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 บทคดัย่อ 
การวจิยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาเจตคติของนกัเรียนเก่ียวกบัการเรียนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนท่ีใชว้ิธีการ

แบบเปิดโดยจ าแนกตามความแตกต่างระหวา่งเพศ  กลุ่มเป้าหมายคือนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ปี จ านวน 154 คน 
ปีการศึกษา 2560 โดยมีการจดัการเรียนการสอนดว้ยวิธีการแบบเปิดตามแนวคิดของ Inprasitha (2011) ไปใชใ้นการจดัการ
เรียนการสอน การวิจยัน้ีแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลก่อนการจดัการเรียนการสอนดว้ยวิธีการ
แบบเปิด และระยะท่ี 2 เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลหลงัจากการจดัการเรียนการสอนดว้ยวิธีการแบบเปิด โดยขอ้มูลในเชิง
ปริมาณนั้นไดมี้การปรับแบบสอบถามบทบาททางเพศ (BSRI) จากงานของ (Bem, 1974) และแบบสอบถามเจตคติของ
นกัเรียนเก่ียวกบัการเรียนคณิตศาตร์ในชั้นเรียนท่ีใชว้ธีิการแบบเปิดจากงานของ (Inprasitha, 2006) และขอ้มูลเชิงคุณภาพจะ
ใชก้ารสัมภาษณ์นักเรียนกลุ่มเป้าหมายและผูร่้วมสังเกตชั้นเรียน ซ่ึงจะปรับใชก้รอบตามแนวคิดของ (Inprasitha, 2006)   
ผลการวจิยัพบวา่ในชั้นเรียนท่ีใชว้ธีิการแบบเปิดเจตคติของนกัเรียนเก่ียวกบัการเรียนคณิตศาสตร์โดยแบ่งตามความแตกต่าง
ระหวา่งเพศมีทิศทางท่ีดีข้ึน ซ่ึงเห็นไดจ้ากเหตุผลท่ีชอบท ากิจกรรมในชั้นเรียนและส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงในทางบวกมีค่าเฉล่ีย
เพ่ิมข้ึน  และเหตุผลท่ีไม่ชอบท ากิจกรรมในชั้นเรียนและส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงในทางลบมีค่าเฉล่ียลดลง 

 
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.  
 
 
 

ค าส าคญั: ความแตกต่างระหวา่งเพศ  เจตคติของนกัเรียน  วธีิการแบบเปิด   
Keywords: Gender differences, Students’ attitude, Open Approach  
*นักศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
**ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
***รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
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บทน า 
ในช่วงสามทศวรรษท่ีผ่านมามีการศึกษาคน้ควา้จ านวนมากเพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศและการเรียนรู้

ทางคณิตศาสตร์ซ่ึงไดรั้บการด าเนินการในหลายประเทศ  ในปีท่ีผา่นมาความพยายามในการวิจยั (Foy, 2013) แสดงให้
เห็นว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัระหว่างเด็กผูช้ายและเด็กผูห้ญิงเม่ือพวกเขาเร่ิมตน้ท าความคุน้เคยกับ
คณิตศาสตร์  อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างท่ีนักเรียนชายนิยมเร่ิมเกิดกับเวลา แมว้่าการศึกษาเหล่าน้ีกล่าวถึงความ
แตกต่างระหว่างความสัมพนัธ์ทางเพศซ่ึงมกัแบ่งแยกโดยเพศ (Sex) เช่น พิจารณาถึงลกัษณะทางชีววิทยาของบุคคล
มากกว่าภูมิหลงัทางสังคมวฒันธรรมท่ีก าหนดอตัลกัษณ์ทางเพศของพวกเขา แต่อย่างไรก็ตาม Sex และ Gender มี
ความหมายไม่เหมือนกัน Gender คือโครงสร้างทางสังคมและวฒันธรรม ซ่ึงเป็นลกัษณะของการแยกประเภทและ
จัดระบบทางสังคมระหว่างเพศชายและเพศหญิง (Foy, 2013) นั่นคือเพศเป็นผลมาจากกระบวนการทางสังคม 
ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม ท่ีพฒันาผา่นการปฏิบติั สัญลกัษณ์ การแสดงแทน มาตรฐานทางสังคม ค่านิยม  และการ
ก าหนดบทบาทท่ีเหมาะสมส าหรับเพศชายและเพศหญิง ซ่ึงทั้งหมดน้ีข้ึนอยูก่บัความแตกต่างระหว่างเพศ การพฒันา
ทกัษะทางเพศไดพ้ฒันาอยา่งซบัซอ้นส าหรับกระบวนการทางสงัคมของแต่ละบุคคล  ในทางตรงกนัขา้ม Sex  หมายถึง 
ลกัษณะทางกายภาพและลกัษณะทางสรีรวทิยาท่ีไดรั้บมาจากชีววทิยา  

 นบัตั้งแต่การวิจยัเชิงปริมาณในยคุ 70 เร่ิมตน้ข้ึน Sex (เพศ)ไดรั้บการพิจารณาวา่เป็นตวัแปรอิสระท่ีก าหนด
ชนิดของทกัษะทางคณิตศาสตร์ของเพศชายและเพศหญิง ซ่ึงข้ึนอยูก่บัผลสมัฤทธ์ิ การมีส่วนร่วม และการปฏิบติังานใน
ดา้นน้ี  ผลของการศึกษาเหล่าน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงความแตกต่างขนาดเล็กของเพศชายและเพศหญิง  ซ่ึงไม่สามารถอธิบาย
ถึงสาเหตุของความแตกต่างในผลสัมฤทธ์ิ การมีส่วนร่วม และการปฏิบติังานในระดบัอุดมศึกษาท่ีสอนคณิตศาสตร์    
ขั้นสูง  (Atweh,1995)  

ในยคุ 90  จ าเป็นท่ีจะตอ้งพิจารณาทฤษฎีและวิธีการอ่ืนๆ  เพ่ือตรวจสอบขอ้เท็จจริงน้ีใหช้ดัเจน  ดงันั้นจึงเร่ิม
ให้ความสนใจกบักระบวนการทางสังคมและวฒันธรรมของเด็กผูช้ายและเด็กผูห้ญิงท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิ การมีส่วน
ร่วม และการปฏิบติังานทางคณิตศาสตร์ของพวกเขา ตวัอยา่งเช่น Leder (1992) กล่าวไวอ้ยา่งชดัเจนวา่กระบวนทศัน์
ทางการวจิยัท่ีใชใ้นการทบทวนประเด็น “women-math” ควรจะถูกแทนท่ีดว้ย "gender-math" ดว้ยการเนน้กระบวนการ
การขดัเกลาทางสังคมและแรงกดดนัทางวฒันธรรมท่ีซ่อนอยู่  เน่ืองจากขอ้เท็จจริงของเพศหญิงไม่สามารถแยกออก
ศึกษาเพียงอย่างเดียวได้  นอกจากนั้น Gender ได้ปรากฏในโดเมนทางคณิตศาสตร์ท่ีเป็นลกัษณะการวิเคราะห์ดว้ย
วิธีการเชิงคุณภาพซ่ึงพิจารณาองคป์ระกอบทางสังคมวฒันธรรมท่ีถูกฝังอยูใ่นบุคคล  แต่อย่างไรก็ตาม เม่ือจะท าการ
พฒันาการศึกษาเก่ียวกบั gender-maths เราก็ยงัคงจ าแนกความแตกต่างระหวา่งบุคคลโดยเพศ (sex) ท่ีเป็นลกัษณะทาง
ชีววิทยา มากกว่าเพศ (Gender) ท่ีเป็นลกัษณะทางสังคมและวฒันธรรม ทั้งๆ ท่ีมีทฤษฎีและเคร่ืองมือท่ีอ านวยต่อการ
แยกความแตกต่างโดย gender ก็ตาม 

นับตั้ งแต่ยุค 70 มีการวิจารณ์ถึงมุมมองในช่วงแรกของบทบาททางเพศท่ีแสดงให้เห็นว่าความเป็นชาย 
(masculinity) และความเป็นหญิง (femininity) มีลกัษณะทางบุคลิกภาพตรงขา้มกัน เลยท าให้มีสองทฤษฎีใหม่เร่ิม
พฒันาข้ึน  รูปแบบอตัลกัษณ์ทางเพศ (gender identity model) (Spence และ Helmreich, 1978) และรูปแบบท่ีมีทั้งความ
เป็นชายและความเป็นหญิงสูงทั้ งคู่ (androgyny)  (Bem, 1974) ได้ส่งเสริมความเป็นชายและความเป็นหญิงท่ีเป็น
โครงสร้างท่ีแยกออกจากกนัและเป็นโครงสร้างท่ีอิสระ  ซ่ึง Bem ไดมี้ส่วนในวิวฒันาการของบทบาททางเพศน้ี  โดย
การพฒันาแนวคิดเก่ียวกบับทบาททางเพศแบบท่ีมีลกัษณะทั้งความเป็นชายและหญิงสูงทั้งคู่ (androgyny) และบทบาท
ทางเพศแบบท่ีมีลกัษณะทั้งความเป็นชายและความเป็นหญิงต ่าทั้งคู่ (undifferentiated)  การเช่ือมโยงกบัแนวคิดน้ี  Bem 
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ไดท้ าการพฒันาเคร่ืองมือส าหรับการวดัความเป็นชาย (masculinity)  ความเป็นหญิง (femininity)  และ ความเป็นชาย
และความเป็นหญิงสูงทั้งคู่ (androgyny)  ท่ีเรียกวา่ Bem Sex Role Inventory (BSRI) 

มนัเป็นเร่ืองธรรมชาติของความเช่ือท่ีวา่ความวิตกกงัวลของคนๆ หน่ึงในคณิตศาสตร์อาจจะไดรั้บผลมาจาก
เจตคติเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ของพวกเขา  ถา้หากคนๆ นั้นมีเจตคติคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  เขาอาจจะมีความวิตกกงัวล
น้อยลงกับวิชาน้ี  ดังนั้น เจตคติอาจมีบทบาทส าคญัในการปฏิบัติงานทางคณิตศาสตร์  โดยทั่วไปแลว้เพศหญิงมี
แนวโนม้ท่ีจะมีเจตคติเชิงลบต่อคณิตศาสตร์มากกวา่เพศชาย (Gunderson, Ramirez, Levine and Beilock, 2012) ซ่ึงเจต
คติท่ีมีต่อคณิตศาสตร์ในผูใ้หญ่สามารถสืบยอ้นกลบัไปถึงวยัเด็กได ้และกลุ่มท่ีมีอายุนอ้ยมีแนวโน้มท่ีจะมีเจตคติเชิง
บวกมากกวา่ในกลุ่มท่ีมีอายมุาก (Aiken, 1970) คนท่ีมีเจคติเชิงลบต่อคณิตศาสตร์มีแนวโนม้ท่ีจะหลีกเล่ียงวชิาอ่ืนๆ ดว้ย
และสามารถพบกบัความผิดหวงัไดอ้ยา่งง่ายดายเม่ือลงมือปฏิบติังานทางคณิตศาสตร์  ในทางตรงขา้ม คนท่ีมีเจตคติท่ีดี
ต่อคณิตศาสตร์มีแนวโนม้ท่ีจะมีแรงจูงใจมากข้ึนและสนุกกบัการลงมือปฏิบติังานทางคณิตศาสตร์มากกวา่คนท่ีมีเจตคติ
เชิงลบ  ดงันั้นจึงเป็นเร่ืองธรรมชาติท่ีจะมีความคิดวา่เจตคติมีผลต่อการปฏิบติังานทางคณิตศาสตร์  Aiken (1970) พบวา่
เจตคติมีผลกระทบต่อผลสัมฤทธ์ิและผลสัมฤทธ์ิก็ส่งผลกระทบต่อเจตคติเช่นกนั  เป็นท่ีน่าสนใจในการศึกษาหน่ึงท่ี
แสดงให้เห็นว่าเจตคติมกัจะเป็นตวัท านายการปฏิบติังานทางคณิตศาสตร์ในหมู่เพศหญิงไดม้ากกว่าเพศชาย (Aiken, 
1970) พร้อมกับ Eccles and Jacobs (1986)  ได้ค้นพบว่าปัจจัยทางสังคมและเจตคติมีผลกระทบโดยตรงต่อการ
ปฏิบติังานทางคณิตศาสตร์และโดยเฉพาะในหมู่เด็กผูห้ญิง เช่ือในความสามารถมากกวา่ความถนดั   

เจตคติของนกัเรียนสามารถไดรั้บอิทธิพลจากเจตคติของเพ่ือน พ่อแม่ และครูของพวกเขา  โดยเฉพาะในช่วง
วยัเด็กมีแนวโนม้ท่ีจะพฒันาเจตคติใหเ้หมือนกบัเจตคติของพอ่แม่ของพวกเขา  ถา้หากพอ่แม่ของนกัเรียนมีเจตคติเชิงลบ
ต่อคณิตศาสตร์ก็เป็นไปไดว้า่นกัเรียนอาจจะไดรั้บความเช่ือบางส่วนนั้นเหมือนกนั  ในเจตคติเชิงบวกก็เช่นเดียวกนั และ
ยงัใชก้บัความวติกกงัวลทางคณิตศาสตร์และความคิดในตนเองทางคณิตศาสตร์ไดอี้กดว้ย  ไม่เพียงแค่เจตคติของพอ่แม่
ท่ีมีต่อคณิตศาสตร์ท่ีส่งผลต่อเจตคติของนักเรียน แต่ความเช่ือท่ีมีลกัษณะเฉพาะ (stereotype belief) ของพ่อแม่ก็มี
บทบาทส าคญั ในการศึกษาหน่ึงของ Eccles และ Jacobs แสดงให้เห็นว่า “ความเช่ือท่ีมีลกัษณะเฉพาะ (stereotype 
belief) ของพ่อและแม่เป็นสาเหตุส าคญัของความแตกต่างระหว่างเพศในเจตคติของนักเรียนทีมีต่อคณิตศาสตร์ (sex 
differences in students’attitudes towards mathematics)”ครูยงัมีผลกระทบต่อเจตคติของนกัเรียน  เจตคติของตวัครูเองจะ
ส่งผลต่อแนวทางในการสอนของพวกเขาดว้ย  ถา้ครูไม่ชอบในเร่ืองใด ๆ หรือ มีความยุง่ยากในขอบเขต (Domain) ของ
คณิตศาสตร์  พวกเขาสามารถถ่ายโอนเจตคติเชิงลบเหล่าน้ีไปยงันกัเรียนไดไ้ม่ยาก  ดงันั้นครูจะตอ้งระมดัระวงัเป็นอยา่ง
มากในวธีิท่ีจะสอนหรือน าเสนอเน้ือหาใหก้บันกัเรียนของพวกเขา  ซ่ึงความวติกกงัวลทางคณิตศาสตร์ของครูสามารถมี
อิทธิพลต่อนกัเรียนของพวกเขาเช่นกนั    

ฐานขอ้มูลจ านวนมากของการวิจยัในช่วงไม่ก่ีทศวรรษท่ีผ่านมาในความแตกต่างระหว่างเพศในผลสัมฤทธ์ิ
ทางคณิตศาสตร์  ความแตกต่างระหว่างเพศเก่ียวกบัเจตคติ (Gender differences in attitude), ความสามารถของตนเอง  
(self-efficacy), ความรู้สึกเป็นเจา้ของ  (sense of belonging), ความวติกกงัวล (anxiety) และลกัษณะเฉพาะประจ าเพศทาง
คณิตศาสตร์  (math-gender stereotype)  ซ่ึงทั้งหมดน้ีจะน าไปสู่ความแตกต่างระหวา่งเพศในคณิตศาสตร์  

จากการวเิคราะห์ทฤษฎีการด าเนินการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ของ Mandler (1984 อา้งถึง
ใน McLeod, 1992) ไดเ้สนอไวว้่าความเช่ือ (Beliefs) เจตคติ (Attitudes) และอารมณ์ (Emotions) เป็นปัจจยัส าคญัใน
งานวิจยัเชิงจิตพิสัยในทางคณิตศาสตรศึกษาและ McLeod (1992) ไดเ้สนอแนวคิดท่ีสอดคลอ้งกบั Mandler ในประเด็น
ท่ีวา่ความเช่ือ เจตคติ  และอารมณ์เป็นปัจจยัส าคญัในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  ถา้ครูสามารถช่วยนกัเรียนในการ
พฒันาความเช่ือและเจตคติเชิงบวกต่อคณิตศาสตร์แลว้นักเรียนจะสามารถควบคุมอารมณ์ได ้ ถา้การตอบสนองเชิง
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ความรู้สึกและอารมณ์ของนกัเรียนท าไดดี้ ชั้นเรียนคณิตศาสตร์ก็จะสามารถเป็นจุดท่ีดึงดูดความสนใจส าหรับการเรียน
การสอนได ้(McLeod & Ortega, 1992) สภาวจิยัแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (อา้งถึงใน McLeod & Ortega,1992) 
ไดร้ายงานถึงทิศทางของคณิตศาสตรศึกษาท่ีเนน้ความส าคัญถึงความตอ้งการเปล่ียนความเช่ือของชุมชนและเจตคติ
เก่ียวกบัคณิตศาสตร์ ในประเด็นท่ีว่านักเรียนเป็นผูเ้รียนคณิตศาสตร์ท่ีกระตือรือร้น สามารถแกปั้ญหาท่ีไม่คุน้เคยได้
อยา่งเตม็ใจ  จึงท าใหค้วามรู้สึกของนกัเรียนเก่ียวกบัคณิตศาสตร์กลายเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญั  

ไมตรี (2546) ไดน้ าเสนอนวตักรรมทางการศึกษา 2 แบบ คือ นวตักรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) 
และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) เพ่ือท่ีจะปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ของครู และปรับปรุงพฒันาการสอนอย่าง
ต่อเน่ือง  ซ่ึงจะเป็นเคร่ืองมือท่ีจะท าใหปั้ญหาในการจดัการศึกษาท่ีมีอยูไ่ดรั้บค าตอบตามเป้าหมาย  

วิธีการแบบเปิด (Open Approach) เป็นวิธีการสอนแบบใหม่  ซ่ึงหัวใจของวิธีการสอนแบบน้ีอยู่ท่ีการให้
ความส าคญักบัเร่ืองความแตกต่างระหวา่งบุคคลโดยเฉพาะความแตกต่างทางดา้นการคิด และเป็นวิธีการสอนท่ีใชใ้น
วิชาคณิตศาสตร์ท่ีเนน้ใหน้กัเรียนท ากิจกรรมท่ีใชปั้ญหาปลายเปิดตามแนวคิดของ Inprasitha (2010) โดยมีขั้นตอนการ
สอน 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 1) ขั้นการน าเสนอปัญหาปลายเปิด 2) ขั้นนกัเรียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง 3) ขั้นอภิปรายร่วมกนัทั้งชั้น
เรียน และ 4) ขั้นสรุปผ่านการเช่ือมโยงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนท่ีเกิดข้ึนทั้งชั้นเรียน  ซ่ึงเป็นวิธีการสอนท่ี
เนน้ศกัยภาพการคิดทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน โดยใชกิ้จกรรมการแกปั้ญหา ท่ีเนน้ในเร่ืองการเปิดความคิดของผูเ้รียน
ใหผู้เ้รียนไดคิ้ดกวา้ง คิดหลากหลาย และคิดสร้างสรรคม์ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ตามบริบทของเน้ือหา ดงันั้นกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีจะน ามาใชน้ี้จึงเป็นกิจกรรมท่ีหลากหลายทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบติั 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นวา่เจตคติของนกัเรียนและความแตกต่างระหวา่งเพศส่งผลต่อการเรียนคณิตศาสตร์
เป็นอยา่งมาก  ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเจตคติของนกัเรียนเก่ียวกบัการเรียนคณิตศาสตร์ท่ีใชว้ิธีการแบบเปิดท่ี
จ าแนกตามความแตกต่างระหวา่งเพศ  ซ่ึงเป็นบริบทชั้นเรียนท่ีมีความแตกต่างจากบริบทชั้นเรียนทัว่ไป  เพ่ือท่ีจะน าไป
เป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนและส่งเสริมใหเ้กิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
ท่ีมุ่งเนน้ไปท่ีความแตกต่างระหวา่งเพศในชั้นเรียนต่อไป 

 
ค าถามวจิยั 
 เจตคติของนกัเรียนเก่ียวกบัการเรียนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนท่ีใชว้ธีิการแบบเปิดโดยจ าแนกตามความแตกต่าง
ระหวา่งเพศมีอะไรบา้ง 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

เพื่อส ารวจเจตคติของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เก่ียวกบัการเรียนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนท่ีใชว้ธีิการ
แบบเปิดโดยจ าแนกตามความแตกต่างระหวา่งเพศ  

 

วธีิการวจิยั 
 บริบทช้ันเรียน 
 โรงเรียนท่ีท าวิจยั คือ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา (มอดินแดง) ซ่ึงเป็นโรงเรียนภายใต้
โครงการพฒันาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนในเขตพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ของศูนยว์ิจยัคณิตศาสตร
ศึกษา  มหาวทิยาลยัขอนแก่น   โดยผูบ้ริหารและครูผูส้อนกลุ่มสาระวชิาคณิตศาสตร์ภายในโรงเรียนไดผ้า่นการเขา้ร่วมอบรม
เก่ียวกบันวตักรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)  จากผูเ้ช่ียวชาญของศูนยว์ิจยั
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คณิตศาสตรศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซ่ึงหลังจากการอบรมแล้วผู ้เช่ียวชาญจากศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ไดเ้ขา้ไปวางแผนร่วมกบัผูบ้ริหารและคณะครู  เพ่ือท่ีจะจดัตั้งบริบทและน านวตักรรมการศึกษาชั้น
เรียนและวธีิการแบบเปิดไปใชใ้นโรงเรียน  ซ่ึงผูว้จิยัไดเ้ก็บขอ้มูลในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 โดยทีมวจิยั ครูผูส้อน ครู
ผูส้ังเกต และนักศึกษาปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา ร่วมกนัเขียนแผนการจดัการเรียนรู้จากหนงัสือเรียนญ่ีปุ่นท่ีเนน้ให้
นกัเรียนแกปั้ญหาดว้ยตนเอง สังเกตชั้นเรียน และน าประเด็นท่ีไดจ้ากการสังเกตชั้นเรียนมาสะทอ้นผล เพ่ือปรับปรุง แกไ้ข
ในส่วนท่ียงับกพร่องเพ่ือไปใชใ้นชั้นเรียนคร้ังต่อไป   
 กลุ่มเป้าหมาย 
 1) กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการตอบแบบส ารวจบทบาททางเพศ Bem Sex Role Inventory (BSRI) และเจตคติของ
นกัเรียนเก่ียวกบัการเรียนคณิตศาสตร์ คือ นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีศึกษาอยูใ่นปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา (มอดินแดง)  ซ่ึงเป็นชั้นเรียนคณิตศาสตร์ท่ีใชว้ิธีการแบบเปิด  ภายใตโ้ครงการ
พฒันาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของศูนยว์ิจัยคณิตศาสตรศึกษา 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น  จ านวน 154 คน    

2) กลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์ คือ 1) นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ก าลงัศึกษาอยูใ่นปีการศึกษา 2560 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา (มอดินแดง)  จ านวน 16 คน โดยคดัเลือกจากการตอบแบบส ารวจบทบาททาง
เพศ (BSRI) และเจตคติของนกัเรียนเก่ียวกบัการเรียนคณิตศาสตร์ 2) ผูร่้วมสังเกตชั้นเรียน ซ่ึงประกอบดว้ย ผูช่้วยวิจยัคนท่ี  
3-4 ซ่ึงเป็นนกัศึกษาฝึกปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา ท่ีสอนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 2 คน 
และ ผูช่้วยวิจยัคนท่ี 5 ซ่ึงเป็นครูผูส้อนวิชาคณิตศาสตร์ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 และเป็นครูพ่ีเล้ียงของนักศึกษาฝึก
ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา จ านวน 1 คน 

ระยะเวลาทีท่ าการวจิยั 
1) การวจิยัระยะท่ี 1 ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบส ารวจบทบาททางเพศ และเจตคติของนกัเรียน

เก่ียวกบัการเรียนคณิตศาสตร์  เพ่ือส ารวจเจตคติของนกัเรียนเก่ียวกบัการเรียนคณิตศาสตร์ในบริบทชั้นเรียนท่ียงัไม่ใชว้ธีิการ
แบบเปิดท่ีจ าแนกโดยความแตกต่างระหว่างเพศ และท าการคดัเลือกกลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์โดยคดัเลือกจากการ
วเิคราะห์การตอบแบบสอบถาม  

2) การวิจยัระยะท่ี 2 ผูว้ิจยัด าเนินการสังเกตชั้นเรียน พร้อมทั้งบนัทึกวีดีทศัน์และบนัทึกเสียงตลอดการเรียนการ
สอนดว้ยวธีิการแบบเปิด และใหก้ลุ่มเป้าหมายดงักล่าวตอบแบบส ารวจบทบาททางเพศ และเจตคติของนกัเรียนเก่ียวกบัการ
เรียนคณิตศาสตร์  เพ่ือส ารวจเจตคติของนกัเรียนเก่ียวกบัการเรียนคณิตศาสตร์ท่ีจ าแนกตามความแตกต่างระหวา่งเพศหลงั
การจดัการเรียนการสอนดว้ยวิธีการแบบเปิด จากนั้นผูว้จิยัท าการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 16 คนท่ีท าการคดัเลือกใน
ระยะท่ี 1 และสมัภาษณ์ผูร่้วมสงัเกตชั้นเรียน  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั   
การวจิยัในคร้ังน้ีมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ 
1) แบบส ารวจ 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล  ประกอบไปดว้ยขอ้มูลเร่ืองช่ือ เพศ อาย ุ ระดบัชั้นและโรงเรียน  ซ่ึงเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้

ของผูต้อบแบบส ารวจ ลกัษณะของการตอบแบบสอบถามเป็นแบบเติมค า  
ส่วนท่ี 2 แบบส ารวจบทบาททางเพศผูว้ิจยัไดพ้ฒันาตามแนวทางของ Bem (1978) คือ Bem Sex Role Inventory 

โดยไดข้อ้ค าถาม แบบสอบถามบทบาททางเพศความเป็นชาย 14 ขอ้ ขอ้ค าถามแบบสอบถามบทบาททางเพศ เป็นหญิง 13 ขอ้ 
และแบบสอบถามบทบาททางเพศความเป็นกลาง 13 ขอ้ รวมขอ้ค าถามแบบสอบถามบทบาททางเพศทั้งส้ิน 40 ขอ้ 
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ส่วนท่ี 3 แบบส ารวจเจตคติเก่ียวกบัการเรียนคณิตศาสตร์ 

ในงานวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดป้รับแบบสอบถามจากงานของ Maitree Inprasitha (2006) ซ่ึงมี 4 ส่วน จ านวน 46 ขอ้ 
ประกอบดว้ยค าถามทั้งหมด 47 ขอ้ ซ่ึงค าถาม 46 ขอ้ จะส ารวจความแตกต่างระหวา่งเพศเก่ียวกบัเจตคติของนกัเรียน
เก่ียวกบัการเรียนคณิตศาสตร์ท่ีแบ่งระดบัความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดบั  เพ่ือบ่งช้ีถึงขอบเขตหรือระดบัท่ีผูต้อบแบบ
ส ารวจในเจตคติของนกัเรียนเก่ียวกบัการเรียนคณิตศาสตร์  และค าถามสุดทา้ยส าหรับการแสดงความคิดเห็นอ่ืน ๆ 

 2) แบบสมัภาษณ์  ใชส้ าหรับการเก็บขอ้มูลเพ่ิมเติมเพ่ือยนืยนัขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 1 นกัศึกษาฝึกปฏิบติัการสอน และครูผูส้อนวชิาคณิตศาสตร์  

3) เคร่ืองบนัทึกเสียง จ านวน 1 เคร่ือง  เพ่ือใชส้ าหรับบนัทึกเสียงของครูผูส้อนระหวา่งการสมัภาษณ์และผูว้ิจยั
จะน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการบนัทึกเสียงไปวิเคราะห์และท าการถอดเทปออกมาเป็นขอ้ความและจดัท าเป็นโพรโทคอล  
เพ่ือให้ผูว้ิจยัน ามาใชใ้นการส ารวจเจตคติของนกัเรียนเก่ียวกบัการเรียนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนท่ีใชว้ิธีการแบบเปิดท่ี
จ าแนกตามความแตกต่างระหวา่งเพศ เพ่ิมเติม 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ในการท าวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดมี้ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
 1)  การด าเนินการก่อนการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
     ผูว้ิจยัเขา้ไปสร้างและศึกษาบริบททัว่ไปของโรงเรียนและชั้นเรียนท่ีใชว้ิธีการแบบเปิดตามท่ีผูว้ิจยัตอ้งการ

ใชใ้นงานวจิยั  โดยการสอบถามขอ้มูลจากครูและสงัเกตชั้นเรียน  ตลอดจนการร่วมกนัวางแผนเพ่ือจดักิจกรรมการเรียน
การสอนวิชาคณิตศาสตร์  เพ่ือสังเกตแนวคิดและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายส าหรับน ามาใช้ในการคัดเลือก
กลุ่มเป้าหมาย  และเป็นการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพในชั้นเรียนมาดว้ย 

 2)  การด าเนินการระหวา่งการเก็บรวบรวมขอ้มูล   
  2.1 ผูว้ิจยัและผูช่้วยวิจยั ร่วมประชุมเพ่ือวางแผนและท าความเขา้ใจวตัถุประสงคแ์ละรายละเอียดของการ
ท าการวจิยัในคร้ังน้ี  
  2.2 ผูว้จิยัและผูช่้วยวจิยั ร่วมกนัเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีใชก้ารศึกษาชั้นเรียนและวธีิการแบบเปิด โดย
เพ่ิมประเด็นเก่ียวกบัความแตกต่างระหวา่งเพศเขา้ไปดว้ย ซ่ึงจะเป็นในรูปแบบการวางแผนการจดักลุ่มในการเรียนของ
นักเรียน และแบบสังเกตของผูร่้วมสังเกตเก่ียวกับบทบาทางเพศของนักเรียนในการเรียนว่าแต่ละเพศมีท่า และ 
ความรู้สึกในการเรียนเป็นอยา่งไร 
  2.3 ผูว้จิยัไดป้รับแบบส ารวจของ Bem (1978) และ Maitree Inprasitha (2006) 
  2.4 เก็บขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถามบทบาททางเพศและแบบส ารวจเจตคติของนกัเรียนเก่ียวกบัการ
เรียนคณิตศาสตร์ โดยผูช่้วยวจิยัท าการแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มเป้าหมายและใหท้ าพร้อมกนั และรวบรวมแบบส ารวจ
ในแต่ละหอ้ง 
  2.5 เก็บขอ้มูลเพ่ิมเติม โดยการสัมภาษณ์ครูผูส้อนวิชาคณิตศาสตร์ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ผูว้ิจยัใช้
ค  าถามตามแบบสัมภาษณ์ท่ีได้ออกแบบไวแ้ลว้ ผูช่้วยวิจัยบันทึกเสียงและจดบันทึกประเด็นส าคญัในระหว่างการ
สมัภาษณ์ 
  2.6 ผูว้จิยัท าการศึกษาขอ้มูลจากแบบส ารวจและแบบสมัภาษณ์ เพื่อใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 3)  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
  การวจิยัในคร้ังน้ี มีรายละเอียดการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
  3.1 เก็บรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลจากการสงัเกตในระหวา่งการเรียนการสอน  
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  3.2 วิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม ซ่ึงจะวิเคราะห์โดยปรับจากแบบสอบถามของ Bem (1978)  และ 
แบบส ารวจ ซ่ึงจะวเิคราะห์โดยปรับจากแบบส ารวจของ Maitree Inprasitha (2006) 
  3.3 วิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์ โดยผูว้ิจัยถอดโพรโทคอลจากการบันทึกเสียงและวีดิทัศน์ใน
ระหวา่งการสมัภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือน ามาเป็นขอ้มูลสนบัสนุนเพ่ิมเติมในการท่ีจะยนืยนัเจตคติของนกัเรียนเก่ียวกบั
การเรียนคณิตศาสตร์ท่ีใชว้ธีิการแบบเปิดท่ีจ าแนกตามความแตกต่างระหวา่งเพศ 

 
ผลการวจิยั 

ผลการวจิยัพบวา่ เจตคติของนกัเรียนเก่ียวกบัการเรียนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนท่ีใชว้ธีิการแบบเปิดโดยจ าแนก
ตามความแตกต่างระหวา่งเพศ มีค่าเฉล่ียดงัน้ี  

1)  บทบาททางเพศท่ีมีลกัษณะความเป็นชายสูง ในเหตุผลท่ีชอบท ากิจกรรมในชั้นเรียนมีค่าเฉล่ียในระยะท่ี 1 
อยูท่ี่ 3.16 ซ่ึงในระยะท่ี2 เพ่ิมข้ึนเป็น 3.62, เหตุผลท่ีไม่ชอบท ากิจกรรมในชั้นเรียนมีค่าเฉล่ียในระยะท่ี 1 อยูท่ี่ 3.30 ซ่ึง
ในระยะท่ี2 ลดลงเป็น 2.60, ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงในทางบวกมีค่าเฉล่ียในระยะท่ี 1 อยู่ท่ี 3.21ซ่ึงในระยะท่ี 2 เพ่ิมข้ึนเป็น 
3.62 และส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงในทางลบมีค่าเฉล่ียในระยะท่ี 1 อยูท่ี่ 3.10 ซ่ึงในระยะท่ี 2 ลดลงเป็น 2.49  

2)  บทบาททางเพศท่ีมีลกัษณะความเป็นหญิงสูง ในเหตุผลท่ีชอบท ากิจกรรมในชั้นเรียนมีค่าเฉล่ียในระยะท่ี 1 
อยูท่ี่ 3.07ซ่ึงในระยะท่ี2 เพ่ิมข้ึนเป็น 3.53, เหตุผลท่ีไม่ชอบท ากิจกรรมในชั้นเรียนมีค่าเฉล่ียในระยะท่ี 1 อยูท่ี่ 3.05 ซ่ึงใน
ระยะท่ี2 ลดลงเป็น 2.56, ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงในทางบวกมีค่าเฉล่ียในระยะท่ี 1 อยูท่ี่ 3.23 ซ่ึงในระยะท่ี 2 เพ่ิมข้ึนเป็น 3.57 
และส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงในทางลบมีค่าเฉล่ียในระยะท่ี 1 อยูท่ี่ 3.04 ซ่ึงในระยะท่ี 2 ลดลงเป็น 2.46  

3)  บทบาททางเพศท่ีมีลกัษณะความเป็นชายและความเป็นหญิงสูงทั้งคู่ เหตุผลท่ีชอบท ากิจกรรมในชั้นเรียนมี
ค่าเฉล่ียในระยะท่ี 1 อยูท่ี่ 3.34 ซ่ึงในระยะท่ี2 เพ่ิมข้ึนเป็น 3.76, เหตุผลท่ีไม่ชอบท ากิจกรรมในชั้นเรียนมีค่าเฉล่ียในระยะท่ี 1 
อยู่ท่ี 3.16 ซ่ึงในระยะท่ี2 ลดลงเป็น 2.58, ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงในทางบวกมีค่าเฉล่ียในระยะท่ี 1 อยู่ท่ี 3.47 ซ่ึงในระยะท่ี 2 
เพ่ิมข้ึนเป็น 3.82 และส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงในทางลบมีค่าเฉล่ียในระยะท่ี 1 อยูท่ี่ 2.92 ซ่ึงในระยะท่ี 2 ลดลงเป็น 2.49  

4)  บทบาททางเพศท่ีมีลกัษณะความเป็นชายและความเป็นหญิงต ่าทั้ งคู่ เหตุผลท่ีชอบท ากิจกรรมในชั้นเรียนมี
ค่าเฉล่ียในระยะท่ี 1 อยูท่ี่ 3.07 ซ่ึงในระยะท่ี2 เพ่ิมข้ึนเป็น 3.57, เหตุผลท่ีไม่ชอบท ากิจกรรมในชั้นเรียนมีค่าเฉล่ียในระยะท่ี 1 
อยู่ท่ี 3.17 ซ่ึงในระยะท่ี2 ลดลงเป็น 2.57, ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงในทางบวกมีค่าเฉล่ียในระยะท่ี 1 อยู่ท่ี 3.17 ซ่ึงในระยะท่ี 2 
เพ่ิมข้ึนเป็น 3.50 และส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงในทางลบมีค่าเฉล่ียในระยะท่ี 1 อยูท่ี่ 2.85 ซ่ึงในระยะท่ี 2 ลดลงเป็น 2.47   
 

อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 

 ผลการวจิยัเจตคติของนกัเรียนเก่ียวกบัการเรียนคณิตศาสตร์ท่ีจ าแนกโดยความแตกต่างระหวา่งเพศ พบวา่ 
 1)  ผลการส ารวจเจตคติของนกัเรียนเก่ียวกบัการเรียนคณิตศาสตร์ท่ีจ าแนกโดยความแตกต่างระหวา่งเพศ ใน
ระยะท่ี 1 ซ่ึงเป็นระยะท่ีท าการส ารวจเจตคติของนกัเรียนเก่ียวกบัการเรียนคณิตศาสตร์โดยจ าแนกตามความแตกต่าง
ระหวา่งเพศก่อนการจดัการเรียนการสอนดว้ยวิธีการแบบเปิด ท่ีบริบทชั้นเรียนคณิตศาสตร์ท่ีผา่นมายงัคงเป็นบริบทชั้น
เรียนคณิตศาสตร์แบบเดิมท่ีเนน้การสอนดว้ยวธีิการบรรยาย ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวจิยัพบวา่  
  -  เหตุผลท่ีชอบท ากิจกรรมในชั้นเรียน  นักเรียนท่ีมีบทบาททางเพศท่ีมีลกัษณะความเป็นชายและความ
เป็นหญิงสูงทั้งคู่มีค่าเฉล่ียสูงกว่าทุกบทบาท  รองลงมา จะเป็นบทบาทท่ีมีลกัษณะความเป็นชายสูง  นอ้ยท่ีสุดจะเป็น
บทบาทท่ีมีลกัษณะความเป็นหญิงสูง ,บทบาทท่ีมีลกัษณะความเป็นชายและความเป็นหญิงต ่าทั้ งคู่ ท่ีมีค่าเฉล่ียของ
เหตุผลท่ีชอบท ากิจกรรมในชั้นเรียนเท่ากนั   
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  -  เหตุผลท่ีไม่ชอบท ากิจกรรมในชั้นเรียน นักเรียนท่ีมีบทบาททางเพศท่ีมีลกัษณะความเป็นชายสูง มี
ค่าเฉล่ียสูงกวา่ทุกบทบาท รองลงมาจะเป็นบทบาทท่ีมีลกัษณะความเป็นชายและความเป็นหญิงต ่าทั้งคู่, บทบาททางเพศ
ท่ีมีลกัษณะความเป็นชายและความเป็นหญิงสูงทั้งคู่ และบทบาทท่ีมีลกัษณะความเป็นหญิงสูง ตามล าดบั 
  -  ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงในทางบวก นกัเรียนท่ีมีบทบาททางเพศท่ีมีลกัษณะความเป็นชายและความเป็นหญิง
สูงทั้งคู่มีค่าเฉล่ียสูงกวา่ทุกบทบาท รองลงมา จะเป็นบทบาทท่ีมีลกัษณะความเป็นหญิงสูง, บทบาททางเพศท่ีมีลกัษณะ
ความเป็นชายสูง และบทบาทท่ีมีลกัษณะความเป็นชายและความเป็นหญิงต ่าทั้งคู่ ตามล าดบั 
  -  ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงในทางลบ นกัเรียนท่ีมีบทบาททางเพศท่ีมีลกัษณะความเป็นชายสูง มีค่าเฉล่ียสูงกวา่ทุก
บทบาท รองลงมาจะเป็นบทบาทท่ีมีลกัษณะความเป็นหญิงสูง, บทบาททางเพศท่ีมีลกัษณะความเป็นชายและความเป็น
หญิงสูงทั้งคู ่และบทบาทท่ีมีลกัษณะความเป็นชายและความเป็นหญิงต ่าทั้งคู่ ตามล าดบั  
 2)  ผลการส ารวจเจตคติของนกัเรียนเก่ียวกบัการเรียนคณิตศาสตร์ท่ีจ าแนกโดยความแตกต่างระหวา่งเพศ ใน
ระยะท่ี 2 ซ่ึงเป็นระยะท่ีท าการส ารวจเจตคติของนกัเรียนเก่ียวกบัการเรียนคณิตศาสตร์โดยจ าแนกตามความแตกต่าง
ระหวา่งเพศหลงัการจดัการเรียนการสอนดว้ยวิธีการแบบเปิด ท่ีนกัเรียนผ่านการเรียนดว้ยบริบทชั้นเรียนคณิตศาสตร์ท่ี
ใชว้ธีิการแบบเปิดแลว้ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวจิยัพบวา่  
  -  เหตุผลท่ีชอบท ากิจกรรมในชั้นเรียน  นักเรียนท่ีมีบทบาททางเพศท่ีมีลกัษณะความเป็นชายและความ
เป็นหญิงสูงทั้งคู่มีค่าเฉล่ียสูงกวา่ทุกบทบาท  รองลงมาจะเป็นบทบาทท่ีมีลกัษณะความเป็นชายสูง, บทบาทท่ีมีลกัษณะ
ความเป็นชายและความเป็นหญิงต ่าทั้งคู่ และบทบาทท่ีมีลกัษณะความเป็นหญิงสูง ตามล าดบั 
  -  เหตุผลท่ีไม่ชอบท ากิจกรรมในชั้นเรียน นักเรียนท่ีมีบทบาททางเพศท่ีมีลกัษณะความเป็นชายสูง มี
ค่าเฉล่ียสูงกว่าทุกบทบาท รองลงมาจะเป็นบทบาทท่ีมีลกัษณะความเป็นชายและความเป็นหญิงสูงทั้งคู่, บทบาทท่ีมี
ลกัษณะความเป็นชายและความเป็นหญิงต ่าทั้งคู่ และบทบาทท่ีมีลกัษณะความเป็นหญิงสูง ตามล าดบั 
  -  ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงในทางบวก นกัเรียนท่ีมีบทบาททางเพศท่ีมีลกัษณะความเป็นชายและความเป็นหญิง
สูงทั้งคู่มีค่าเฉล่ียสูงกวา่ทุกบทบาท รองลงมา จะเป็นบทบาทท่ีมีลกัษณะความเป็นชายสูง, บทบาทท่ีมีลกัษณะความเป็น
หญิงสูง และบทบาทท่ีมีลกัษณะความเป็นชายและความเป็นหญิงต ่าทั้งคู่ ตามล าดบั 
  -  ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงในทางลบ นกัเรียนท่ีมีบทบาททางเพศท่ีมีลกัษณะความเป็นชายสูงและ  บทบาททาง
เพศท่ีมีลกัษณะความเป็นชายและความเป็นหญิงสูงทั้ งคู่ มีค่าเฉล่ียเท่ากันและสูงกว่าทุกบทบาท รองลงมาจะเป็น 
บทบาทท่ีมีลกัษณะความเป็นชายและความเป็นหญิงต ่าทั้งคู่ และบทบาทท่ีมีลกัษณะความเป็นหญิงสูง ตามล าดบั  
 จากขอ้มูลจะพบวา่ บทบาททางเพศที่มลีกัษณะความเป็นชายสูง เหตุผลท่ีชอบท ากิจกรรมในชั้นเรียน และส่ิง
ท่ีเปล่ียนแปลงในทางบวกมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ 3.62 ซ่ึงแสดงให้เห็นถึง เจตคติของนักเรียนท่ีมีบทบาททางเพศใน
ลกัษณะความเป็นชายสูง เก่ียวกบัการเรียนคณิตศาสตร์ ภายใตบ้ริบทชั้นเรียนคณิตศาสตร์ท่ีใชว้ิธีการแบบเปิด มีเหตุผล
ท่ีชอบท ากิจกรรมในชั้นเรียนคณิตศาสตร์วา่ ไดท้ ากิจกรรมร่วมกบัเพ่ือนจึงท าใหไ้ม่รู้สึกน่าเบ่ือ และไดร่้วมสรุปแนวคิด
กบัเพ่ือนภายในกลุ่ม และ มีส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงในทางบวกในการเรียนคณิตศาสตร์วา่ ไดพ้ฒันาแนวคิดในการแกปั้ญหา
ในวิธีท่ีหลากหลายและแตกต่างจากคนอ่ืน จึงท าให้มีความกระตือรือร้นในการเรียนมากยิ่งข้ึน บทบาททางเพศที่มี
ลกัษณะความเป็นหญิงสูง ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงในทางบวกมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ 3.57 ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึง เจตคติของนกัเรียน
ท่ีมีบทบาททางเพศในลกัษณะความเป็นหญิงสูง เก่ียวกบัการเรียนคณิตศาสตร์ ภายใตบ้ริบทชั้นเรียนคณิตศาสตร์ท่ีใช้
วิธีการแบบเปิดมีส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงในทางบวกในการเรียนคณิตศาสตร์ว่าท าให้มีวิธีการท่ีจะแกปั้ญหาในแนวทางท่ี
หลากหลายและมีการพดูคุยส่ือสารกบัเพ่ือนมากยิง่ข้ึน  บทบาททางเพศทีม่ลีกัษณะความเป็นชายและความเป็นหญิงสูง
ทั้งคู่ ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงในทางบวกมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ 3.82 ซ่ึงแสดงให้เห็นถึง เจตคติของนกัเรียนท่ีมีบทบาททางเพศ
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ในลกัษณะความเป็นชายและหญิงสูงทั้งคู่ เก่ียวกบัการเรียนคณิตศาสตร์ ภายใตบ้ริบทชั้นเรียนคณิตศาสตร์ท่ีใชว้ิธีการ
แบบเปิดมีส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงในทางบวกในการเรียนคณิตศาสตร์วา่ ท าใหรู้้วธีิการท่ีจะแกปั้ญหาในแนวทางท่ีหลากหลาย 
บทบาททางเพศที่มลีักษณะความเป็นชายและความเป็นหญิงต า่ทั้งคู่ ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงในทางบวกมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ 
3.57 ซ่ึงแสดงให้เห็นถึง เจตคติของนกัเรียนท่ีมีบทบาททางเพศในลกัษณะความเป็นชายและหญิงสูงทั้งคู่ เก่ียวกบัการ
เรียนคณิตศาสตร์ ภายใต้บริบทชั้นเรียนคณิตศาสตร์ท่ีใช้วิธีการแบบเปิดมีเหตุผลท่ีชอบท ากิจกรรมในการเรียน
คณิตศาสตร์วา่ สามารถสรุปแนวคิดดว้ยตนเอง และ รู้สึกไม่น่าเบ่ือ 
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