HMP3
เจตคติของนักเรียนเกีย่ วกับการเรี ยนคณิตศาสตร์ ในชั้นเรี ยนทีใ่ ช้ วธิ ีการแบบเปิ ด:
ความแตกต่ างระหว่ างเพศ
Students’ Attitude about Learning Mathematics in Classroom Using Open Approach:
Gender Differences
ขวัญชนก กิจเธาว์ (Kwanchanok Kitthao)* ดร.นฤมล ช่างศรี (Dr.Narumon Changsri)**
ดร.ไมตรี อินทร์ประสิ ทธิ์ (Dr.Maitree Inprasitha)***
บทคัดย่ อ
การวิจยั ในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรี ยนเกี่ยวกับการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ในชั้นเรี ยนที่ใช้วิธีการ
แบบเปิ ดโดยจาแนกตามความแตกต่างระหว่างเพศ กลุ่มเป้ าหมายคือนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ปี จานวน 154 คน
ปี การศึกษา 2560 โดยมีการจัดการเรี ยนการสอนด้วยวิธีการแบบเปิ ดตามแนวคิดของ Inprasitha (2011) ไปใช้ในการจัดการ
เรี ยนการสอน การวิจยั นี้ แบ่งเป็ น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการจัดการเรี ยนการสอนด้วยวิธีการ
แบบเปิ ด และระยะที่ 2 เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลหลังจากการจัดการเรี ยนการสอนด้วยวิธีการแบบเปิ ด โดยข้อมูลในเชิ ง
ปริ มาณนั้นได้มีการปรับแบบสอบถามบทบาททางเพศ (BSRI) จากงานของ (Bem, 1974) และแบบสอบถามเจตคติ ของ
นักเรี ยนเกี่ยวกับการเรี ยนคณิ ตศาตร์ในชั้นเรี ยนที่ใช้วธิ ี การแบบเปิ ดจากงานของ (Inprasitha, 2006) และข้อมูลเชิงคุณภาพจะ
ใช้การสัมภาษณ์นักเรี ยนกลุ่มเป้ าหมายและผูร้ ่ วมสังเกตชั้นเรี ยน ซึ่ งจะปรับใช้กรอบตามแนวคิดของ (Inprasitha, 2006)
ผลการวิจยั พบว่าในชั้นเรี ยนที่ใช้วธิ ีการแบบเปิ ดเจตคติของนักเรี ยนเกี่ยวกับการเรี ยนคณิ ตศาสตร์โดยแบ่งตามความแตกต่าง
ระหว่างเพศมีทิศทางที่ดีข้ ึน ซึ่ งเห็นได้จากเหตุผลที่ชอบทากิจกรรมในชั้นเรี ยนและสิ่ งที่เปลี่ยนแปลงในทางบวกมีค่าเฉลี่ย
เพิ่มขึ้น และเหตุผลที่ไม่ชอบทากิจกรรมในชั้นเรี ยนและสิ่ งที่เปลี่ยนแปลงในทางลบมีค่าเฉลี่ยลดลง
ABSTRACT
This research aims to study students’ attitude about learning mathematics in classroom using Open Approach by
classified gender differences. The target group was 7th grade students in the 2016 school year. There were 154 students in
the class which implemented Open Approach at teaching approach according to Inprasitha ( 2011) for a year. The
methodology was divided 2 phase; phase 1 was data collection before using Open Approach and phase 2 was data
collection after using Open Approach. In quantitative data, the data were collected by using 2 questionnaires: gender role
questionnaire (BSRI) (Bem,1974) and students’ attitude about learning mathematics in classroom using Open Approach
questionnaire (Inprasitha, 2006). In qualitative data, the data collected by interviewing target groups and co-observation
following by Inprasitha (2006)’s framework. From the data was found in classroom using Open Approach, students’
attitude about learning mathematics by classified gender differences had better directions. It’s showed by reason do you
like doing activity in the classroom and issues change in positive way has increased average, and reason do you not like
doing activity in the classroom and issues change in negative way has decreased average.
คาสาคัญ: ความแตกต่างระหว่างเพศ เจตคติของนักเรี ยน วิธีการแบบเปิ ด
Keywords: Gender differences, Students’ attitude, Open Approach
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บทนา
ในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมามีการศึ กษาค้นคว้าจานวนมากเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างเพศและการเรี ยนรู ้
ทางคณิ ตศาสตร์ ซ่ ึ งได้รับการดาเนิ นการในหลายประเทศ ในปี ที่ผา่ นมาความพยายามในการวิจยั (Foy, 2013) แสดงให้
เห็ น ว่า ไม่ มี ค วามแตกต่า งอย่า งมี นัย ส าคัญ ระหว่า งเด็ ก ผูช้ ายและเด็ ก ผูห้ ญิ งเมื่ อพวกเขาเริ่ ม ต้น ทาความคุ น้ เคยกับ
คณิ ตศาสตร์ อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างที่ นักเรี ยนชายนิ ยมเริ่ มเกิ ดกับ เวลา แม้ว่าการศึ กษาเหล่านี้ กล่าวถึ งความ
แตกต่างระหว่างความสัมพันธ์ทางเพศซึ่ งมักแบ่งแยกโดยเพศ (Sex) เช่น พิจารณาถึงลักษณะทางชี ววิทยาของบุคคล
มากกว่าภูมิหลังทางสังคมวัฒนธรรมที่ กาหนดอัตลักษณ์ ทางเพศของพวกเขา แต่อย่างไรก็ตาม Sex และ Gender มี
ความหมายไม่เหมือนกัน Gender คื อโครงสร้ างทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่ งเป็ นลักษณะของการแยกประเภทและ
จัด ระบบทางสั ง คมระหว่า งเพศชายและเพศหญิ ง (Foy, 2013) นั่น คื อ เพศเป็ นผลมาจากกระบวนการทางสัง คม
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ที่พฒั นาผ่านการปฏิบตั ิ สัญลักษณ์ การแสดงแทน มาตรฐานทางสังคม ค่านิ ยม และการ
กาหนดบทบาทที่เหมาะสมสาหรับเพศชายและเพศหญิง ซึ่ งทั้งหมดนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ความแตกต่างระหว่างเพศ การพัฒนา
ทักษะทางเพศได้พฒั นาอย่างซับซ้อนสาหรับกระบวนการทางสังคมของแต่ละบุคคล ในทางตรงกันข้าม Sex หมายถึง
ลักษณะทางกายภาพและลักษณะทางสรี รวิทยาที่ได้รับมาจากชีววิทยา
นับตั้งแต่การวิจยั เชิงปริ มาณในยุค 70 เริ่ มต้นขึ้น Sex (เพศ)ได้รับการพิจารณาว่าเป็ นตัวแปรอิสระที่กาหนด
ชนิดของทักษะทางคณิ ตศาสตร์ของเพศชายและเพศหญิง ซึ่งขึ้นอยูก่ บั ผลสัมฤทธิ์ การมีส่วนร่ วม และการปฏิบตั ิงานใน
ด้านนี้ ผลของการศึกษาเหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างขนาดเล็กของเพศชายและเพศหญิง ซึ่งไม่สามารถอธิ บาย
ถึงสาเหตุของความแตกต่างในผลสัมฤทธิ์ การมีส่วนร่ วม และการปฏิ บตั ิงานในระดับอุดมศึ กษาที่ สอนคณิ ตศาสตร์
ขั้นสูง (Atweh,1995)
ในยุค 90 จาเป็ นที่จะต้องพิจารณาทฤษฎีและวิธีการอื่นๆ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริ งนี้ให้ชดั เจน ดังนั้นจึงเริ่ ม
ให้ความสนใจกับกระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรมของเด็กผูช้ ายและเด็กผูห้ ญิง ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ การมีส่วน
ร่ วม และการปฏิบตั ิงานทางคณิ ตศาสตร์ ของพวกเขา ตัวอย่างเช่น Leder (1992) กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่ากระบวนทัศน์
ทางการวิจยั ที่ใช้ในการทบทวนประเด็น “women-math” ควรจะถูกแทนที่ดว้ ย "gender-math" ด้วยการเน้นกระบวนการ
การขัดเกลาทางสังคมและแรงกดดันทางวัฒนธรรมที่ ซ่อนอยู่ เนื่ องจากข้อเท็จจริ งของเพศหญิงไม่สามารถแยกออก
ศึ กษาเพียงอย่างเดี ยวได้ นอกจากนั้น Gender ได้ปรากฏในโดเมนทางคณิ ตศาสตร์ ที่เป็ นลักษณะการวิเคราะห์ดว้ ย
วิธีการเชิ งคุณภาพซึ่ งพิจารณาองค์ประกอบทางสัง คมวัฒนธรรมที่ ถูกฝังอยูใ่ นบุคคล แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อจะทาการ
พัฒนาการศึกษาเกี่ยวกับ gender-maths เราก็ยงั คงจาแนกความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยเพศ (sex) ที่เป็ นลักษณะทาง
ชี ววิทยา มากกว่าเพศ (Gender) ที่ เป็ นลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม ทั้งๆ ที่ มีทฤษฎี และเครื่ องมือที่อานวยต่อการ
แยกความแตกต่างโดย gender ก็ตาม
นับ ตั้ง แต่ ยุค 70 มี ก ารวิจ ารณ์ ถึ ง มุ ม มองในช่ ว งแรกของบทบาททางเพศที่ แ สดงให้เห็ น ว่า ความเป็ นชาย
(masculinity) และความเป็ นหญิ ง (femininity) มี ลกั ษณะทางบุ คลิ กภาพตรงข้ามกัน เลยทาให้มีสองทฤษฎี ใหม่เริ่ ม
พัฒนาขึ้น รู ปแบบอัตลักษณ์ทางเพศ (gender identity model) (Spence และ Helmreich, 1978) และรู ปแบบที่มีท้ งั ความ
เป็ นชายและความเป็ นหญิ ง สู งทั้งคู่ (androgyny) (Bem, 1974) ได้ส่งเสริ มความเป็ นชายและความเป็ นหญิ งที่ เ ป็ น
โครงสร้างที่แยกออกจากกันและเป็ นโครงสร้างที่อิสระ ซึ่ ง Bem ได้มีส่วนในวิวฒั นาการของบทบาททางเพศนี้ โดย
การพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับบทบาททางเพศแบบที่มีลกั ษณะทั้งความเป็ นชายและหญิงสู งทั้งคู่ (androgyny) และบทบาท
ทางเพศแบบที่มีลกั ษณะทั้งความเป็ นชายและความเป็ นหญิงต่าทั้งคู่ (undifferentiated) การเชื่อมโยงกับแนวคิดนี้ Bem
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ได้ทาการพัฒนาเครื่ องมือสาหรับการวัดความเป็ นชาย (masculinity) ความเป็ นหญิง (femininity) และ ความเป็ นชาย
และความเป็ นหญิงสูงทั้งคู่ (androgyny) ที่เรี ยกว่า Bem Sex Role Inventory (BSRI)
มันเป็ นเรื่ องธรรมชาติของความเชื่อที่วา่ ความวิตกกังวลของคนๆ หนึ่ งในคณิ ตศาสตร์ อาจจะได้รับผลมาจาก
เจตคติเกี่ ยวกับคณิ ตศาสตร์ ของพวกเขา ถ้าหากคนๆ นั้นมีเจตคติคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์ เขาอาจจะมีความวิตกกังวล
น้อยลงกับวิชานี้ ดังนั้น เจตคติ อาจมี บทบาทสาคัญในการปฏิ บัติง านทางคณิ ตศาสตร์ โดยทั่วไปแล้วเพศหญิ ง มี
แนวโน้มที่จะมีเจตคติเชิงลบต่อคณิ ตศาสตร์ มากกว่าเพศชาย (Gunderson, Ramirez, Levine and Beilock, 2012) ซึ่ งเจต
คติที่มีต่อคณิ ตศาสตร์ ในผูใ้ หญ่สามารถสื บย้อนกลับไปถึงวัยเด็กได้ และกลุ่มที่ มีอายุนอ้ ยมีแนวโน้มที่ จะมีเจตคติเชิง
บวกมากกว่าในกลุ่มที่มีอายุมาก (Aiken, 1970) คนที่มีเจคติเชิงลบต่อคณิ ตศาสตร์มีแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงวิชาอื่นๆ ด้วย
และสามารถพบกับความผิดหวังได้อย่างง่ายดายเมื่อลงมือปฏิบตั ิงานทางคณิ ตศาสตร์ ในทางตรงข้าม คนที่มีเจตคติที่ดี
ต่อคณิ ตศาสตร์มีแนวโน้มที่จะมีแรงจูงใจมากขึ้นและสนุกกับการลงมือปฏิบตั ิงานทางคณิ ตศาสตร์มากกว่าคนที่มีเจตคติ
เชิงลบ ดังนั้นจึงเป็ นเรื่ องธรรมชาติที่จะมีความคิดว่าเจตคติมีผลต่อการปฏิบตั ิงานทางคณิ ตศาสตร์ Aiken (1970) พบว่า
เจตคติมีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ และผลสัมฤทธิ์ ก็ส่งผลกระทบต่อเจตคติเช่นกัน เป็ นที่ น่าสนใจในการศึ กษาหนึ่ งที่
แสดงให้เห็ นว่าเจตคติมกั จะเป็ นตัวทานายการปฏิบตั ิงานทางคณิ ตศาสตร์ ในหมู่เพศหญิงได้มากกว่าเพศชาย (Aiken,
1970) พร้ อ มกับ Eccles and Jacobs (1986) ได้ค ้น พบว่า ปั จ จัย ทางสั ง คมและเจตคติ มี ผ ลกระทบโดยตรงต่ อ การ
ปฏิบตั ิงานทางคณิ ตศาสตร์และโดยเฉพาะในหมู่เด็กผูห้ ญิง เชื่อในความสามารถมากกว่าความถนัด
เจตคติของนักเรี ยนสามารถได้รับอิทธิ พลจากเจตคติของเพื่อน พ่อแม่ และครู ของพวกเขา โดยเฉพาะในช่วง
วัยเด็กมีแนวโน้มที่จะพัฒนาเจตคติให้เหมือนกับเจตคติของพ่อแม่ของพวกเขา ถ้าหากพ่อแม่ของนักเรี ยนมีเจตคติเชิงลบ
ต่อคณิ ตศาสตร์ก็เป็ นไปได้วา่ นักเรี ยนอาจจะได้รับความเชื่อบางส่วนนั้นเหมือนกัน ในเจตคติเชิงบวกก็เช่นเดียวกัน และ
ยังใช้กบั ความวิตกกังวลทางคณิ ตศาสตร์และความคิดในตนเองทางคณิ ตศาสตร์ ได้อีกด้วย ไม่เพียงแค่เจตคติของพ่อแม่
ที่ มีต่อคณิ ตศาสตร์ ที่ส่งผลต่อเจตคติ ของนักเรี ยน แต่ความเชื่ อที่ มีลกั ษณะเฉพาะ (stereotype belief) ของพ่อแม่ก็ มี
บทบาทสาคัญ ในการศึ กษาหนึ่ งของ Eccles และ Jacobs แสดงให้เห็ นว่า “ความเชื่ อที่ มีลกั ษณะเฉพาะ (stereotype
belief) ของพ่อและแม่เป็ นสาเหตุสาคัญของความแตกต่างระหว่างเพศในเจตคติของนักเรี ยนทีมีต่อคณิ ตศาสตร์ (sex
differences in students’attitudes towards mathematics)”ครู ยงั มีผลกระทบต่อเจตคติของนักเรี ยน เจตคติของตัวครู เองจะ
ส่งผลต่อแนวทางในการสอนของพวกเขาด้วย ถ้าครู ไม่ชอบในเรื่ องใด ๆ หรื อ มีความยุง่ ยากในขอบเขต (Domain) ของ
คณิ ตศาสตร์ พวกเขาสามารถถ่ายโอนเจตคติเชิงลบเหล่านี้ไปยังนักเรี ยนได้ไม่ยาก ดังนั้นครู จะต้องระมัดระวังเป็ นอย่าง
มากในวิธีที่จะสอนหรื อนาเสนอเนื้อหาให้กบั นักเรี ยนของพวกเขา ซึ่งความวิตกกังวลทางคณิ ตศาสตร์ของครู สามารถมี
อิทธิพลต่อนักเรี ยนของพวกเขาเช่นกัน
ฐานข้อมูลจานวนมากของการวิจยั ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาในความแตกต่างระหว่างเพศในผลสัมฤทธิ์
ทางคณิ ตศาสตร์ ความแตกต่างระหว่างเพศเกี่ ยวกับเจตคติ (Gender differences in attitude), ความสามารถของตนเอง
(self-efficacy), ความรู ้สึกเป็ นเจ้าของ (sense of belonging), ความวิตกกังวล (anxiety) และลักษณะเฉพาะประจาเพศทาง
คณิ ตศาสตร์ (math-gender stereotype) ซึ่งทั้งหมดนี้จะนาไปสู่ความแตกต่างระหว่างเพศในคณิ ตศาสตร์
จากการวิเคราะห์ทฤษฎีการดาเนินการจัดการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนคณิ ตศาสตร์ของ Mandler (1984 อ้างถึง
ใน McLeod, 1992) ได้เสนอไว้ว่าความเชื่ อ (Beliefs) เจตคติ (Attitudes) และอารมณ์ (Emotions) เป็ นปั จจัยสาคัญใน
งานวิจยั เชิงจิตพิสัยในทางคณิ ตศาสตรศึกษาและ McLeod (1992) ได้เสนอแนวคิดที่สอดคล้องกับ Mandler ในประเด็น
ที่วา่ ความเชื่อ เจตคติ และอารมณ์เป็ นปั จจัยสาคัญในการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ ถ้าครู สามารถช่วยนักเรี ยนในการ
พัฒนาความเชื่ อและเจตคติเชิ งบวกต่อคณิ ตศาสตร์ แล้วนักเรี ยนจะสามารถควบคุมอารมณ์ ได้ ถ้าการตอบสนองเชิ ง
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ความรู ้สึกและอารมณ์ของนักเรี ยนทาได้ดี ชั้นเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ก็จะสามารถเป็ นจุดที่ดึงดูดความสนใจสาหรับการเรี ยน
การสอนได้ (McLeod & Ortega, 1992) สภาวิจยั แห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริ กา (อ้างถึงใน McLeod & Ortega,1992)
ได้รายงานถึงทิ ศทางของคณิ ตศาสตรศึกษาที่เน้นความสาคัญถึงความต้องการเปลี่ยนความเชื่ อของชุมชนและเจตคติ
เกี่ ยวกับคณิ ตศาสตร์ ในประเด็นที่ ว่านักเรี ยนเป็ นผูเ้ รี ยนคณิ ตศาสตร์ ที่กระตือรื อร้น สามารถแก้ปัญหาที่ ไม่คุน้ เคยได้
อย่างเต็มใจ จึงทาให้ความรู ้สึกของนักเรี ยนเกี่ยวกับคณิ ตศาสตร์กลายเป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญ
ไมตรี (2546) ได้นาเสนอนวัตกรรมทางการศึ กษา 2 แบบ คือ นวัตกรรมการศึ กษาชั้นเรี ยน (Lesson Study)
และวิธีการแบบเปิ ด (Open Approach) เพื่อที่ จะปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของครู และปรับปรุ งพัฒนาการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็ นเครื่ องมือที่จะทาให้ปัญหาในการจัดการศึกษาที่มีอยูไ่ ด้รับคาตอบตามเป้ าหมาย
วิธีการแบบเปิ ด (Open Approach) เป็ นวิธีการสอนแบบใหม่ ซึ่ งหัวใจของวิธีการสอนแบบนี้ อยู่ที่การให้
ความสาคัญกับเรื่ องความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยเฉพาะความแตกต่างทางด้านการคิด และเป็ นวิธีการสอนที่ ใช้ใน
วิชาคณิ ตศาสตร์ ที่เน้นให้นกั เรี ยนทากิจกรรมที่ใช้ปัญหาปลายเปิ ดตามแนวคิดของ Inprasitha (2010) โดยมีข้ นั ตอนการ
สอน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นการนาเสนอปั ญหาปลายเปิ ด 2) ขั้นนักเรี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง 3) ขั้นอภิปรายร่ วมกันทั้งชั้น
เรี ยน และ 4) ขั้นสรุ ปผ่านการเชื่อมโยงแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนที่เกิดขึ้นทั้งชั้นเรี ยน ซึ่ งเป็ นวิธีการสอนที่
เน้นศักยภาพการคิดทางคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยน โดยใช้กิจกรรมการแก้ปัญหา ที่เน้นในเรื่ องการเปิ ดความคิดของผูเ้ รี ยน
ให้ผเู ้ รี ยนได้คิดกว้าง คิดหลากหลาย และคิดสร้างสรรค์มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ ตามบริ บทของเนื้อหา ดังนั้นกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนที่จะนามาใช้น้ ีจึงเป็ นกิจกรรมที่หลากหลายทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าเจตคติของนักเรี ยนและความแตกต่างระหว่างเพศส่งผลต่อการเรี ยนคณิ ตศาสตร์
เป็ นอย่างมาก ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเจตคติของนักเรี ยนเกี่ยวกับการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ที่ใช้วิธีการแบบเปิ ดที่
จาแนกตามความแตกต่างระหว่างเพศ ซึ่ งเป็ นบริ บทชั้นเรี ยนที่มีความแตกต่างจากบริ บทชั้นเรี ยนทัว่ ไป เพื่อที่จะนาไป
เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนและส่ งเสริ มให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์
ที่มุ่งเน้นไปที่ความแตกต่างระหว่างเพศในชั้นเรี ยนต่อไป
คาถามวิจยั
เจตคติของนักเรี ยนเกี่ยวกับการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ในชั้นเรี ยนที่ใช้วธิ ีการแบบเปิ ดโดยจาแนกตามความแตกต่าง
ระหว่างเพศมีอะไรบ้าง
วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อสารวจเจตคติของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 เกี่ยวกับการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ในชั้นเรี ยนที่ใช้วธิ ีการ
แบบเปิ ดโดยจาแนกตามความแตกต่างระหว่างเพศ
วิธีการวิจยั
บริบทชั้นเรียน
โรงเรี ยนที่ทาวิจยั คือ โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ซึ่ งเป็ นโรงเรี ยนภายใต้
โครงการพัฒนาการคิดขั้นสู งทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ของศูนย์วิจยั คณิ ตศาสตร
ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระวิชาคณิ ตศาสตร์ภายในโรงเรี ยนได้ผา่ นการเข้าร่ วมอบรม
เกี่ ยวกับนวัตกรรมการศึ กษาชั้นเรี ยน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิ ด (Open Approach) จากผูเ้ ชี่ ยวชาญของศูนย์วิจยั
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คณิ ตศาสตรศึ กษา มหาวิ ทยาลัยขอนแก่ น ซึ่ งหลังจากการอบรมแล้วผู ้เชี่ ยวชาญจากศู น ย์วิ จัยคณิ ตศาสตรศึ กษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าไปวางแผนร่ วมกับผูบ้ ริ หารและคณะครู เพื่อที่จะจัดตั้งบริ บทและนานวัตกรรมการศึกษาชั้น
เรี ยนและวิธีการแบบเปิ ดไปใช้ในโรงเรี ยน ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้เก็บข้อมูลในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 โดยทีมวิจยั ครู ผสู ้ อน ครู
ผูส้ ังเกต และนักศึ กษาปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา ร่ วมกันเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้จากหนังสื อเรี ยนญี่ปุ่นที่เน้นให้
นักเรี ยนแก้ปัญหาด้วยตนเอง สังเกตชั้นเรี ยน และนาประเด็นที่ได้จากการสังเกตชั้นเรี ยนมาสะท้อนผล เพื่อปรับปรุ ง แก้ไข
ในส่วนที่ยงั บกพร่ องเพื่อไปใช้ในชั้นเรี ยนครั้งต่อไป
กลุ่มเป้าหมาย
1) กลุ่มเป้ าหมายที่ ใช้ในการตอบแบบสารวจบทบาททางเพศ Bem Sex Role Inventory (BSRI) และเจตคติของ
นักเรี ยนเกี่ยวกับการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ คือ นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ศึกษาอยูใ่ นปี การศึกษา 2560 โรงเรี ยนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ ายมัธยมศึ กษา (มอดิ นแดง) ซึ่ งเป็ นชั้นเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ที่ใช้วิธีการแบบเปิ ด ภายใต้โครงการ
พัฒนาการคิ ดขั้นสู งทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนในเขตพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อของศูนย์วิจัยคณิ ตศาสตรศึ กษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จานวน 154 คน
2) กลุ่มเป้ าหมายในการสัมภาษณ์ คือ 1) นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 กาลังศึกษาอยูใ่ นปี การศึกษา 2560 โรงเรี ยน
สาธิ ตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จานวน 16 คน โดยคัดเลือกจากการตอบแบบสารวจบทบาททาง
เพศ (BSRI) และเจตคติของนักเรี ยนเกี่ยวกับการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ 2) ผูร้ ่ วมสังเกตชั้นเรี ยน ซึ่ งประกอบด้วย ผูช้ ่วยวิจยั คนที่
3-4 ซึ่ งเป็ นนักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา ที่สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2560 จานวน 2 คน
และ ผูช้ ่วยวิจยั คนที่ 5 ซึ่ งเป็ นครู ผสู ้ อนวิชาคณิ ตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 และเป็ นครู พี่เลี้ยงของนักศึกษาฝึ ก
ปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา จานวน 1 คน
ระยะเวลาทีท่ าการวิจยั
1) การวิจยั ระยะที่ 1 ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสารวจบทบาททางเพศ และเจตคติของนักเรี ยน
เกี่ยวกับการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เพื่อสารวจเจตคติของนักเรี ยนเกี่ยวกับการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ในบริ บทชั้นเรี ยนที่ยงั ไม่ใช้วธิ ีการ
แบบเปิ ดที่ จาแนกโดยความแตกต่างระหว่างเพศ และทาการคัดเลือกกลุ่มเป้ าหมายในการสัมภาษณ์โดยคัดเลือกจากการ
วิเคราะห์การตอบแบบสอบถาม
2) การวิจยั ระยะที่ 2 ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการสังเกตชั้นเรี ยน พร้อมทั้งบันทึกวีดีทศั น์และบันทึกเสี ยงตลอดการเรี ยนการ
สอนด้วยวิธีการแบบเปิ ด และให้กลุ่มเป้ าหมายดังกล่าวตอบแบบสารวจบทบาททางเพศ และเจตคติของนักเรี ยนเกี่ยวกับการ
เรี ยนคณิ ตศาสตร์ เพื่อสารวจเจตคติของนักเรี ยนเกี่ยวกับการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ที่จาแนกตามความแตกต่างระหว่างเพศหลัง
การจัดการเรี ยนการสอนด้วยวิธีการแบบเปิ ด จากนั้นผูว้ จิ ยั ทาการสัมภาษณ์กลุ่มเป้ าหมาย จานวน 16 คนที่ทาการคัดเลือกใน
ระยะที่ 1 และสัมภาษณ์ผรู ้ ่ วมสังเกตชั้นเรี ยน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การวิจยั ในครั้งนี้มีเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
1) แบบสารวจ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบไปด้วยข้อมูลเรื่ องชื่อ เพศ อายุ ระดับชั้นและโรงเรี ยน ซึ่งเป็ นข้อมูลเบื้องต้น
ของผูต้ อบแบบสารวจ ลักษณะของการตอบแบบสอบถามเป็ นแบบเติมคา
ส่ วนที่ 2 แบบสารวจบทบาททางเพศผูว้ ิจยั ได้พฒั นาตามแนวทางของ Bem (1978) คือ Bem Sex Role Inventory
โดยได้ขอ้ คาถาม แบบสอบถามบทบาททางเพศความเป็ นชาย 14 ข้อ ข้อคาถามแบบสอบถามบทบาททางเพศ เป็ นหญิง 13 ข้อ
และแบบสอบถามบทบาททางเพศความเป็ นกลาง 13 ข้อ รวมข้อคาถามแบบสอบถามบทบาททางเพศทั้งสิ้น 40 ข้อ
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ส่วนที่ 3 แบบสารวจเจตคติเกี่ยวกับการเรี ยนคณิ ตศาสตร์
ในงานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ได้ปรับแบบสอบถามจากงานของ Maitree Inprasitha (2006) ซึ่ งมี 4 ส่ วน จานวน 46 ข้อ
ประกอบด้วยคาถามทั้งหมด 47 ข้อ ซึ่ งคาถาม 46 ข้อ จะสารวจความแตกต่างระหว่างเพศเกี่ยวกับเจตคติของนักเรี ยน
เกี่ ยวกับการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ที่แบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็ น 5 ระดับ เพื่อบ่งชี้ ถึงขอบเขตหรื อระดับที่ผตู ้ อบแบบ
สารวจในเจตคติของนักเรี ยนเกี่ยวกับการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ และคาถามสุดท้ายสาหรับการแสดงความคิดเห็นอื่น ๆ
2) แบบสัมภาษณ์ ใช้สาหรับการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยันข้อมูลโดยการสัมภาษณ์นกั เรี ยนชั้นมัธยมศึ กษา
ปี ที่ 1 นักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิการสอน และครู ผสู ้ อนวิชาคณิ ตศาสตร์
3) เครื่ องบันทึกเสี ยง จานวน 1 เครื่ อง เพื่อใช้สาหรับบันทึกเสี ยงของครู ผสู ้ อนระหว่างการสัมภาษณ์และผูว้ ิจยั
จะนาข้อมูลที่ ได้จากการบันทึ กเสี ยงไปวิเคราะห์และทาการถอดเทปออกมาเป็ นข้อความและจัดทาเป็ นโพรโ ทคอล
เพื่อให้ผวู ้ ิจยั นามาใช้ในการสารวจเจตคติของนักเรี ยนเกี่ยวกับการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ในชั้นเรี ยนที่ใช้วิธีการแบบเปิ ดที่
จาแนกตามความแตกต่างระหว่างเพศ เพิ่มเติม
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการทาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้มีข้ นั ตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1) การดาเนินการก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ ิจยั เข้าไปสร้างและศึกษาบริ บททัว่ ไปของโรงเรี ยนและชั้นเรี ยนที่ใช้วิธีการแบบเปิ ดตามที่ผวู ้ ิจยั ต้องการ
ใช้ในงานวิจยั โดยการสอบถามข้อมูลจากครู และสังเกตชั้นเรี ยน ตลอดจนการร่ วมกันวางแผนเพื่อจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ เพื่ อ สัง เกตแนวคิ ด และพฤติ ก รรมของกลุ่ ม เป้ า หมายส าหรั บ น ามาใช้ใ นการคัด เลื อ ก
กลุ่มเป้ าหมาย และเป็ นการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพในชั้นเรี ยนมาด้วย
2) การดาเนินการระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 ผูว้ ิจยั และผูช้ ่วยวิจยั ร่ วมประชุมเพื่อวางแผนและทาความเข้าใจวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการ
ทาการวิจยั ในครั้งนี้
2.2 ผูว้ จิ ยั และผูช้ ่วยวิจยั ร่ วมกันเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้การศึกษาชั้นเรี ยนและวิธีการแบบเปิ ด โดย
เพิ่มประเด็นเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างเพศเข้าไปด้วย ซึ่ งจะเป็ นในรู ปแบบการวางแผนการจัดกลุ่มในการเรี ยนของ
นัก เรี ย น และแบบสัง เกตของผูร้ ่ ว มสัง เกตเกี่ ย วกับ บทบาทางเพศของนัก เรี ย นในการเรี ยนว่า แต่ล ะเพศมี ท่ า และ
ความรู ้สึกในการเรี ยนเป็ นอย่างไร
2.3 ผูว้ จิ ยั ได้ปรับแบบสารวจของ Bem (1978) และ Maitree Inprasitha (2006)
2.4 เก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามบทบาททางเพศและแบบสารวจเจตคติของนักเรี ยนเกี่ ยวกับการ
เรี ยนคณิ ตศาสตร์ โดยผูช้ ่วยวิจยั ทาการแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มเป้ าหมายและให้ทาพร้อมกัน และรวบรวมแบบสารวจ
ในแต่ละห้อง
2.5 เก็บข้อมูลเพิ่มเติม โดยการสัมภาษณ์ครู ผูส้ อนวิชาคณิ ตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 ผูว้ ิจยั ใช้
คาถามตามแบบสัมภาษณ์ ที่ได้ออกแบบไว้แล้ว ผูช้ ่ วยวิจัยบันทึ กเสี ยงและจดบันทึ กประเด็นสาคัญในระหว่างการ
สัมภาษณ์
2.6 ผูว้ จิ ยั ทาการศึกษาข้อมูลจากแบบสารวจและแบบสัมภาษณ์ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3) การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิจยั ในครั้งนี้ มีรายละเอียดการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
3.1 เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสังเกตในระหว่างการเรี ยนการสอน
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3.2 วิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม ซึ่ งจะวิเคราะห์โดยปรับจากแบบสอบถามของ Bem (1978) และ
แบบสารวจ ซึ่งจะวิเคราะห์โดยปรับจากแบบสารวจของ Maitree Inprasitha (2006)
3.3 วิเคราะห์ ขอ้ มูลจากแบบสัมภาษณ์ โดยผูว้ ิจัยถอดโพรโทคอลจากการบันทึ กเสี ยงและวีดิทัศ น์ ใ น
ระหว่างการสัมภาษณ์กลุ่มเป้ าหมาย เพื่อนามาเป็ นข้อมูลสนับสนุนเพิ่มเติมในการที่จะยืนยันเจตคติของนักเรี ยนเกี่ยวกับ
การเรี ยนคณิ ตศาสตร์ที่ใช้วธิ ีการแบบเปิ ดที่จาแนกตามความแตกต่างระหว่างเพศ
ผลการวิจยั
ผลการวิจยั พบว่า เจตคติของนักเรี ยนเกี่ยวกับการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ในชั้นเรี ยนที่ใช้วธิ ี การแบบเปิ ดโดยจาแนก
ตามความแตกต่างระหว่างเพศ มีค่าเฉลี่ยดังนี้
1) บทบาททางเพศที่มีลกั ษณะความเป็ นชายสู ง ในเหตุผลที่ชอบทากิจกรรมในชั้นเรี ยนมีค่าเฉลี่ยในระยะที่ 1
อยูท่ ี่ 3.16 ซึ่ งในระยะที่ 2 เพิ่มขึ้นเป็ น 3.62, เหตุผลที่ไม่ชอบทากิจกรรมในชั้นเรี ยนมีค่าเฉลี่ยในระยะที่ 1 อยูท่ ี่ 3.30 ซึ่ ง
ในระยะที่ 2 ลดลงเป็ น 2.60, สิ่ งที่ เปลี่ยนแปลงในทางบวกมีค่าเฉลี่ยในระยะที่ 1 อยู่ที่ 3.21ซึ่ งในระยะที่ 2 เพิ่มขึ้นเป็ น
3.62 และสิ่ งที่เปลี่ยนแปลงในทางลบมีค่าเฉลี่ยในระยะที่ 1 อยูท่ ี่ 3.10 ซึ่งในระยะที่ 2 ลดลงเป็ น 2.49
2) บทบาททางเพศที่มีลกั ษณะความเป็ นหญิงสูง ในเหตุผลที่ชอบทากิจกรรมในชั้นเรี ยนมีค่าเฉลี่ยในระยะที่ 1
อยูท่ ี่ 3.07ซึ่งในระยะที่2 เพิ่มขึ้นเป็ น 3.53, เหตุผลที่ไม่ชอบทากิจกรรมในชั้นเรี ยนมีค่าเฉลี่ยในระยะที่ 1 อยูท่ ี่ 3.05 ซึ่งใน
ระยะที่2 ลดลงเป็ น 2.56, สิ่ งที่เปลี่ยนแปลงในทางบวกมีค่าเฉลี่ยในระยะที่ 1 อยูท่ ี่ 3.23 ซึ่ งในระยะที่ 2 เพิ่มขึ้นเป็ น 3.57
และสิ่ งที่เปลี่ยนแปลงในทางลบมีค่าเฉลี่ยในระยะที่ 1 อยูท่ ี่ 3.04 ซึ่งในระยะที่ 2 ลดลงเป็ น 2.46
3) บทบาททางเพศที่มีลกั ษณะความเป็ นชายและความเป็ นหญิงสู งทั้งคู่ เหตุผลที่ชอบทากิจกรรมในชั้นเรี ยนมี
ค่าเฉลี่ยในระยะที่ 1 อยูท่ ี่ 3.34 ซึ่งในระยะที่2 เพิ่มขึ้นเป็ น 3.76, เหตุผลที่ไม่ชอบทากิจกรรมในชั้นเรี ยนมีค่าเฉลี่ยในระยะที่ 1
อยู่ที่ 3.16 ซึ่ งในระยะที่ 2 ลดลงเป็ น 2.58, สิ่ งที่ เปลี่ ยนแปลงในทางบวกมี ค่าเฉลี่ ยในระยะที่ 1 อยู่ที่ 3.47 ซึ่ งในระยะที่ 2
เพิ่มขึ้นเป็ น 3.82 และสิ่ งที่เปลี่ยนแปลงในทางลบมีค่าเฉลี่ยในระยะที่ 1 อยูท่ ี่ 2.92 ซึ่งในระยะที่ 2 ลดลงเป็ น 2.49
4) บทบาททางเพศที่มีลกั ษณะความเป็ นชายและความเป็ นหญิงต่ าทั้งคู่ เหตุผลที่ชอบทากิจกรรมในชั้นเรี ยนมี
ค่าเฉลี่ยในระยะที่ 1 อยูท่ ี่ 3.07 ซึ่งในระยะที่2 เพิ่มขึ้นเป็ น 3.57, เหตุผลที่ไม่ชอบทากิจกรรมในชั้นเรี ยนมีค่าเฉลี่ยในระยะที่ 1
อยู่ที่ 3.17 ซึ่ งในระยะที่ 2 ลดลงเป็ น 2.57, สิ่ งที่ เปลี่ ยนแปลงในทางบวกมี ค่าเฉลี่ ยในระยะที่ 1 อยู่ที่ 3.17 ซึ่ งในระยะที่ 2
เพิ่มขึ้นเป็ น 3.50 และสิ่ งที่เปลี่ยนแปลงในทางลบมีค่าเฉลี่ยในระยะที่ 1 อยูท่ ี่ 2.85 ซึ่งในระยะที่ 2 ลดลงเป็ น 2.47
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
ผลการวิจยั เจตคติของนักเรี ยนเกี่ยวกับการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ที่จาแนกโดยความแตกต่างระหว่างเพศ พบว่า
1) ผลการสารวจเจตคติของนักเรี ยนเกี่ยวกับการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ที่จาแนกโดยความแตกต่างระหว่างเพศ ใน
ระยะที่ 1 ซึ่ งเป็ นระยะที่ทาการสารวจเจตคติของนักเรี ยนเกี่ ยวกับการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ โดยจาแนกตามความแตกต่าง
ระหว่างเพศก่อนการจัดการเรี ยนการสอนด้วยวิธีการแบบเปิ ด ที่บริ บทชั้นเรี ยนคณิ ตศาสตร์ที่ผา่ นมายังคงเป็ นบริ บทชั้น
เรี ยนคณิ ตศาสตร์แบบเดิมที่เน้นการสอนด้วยวิธีการบรรยาย ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ผลการวิจยั พบว่า
- เหตุผลที่ชอบทากิ จกรรมในชั้นเรี ยน นักเรี ยนที่มีบทบาททางเพศที่มีลกั ษณะความเป็ นชายและความ
เป็ นหญิงสู งทั้งคู่มีค่าเฉลี่ยสู งกว่าทุกบทบาท รองลงมา จะเป็ นบทบาทที่มีลกั ษณะความเป็ นชายสู ง น้อยที่สุดจะเป็ น
บทบาทที่ มีลกั ษณะความเป็ นหญิ งสู ง ,บทบาทที่ มีลกั ษณะความเป็ นชายและความเป็ นหญิงต่ าทั้งคู่ ที่ มีค่าเฉลี่ยของ
เหตุผลที่ชอบทากิจกรรมในชั้นเรี ยนเท่ากัน
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- เหตุผลที่ ไม่ชอบทากิ จกรรมในชั้นเรี ยน นักเรี ยนที่ มีบทบาททางเพศที่ มีลกั ษณะความเป็ นชายสู ง มี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าทุกบทบาท รองลงมาจะเป็ นบทบาทที่มีลกั ษณะความเป็ นชายและความเป็ นหญิงต่าทั้งคู่, บทบาททางเพศ
ที่มีลกั ษณะความเป็ นชายและความเป็ นหญิงสูงทั้งคู่ และบทบาทที่มีลกั ษณะความเป็ นหญิงสูง ตามลาดับ
- สิ่ งที่เปลี่ยนแปลงในทางบวก นักเรี ยนที่มีบทบาททางเพศที่มีลกั ษณะความเป็ นชายและความเป็ นหญิง
สู งทั้งคู่มีค่าเฉลี่ยสู งกว่าทุกบทบาท รองลงมา จะเป็ นบทบาทที่มีลกั ษณะความเป็ นหญิงสู ง, บทบาททางเพศที่มีลกั ษณะ
ความเป็ นชายสูง และบทบาทที่มีลกั ษณะความเป็ นชายและความเป็ นหญิงต่าทั้งคู่ ตามลาดับ
- สิ่ งที่เปลี่ยนแปลงในทางลบ นักเรี ยนที่มีบทบาททางเพศที่มีลกั ษณะความเป็ นชายสูง มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าทุก
บทบาท รองลงมาจะเป็ นบทบาทที่มีลกั ษณะความเป็ นหญิงสูง, บทบาททางเพศที่มีลกั ษณะความเป็ นชายและความเป็ น
หญิงสูงทั้งคู่ และบทบาทที่มีลกั ษณะความเป็ นชายและความเป็ นหญิงต่าทั้งคู่ ตามลาดับ
2) ผลการสารวจเจตคติของนักเรี ยนเกี่ยวกับการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ที่จาแนกโดยความแตกต่างระหว่างเพศ ใน
ระยะที่ 2 ซึ่ งเป็ นระยะที่ทาการสารวจเจตคติของนักเรี ยนเกี่ ยวกับการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ โดยจาแนกตามความแตกต่าง
ระหว่างเพศหลังการจัดการเรี ยนการสอนด้วยวิธีการแบบเปิ ด ที่นกั เรี ยนผ่านการเรี ยนด้วยบริ บทชั้นเรี ยนคณิ ตศาสตร์ที่
ใช้วธิ ีการแบบเปิ ดแล้ว ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ผลการวิจยั พบว่า
- เหตุผลที่ชอบทากิ จกรรมในชั้นเรี ยน นักเรี ยนที่มีบทบาททางเพศที่มีลกั ษณะความเป็ นชายและความ
เป็ นหญิงสู งทั้งคู่มีค่าเฉลี่ยสู งกว่าทุกบทบาท รองลงมาจะเป็ นบทบาทที่มีลกั ษณะความเป็ นชายสู ง, บทบาทที่มีลกั ษณะ
ความเป็ นชายและความเป็ นหญิงต่าทั้งคู่ และบทบาทที่มีลกั ษณะความเป็ นหญิงสูง ตามลาดับ
- เหตุผลที่ ไม่ชอบทากิ จกรรมในชั้นเรี ยน นักเรี ยนที่ มีบทบาททางเพศที่ มีลกั ษณะความเป็ นชายสู ง มี
ค่าเฉลี่ยสู งกว่าทุกบทบาท รองลงมาจะเป็ นบทบาทที่ มีลกั ษณะความเป็ นชายและความเป็ นหญิงสู งทั้งคู่, บทบาทที่มี
ลักษณะความเป็ นชายและความเป็ นหญิงต่าทั้งคู่ และบทบาทที่มีลกั ษณะความเป็ นหญิงสูง ตามลาดับ
- สิ่ งที่เปลี่ยนแปลงในทางบวก นักเรี ยนที่มีบทบาททางเพศที่มีลกั ษณะความเป็ นชายและความเป็ นหญิง
สูงทั้งคู่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าทุกบทบาท รองลงมา จะเป็ นบทบาทที่มีลกั ษณะความเป็ นชายสูง, บทบาทที่มีลกั ษณะความเป็ น
หญิงสูง และบทบาทที่มีลกั ษณะความเป็ นชายและความเป็ นหญิงต่าทั้งคู่ ตามลาดับ
- สิ่ งที่เปลี่ยนแปลงในทางลบ นักเรี ยนที่มีบทบาททางเพศที่มีลกั ษณะความเป็ นชายสู ง และ บทบาททาง
เพศที่ มีลกั ษณะความเป็ นชายและความเป็ นหญิ งสู งทั้งคู่ มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากันและสู งกว่าทุ กบทบาท รองลงมาจะเป็ น
บทบาทที่มีลกั ษณะความเป็ นชายและความเป็ นหญิงต่าทั้งคู่ และบทบาทที่มีลกั ษณะความเป็ นหญิงสูง ตามลาดับ
จากข้อมูลจะพบว่า บทบาททางเพศที่มลี กั ษณะความเป็ นชายสู ง เหตุผลที่ชอบทากิจกรรมในชั้นเรี ยน และสิ่ ง
ที่ เปลี่ ยนแปลงในทางบวกมีค่าเฉลี่ ยสู งที่ สุดคือ 3.62 ซึ่ งแสดงให้เห็ นถึ ง เจตคติ ของนักเรี ยนที่ มีบทบาททางเพศใน
ลักษณะความเป็ นชายสู ง เกี่ยวกับการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ภายใต้บริ บทชั้นเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ที่ใช้วิธีการแบบเปิ ด มีเหตุผล
ที่ชอบทากิจกรรมในชั้นเรี ยนคณิ ตศาสตร์วา่ ได้ทากิจกรรมร่ วมกับเพื่อนจึงทาให้ไม่รู้สึกน่าเบื่อ และได้ร่วมสรุ ปแนวคิด
กับเพื่อนภายในกลุ่ม และ มีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในทางบวกในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์วา่ ได้พฒั นาแนวคิดในการแก้ปัญหา
ในวิธีที่หลากหลายและแตกต่างจากคนอื่น จึ งทาให้มีความกระตือรื อร้นในการเรี ยนมากยิ่งขึ้น บทบาททางเพศที่มี
ลักษณะความเป็ นหญิงสู ง สิ่ งที่เปลี่ยนแปลงในทางบวกมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 3.57 ซึ่งแสดงให้เห็นถึง เจตคติของนักเรี ยน
ที่มีบทบาททางเพศในลักษณะความเป็ นหญิงสู ง เกี่ยวกับการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ภายใต้บริ บทชั้นเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ที่ใช้
วิธีการแบบเปิ ดมีสิ่งที่ เปลี่ยนแปลงในทางบวกในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ว่าทาให้มีวิธีการที่ จะแก้ปัญหาในแนวทางที่
หลากหลายและมีการพูดคุยสื่ อสารกับเพื่อนมากยิง่ ขึ้น บทบาททางเพศทีม่ ลี กั ษณะความเป็ นชายและความเป็ นหญิงสู ง
ทั้งคู่ สิ่ งที่เปลี่ยนแปลงในทางบวกมีค่าเฉลี่ยสู งที่สุดคือ 3.82 ซึ่ งแสดงให้เห็นถึง เจตคติของนักเรี ยนที่มีบทบาททางเพศ
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ในลักษณะความเป็ นชายและหญิงสู งทั้งคู่ เกี่ยวกับการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ภายใต้บริ บทชั้นเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ที่ใช้วิธีการ
แบบเปิ ดมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในทางบวกในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์วา่ ทาให้รู้วธิ ีการที่จะแก้ปัญหาในแนวทางที่หลากหลาย
บทบาททางเพศที่มลี ักษณะความเป็ นชายและความเป็ นหญิงตา่ ทั้งคู่ สิ่ งที่เปลี่ยนแปลงในทางบวกมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ
3.57 ซึ่ งแสดงให้เห็นถึง เจตคติของนักเรี ยนที่มีบทบาททางเพศในลักษณะความเป็ นชายและหญิงสู งทั้งคู่ เกี่ยวกับการ
เรี ย นคณิ ต ศาสตร์ ภายใต้บ ริ บ ทชั้น เรี ย นคณิ ตศาสตร์ ที่ใ ช้วิธี ก ารแบบเปิ ดมี เหตุ ผลที่ ช อบทากิ จกรรมในการเรี ยน
คณิ ตศาสตร์วา่ สามารถสรุ ปแนวคิดด้วยตนเอง และ รู ้สึกไม่น่าเบื่อ
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ ได้รับทุนจากศูนย์วิจยั คณิ ตศาสตรศึ กษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์ความ
เป็ นเลิศด้านคณิ ตศาสตร์ (Centre of Excellence in Mathematics)
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