิจกรรมกลุ่มตัวอย่าง ได้ร่วมกันคิด
ร่วมกันแก้ปัญหา ทุกคนยอมรับความคิดเห็นของกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับ พัชนี  วรกริน (2522) ได้สรุปไว้ว่า การที่ผู้เรียนได้
เข้าร่วมกลุ่มในการทำงานเป็นการแสดงถึงการยอมรับจากกลุ่ม ทำให้เกิดความภาคภูมิใจ อบอุ่นใจ และความรู้สึกว่า
ตนเองมีคุณค่า อีกประการหนึ่งผู ้เรียนอยู ่ในช่วงวัยรุ ่น ซึ ่งกำลังสนใจการรวมกลุ ่มของคนกำลัง อยู่ในวัยเดียวกัน 
เช่นเดียวกับ ศศิพันธ์  พัดสมร (2540) กล่าวไว้ว่า ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นหลังจากได้รับการฝึกคิดเป็นกลุ่ม
ตามแนวคิดของ แฟรงค์  วิลเลียม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยการทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม ซึ่งนับว่าเป็นวิธีการ
ที่ทำให้ผู้เรียนมีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ให้ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และสอดคล้องกับ โบรว์ (สุนีย์  ศรี
วินพิมพ์, 2533 ) ได้กล่าวไว้ว่า การจัดกิจกรรมกลุ่มละทำให้ผู้เรียนได้มีโอกาสช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความรับผิดชอบ 
มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพิ่มความสัมพันธ์ทางสังคม และลดความกังวลของผู้เรียน 
 4. เป็นการสอนให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มากขึ้น นักเรียนสามารถคิดหา
คำตอบได้เร็วขึ้น ในระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ยังพบว่า นักเรียนสามารถคิดหาคำตอบ ได้หลังจากทำความเข้าใจ
ปัญหาแล้วในทันที ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับลักษณะพฤติกรรมสำคัญ ของผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ ของณัฏฐพงษ์ เจริญทิพย์ (2542: 147) ที่กล่าวว่า ความไวต่อปัญหา พฤติกรรมที่แสดงถึงการเกิดความคิด
อย่างฉับพลันสืบเนื่องจากการรับรู้หรือการได้ประสบกับเหตุการณ์ในด้านต่าง ๆ 
 5. เป็นการสอนให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มากขึ้น นักเรียนสามารถเลือก
คำตอบหรือกลุ่มของคำตอบท่ีสอดคล้องกับเงื่อนไขที่กำหนดได้ถูกต้อง โดยคิดและเลือกจากคำตอบ ถ้าพบว่าไม่มีคำตอบ
ที่ต้องการจึงคิดหาคำตอบอีกครั้งจนได้คำตอบที่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับ สภา
ครูคณิตศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (NCTM. 1991: 95) และซิลเวอร์ (Lowrie. 2002: Online; อ้างอิงจาก Silver. 
1994.) ที่กล่าวว่า การตั้งปัญหามี 2 ลักษณะ คือการตั้งปญัหาใหม่จากสถานการณ์ที่กำหนด และการสร้างปัญหาใหม่โดย
การปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของปัญหาที่กำหนด 
 6. เป็นการสอนให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มากขึ้น นักเรียนสามารถคิดเพื่อให้
ได้ความคิดที่มีลักษณะแปลกใหม่ที่แตกต่างจากความคิดเดิมและไม่ซ้ำกับความคิดคนส่วนใหญ่ ส่งผลให้ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ค่อย ๆได้รับการพัฒนาที่ดีขึ ้น สอดคล้องกับ  ธัญญารัตน์ โกมลเกียรติ (2557) ได้ศึกษา
กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้สำเร็จ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมแมทบ็อกซ์ 
1.1) ผู้สนใจในกิจกรรมแมทบ็อกซ์สามารถนำไปบูรณาการกับการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน ควรทำความ

เข้าใจ กับแผนการจัดกิจกรรมแมทบ็อกซ์ให้ละเอียด เพื ่อให้เข้าใจขั้นตอนการสอน 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นแนะนำ
หลักการพับกระดาษ 2) ขั้นประกอบตามแบบ และ 3) ขั้นการตกแต่งให้สวยงาม 

1.2) ควรใช้ภาษาที่เหมาะสมกับวัยของเด็กในการอธิบายขั้นตอนการสอนพับกระดาษ และควรฝึกการพับ
กระดาษก่อนนำมาสอนเด็กจริง เพื่อความราบรื่นระหว่างกิจกรรมการสอน 
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1.3) ไม่ควรคาดหวังกับผลงานที่เด็กทำมากเกินไป เนื่องจากเด็กแต่ละคนมีการเรียนรู้ช้าหรือเร็วที่ต่างกัน 
ดังนั้นผู้สอนควรเป็นผู้สังเกตและจับกลุ่มให้เด็กเพื่อจัดการทำกิจกรรมตามความสามารถของเด็กแต่ละกลุ่ม ควรสอนเป็น
กลุ่มย่อย ไม่เกินครั้งละ 5 คน 

1.4) ควรจัดบรรยากาศในการสอนที่ทำให้เด็กรู้สึกอยากจะทำกิจกรรม เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก ใช้การ
เสริมแรงทางบวก ใช้คำชมเชยเมื่อเด็กทำงานได้ดี และใช้กระดาษที่หลากสี สวยงาม 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1)  นำกิจกรรมแมทบ็อกซ์ ไปใช้ในการวิจัยกับเด็กในระดับชั้นอื่น ๆ ต่อไป 
2.2)  นำกิจกรรมแมทบ็อกซ์ ไปบูรณาการในการวิจัยด้านอื่น ๆ เพือ่พัฒนาในเนื้อหาสาระต่าง ๆ ต่อไป 

 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณคำชี้แนะจากอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและการตรวจสอบความเหมาะสมของ
เครื่องมือ และขอบคุณโรงเรียนบ้านโป่งกะสัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ที่
กรุณาให้คณะผู้วิจัยได้ใช้สถานที่ ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล จนทำให้งานวิจัยฉบับนี้เสร็จ
สมบูรณ์ 
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