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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ มีวตัถุประสงค์เพ่ือส ารวจการแสดงแทนในล าดบักิจกรรมการสอน 
(Flow of lesson) ในชั้นเรียนท่ีใชก้ารศึกษาชั้นเรียนและวธีิการแบบเปิด กลุ่มเป้าหมาย คือ นกัเรียนระดบัประถมศึกษาปี
ท่ี 3 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนหลกัเมืองมหาสารคาม (จ านวน 16 คน) ซ่ึงเป็นโรงเรียนขยายผลท่ีอยูภ่ายใตโ้ครงการวจิยั
พฒันารูปแบบการพฒันาการคิดทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนดว้ยวิธีการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวธีิการแบบ
เ ปิด  (Open Approach)  ภายใต้การดูแลและให้ค  าปรึกษาของผู ้เ ช่ี ยวชาญ จากศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์โพรโทคอล (Protocol analysis) และน าเสนอการ
วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการบรรยายเชิงวเิคราะห์ (Analysis description) โดยอาศยักรอบแนวคิดวธีิการแบบเปิดในฐานะของ
วิธีการสอนของ Inprasitha (2011) และอาศัยกรอบแนวคิดของ ไมตรี อินทร์ประสิทธ์ิ (2559) ในการพิจารณา
องคป์ระกอบของการแสดงแทนในล าดบักิจกรรมการสอน ผลการวิจยัพบวา่ ในชั้นเรียนท่ีใชว้ิธีการสอนทั้ง 4 ขั้นของ
วิธีการแบบเปิด พบการแสดงแทนในล าดบักิจกรรมการสอนทั้ง 3 องค์ประกอบ คือ การแสดงแทนโลกจริง ส่ือก่ึง
รูปธรรมและการแสดงแทนโลกคณิตศาสตร์  

 
ABSTRACT 

This qualities research aimed to explore representations in flow of lesson in classroom using lesson study and 
open approach.  The target group was 3th grade students at Lakmaungmahasarakham School in the first semester of 
2017 (16 students), where has been participated in the project for Professional Development of Mathematics Teachers 
through Lesson Study and Open Approach. The collected data were analyzed by means of protocol analysis and analytic 
description. Researcher had collected the data in classroom by using open approach of Inprasitha (2011)’s framework 
and Inprasitha (2016) ’  flow of lesson framework.  The study results revealed that in the context of classroom using 
Open Approach 4 step there were students showed representations in 3 elements of flow of lessons; Representations of 
real world Semi concrete aids and representations of mathematical world.  

 
 
 
ค าส าคญั:  การแสดงแทนในล าดบักิจกรรมการสอน การศึกษาชั้นเรียน วธีิการแบบเปิด 
Keywords: Representations in flow of lesson, Lesson Study, Open Approach 
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บทน า 
ชั้นเรียนท่ีเนน้กระบวนการแกปั้ญหาใหค้วามส าคญัในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียนทั้งทางดา้นเน้ือหา 

ทกัษะ/กระบวนการเรียนรู้ และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคค์วบคู่ไปพร้อม ๆ กนัซ่ึงเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัของการ
เรียนรู้อยา่งมีความหมายของนกัเรียน (Shimizu, 2006) อีกทั้งยงัเป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนสามารถแกปั้ญหาอยา่งเต็ม
ศกัยภาพ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดแนวคิดหรือวิธีการแกปั้ญหาท่ีหลากหลายจากการมีอิสระในการคิดและการท ากิจกรรม 
(ไมตรี และคณะ, 2546) โดยการแกปั้ญหาจะเป็นกระบวนการท่ีท าใหน้กัเรียนไดฝึ้กคิดและพฒันาการความสามารถใน
การแกปั้ญหาดว้ยตนเอง (ปรีชากร, 2553) เราสามารถศึกษากระบวนการคิดของนักเรียนไดจ้ากพฤติกรรมระหวา่งท่ี
นักเรียนก าลังแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์รวมถึงการวิเคราะห์พฤติกรรมการแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนของนักเรียนด้วย 
(Schoenfeld, 1985) 

การคิดทางคณิตศาสตร์เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในซ่ึงเราไม่สามารถมองเห็นไดโ้ดยตรง เพื่อใหท้ราบถึง
การคิดหรือแนวคิดของบุคคลนั้นสามารถสังเกตไดจ้ากการตอบสนองภายนอกท่ีเกิดข้ึน ไดแ้ก่ พฤติกรรมภายนอกท่ี
แสดงออกมาในรูปของภาษาพูดหรือลกัษณะท่าทาง ท่าทีท่ีเป็นผลมาจากความคิดท่ีเกิดข้ึนภายในบุคคล กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์จะช่วยให้สามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550)  เพื่อท่ีจะท าให้นกัเรียนแสดงแนวคิดหรือส่ิงท่ีอยูภ่ายใน
และน าเสนอแนวคิดนั้นออกมาให้เห็น (Kaput, 1991) ปัจจัยท่ีส าคญัอย่างหน่ึง คือ การการออกแบบปัญหาท่ีท าให้
นกัเรียนเกิดแนวคิดและการแสดงแทนท่ีหลากหลายเพ่ืออธิบายความเขา้ใจของตนเองได ้(ไมตรี, 2559) ดงันั้น ในการ
ออกแบบปัญหาหรือกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนจึงตอ้งอาศยัทีมในการท างานร่วมกนั ซ่ึงประกอบไปด้วย 
ครูผูส้อน ครูผูส้ังเกต นักวิจยัและผูเ้ช่ียวชาญ หรืออาจจะกล่าวไดว้่าเป็นการท างานร่วมกนัของทีมการศึกษาชั้นเรียน 
(Nohda, 2000) 

การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) เป็นนวตักรรมท่ีช่วยส่งเสริมการท างานร่วมกนัของครูเป็นการเปิดโอกาศ
ใหค้รูไดมี้ส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้และท าความเขา้ใจร่วมกนัเพ่ือออกแบบสถานการณ์ปัญหาและวางแผนการ
จดัการเรียนการสอนท่ีจะท าให้นกัเรียนเกิดแนวคิดท่ีหลากหลาย โดยศูนยว์ิจยัคณิตศาสตรศึกษาไดป้รับการศึกษาชั้น
เรียนจากของประเทศญ่ีปุ่น (Japanese lesson study) มาใชใ้นบริบทของประเทศไทย ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การ
วางแผนจดัการเรียนรู้ร่วมกนั การสงัเกตการจดัการเรียนรู้ร่วมกนั และ การสะทอ้นผลการจดัการเรียนรู้ร่วมกนั ลกัษณะ
หน่ึงท่ีส าคัญในการน าการศึกษาชั้นเรียนมาใช้คือการผนวกเข้ากับวิธีการสอนท่ีเรียกว่า วิธีการแบบเปิด (Open 
approach) ในฐานะท่ีเป็นแนวทางการสอนท่ีอยูใ่นกระบวนการของการศึกษาชั้นเรียนในขั้นตอนการสังเกตการจดัการ
เรียนรู้ร่วมกนั (Inprasitha, 2011)  

จากการวิจัยในชั้นเรียนท่ีใช้วิธีการสอนดว้ยวิธีการแบบเปิดนั้นช้ีให้เห็นว่า การจัดการเรียนการสอนดว้ย
วิธีการแบบเปิดนั้นท าให้นักเรียนเกิดแนวคิดและการแสดงแทนท่ีหลากหลายในชั้นเรียน แต่แนวคิดเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึน
ภายในสมองของแต่ละบุคคลไม่สามารถสังเกตได้โดยตรง (Goldin, 2002) จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งอาศัยการแสดงแทน
ภายนอกเขา้มาช่วยในการถ่ายทอดหรือส่ือความหมาย และในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ีลกัษณะเน้ือหาส่วนใหญ่แลว้เป็น
ส่ิงท่ีเป็นนามธรรม ยากต่อการเขา้ใจ (อรชร, 2550) การใชก้ารแสดงแทนในการเรียนรู้คณิตศาสตร์จะช่วยให้นกัเรียน
สามารถเรียนรู้ไดดี้ข้ึน เพราะการแสดงแทนจะช่วยสร้างความคิดรวบยอดในการเรียน ช่วยลดความเป็นนามธรรมและ
ช่วยสร้างความรู้ความเขา้ใจพ้ืนฐานเก่ียวกบัการเรียนรู้นั้น ๆ การใชก้ารแสดงแทนในการแกปั้ญหาจะช่วยให้นกัเรียน
สามารถเช่ือมโยงส่ิงแวดลอ้มภายนอกกบัสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ได ้ดงันั้น ในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ผูเ้รียน
ควรไดรั้บการฝึกฝนในการใชก้ารแสดงแทนท่ีหลากหลายเพ่ือให้เกิดความคุน้เคยและเพ่ือใหส้ามารถใชก้ารแสดงแทน
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ใหเ้หมาะสมกบัการแกปั้ญหาต่าง ๆ ได ้ดงันั้นในการส ารวจการแสดงแทนจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีจะช่วยใหค้รูและนกัเรียน
สามารถบรรลุวตัถุประสงคใ์นการเรียนการสอนได ้ 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
 เพ่ือส ารวจการแสดงแทนในล าดบักิจกรรมการสอน (Flow of lesson) ในชั้นเรียนท่ีใชก้ารศึกษาชั้นเรียนและ
วธีิการแบบเปิด 
 
วธีิการวจิยั 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัไดแ้บ่งการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลออกเป็น 2 ช่วง คือ การด าเนินการก่อนเก็บรวบรวมขอ้มูลและ

การด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 
1.1 การด าเนินการก่อนเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 1.1.1 ผูว้ิจัยได้เขา้ไปเขียนแผน สังเกตชั้นเรียนและสะท้อนผลร่วมกับครูผูส้อนตาม 3 ขั้นตอนของ
การศึกษาชั้นเรียนจ านวน 1 หน่วยสาระการเรียนรู้ เพ่ือสังเกตพฤติกรรมและแนวคิดของนักเรียนในการเลือก
กลุ่มเป้าหมาย 
 1.1.2 วางแผนการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัและทีมการศึกษาชั้นเรียนประชุมร่วมกนัเพ่ือก าหนดบทบาท 
หนา้ท่ีของผูว้ิจยั และผูช่้วยวจิยัในการท าหนา้ท่ีบนัทึกวีดิทศัน์ บนัทึกภาพน่ิง และบนัทึกเสียง ทั้งในระหวา่งการจดัการ
เรียนการสอน พร้อมทั้งก าหนดเวลาในการร่วมสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ร่วมกนั 

1.2   การด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
 1.2.1  ด าเนินการเก็บขอ้มูลกบันกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนหลกัเมือง
มหาสารคาม โดยท าการสอนดว้ยวิธีการแบบเปิด ในระหว่างการจดัการเรียนการสอนผูว้ิจยัและผูช่้วยวิจยัไดท้ าตาม
บทบาทท่ีไดรั้บมอบหมาย ไดแ้ก่ 
  1)  ผูว้จิยัท าการบนัทึกการสงัเกตชั้นเรียน และบนัทึกภาพน่ิงในกิจกรรมการสอนแต่ละขั้น 
  2)  ผูช่้วยวิจัยคนท่ี 1 ท าการบันทึกการสังเกตชั้นเรียน ผูช่้วยวิจัยคนท่ี 2 ท าการบันทึกวีดิทศัน์
ภาพรวมของชั้นเรียน และร่วมกนัสงัเกตการแกปั้ญหาของนกัเรียนในขณะท่ีชั้นเรียนด าเนินไป 
  3)  ภายหลงัจากการสังเกตเสร็จส้ิน ผูว้ิจยัท าการบนัทึกภาพน่ิงช้ินงานบนกระดานด าและภาพ
ผลงานของนกัเรียน 
  4)  ผูว้ิจยัท าการบนัทึกรายละเอียดของการสังเกตชั้นเรียน โดยอาศยัแบบบนัทึกการสังเกตท่ีได้
จากการบนัทึกในภาคสนามประกอบกบัผลงานของนกัเรียนและวดิีทศัน์ชั้นเรียน 
  5)  ผูว้จิยัท าการถอดเทปวดิีทศัน์ชั้นเรียนแลว้จดัท าเป็นโพรโทคอล  
 1.2.2 ผูว้ิจยัและผูช่้วยวิจยัสะทอ้นผลหลงัการสอนเเต่ละคร้ังเพ่ือรวบรวมและสังเกตเเนวคิด พฤติกรรม
ต่าง ๆ ของนกัเรียน และสงัเกตปัญหาท่ีเกิดข้ึนในเเต่ละคร้ังเพ่ือน าไปแกไ้ขในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังต่อไป 
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สถานทีแ่ละระยะเวลาในท าวจิยั 
    ต้นภาคเ รียนท่ี  1 ในปีการศึกษา  2560 ซ่ึง เ ร่ิมต้นตั้ งแต่ เ ดือนพฤษภาคม 2560  โรงเ รียนหลักเมือง
มหาสารคาม  อ าเภอเมืองมหาสารคาม  จงัหวดัมหาสารคาม  เป็นโรงเรียนขยายผลท่ีอยู่ภายใตโ้ครงการวิจัยพฒันา
รูปแบบการพฒันาการคิดทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนดว้ยวธีิการศึกษาชั้นเรียนและวธีิการแบบเปิด 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพมุ่งท าความเขา้ใจเก่ียวกับความคิด ลักษณะพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ี

แสดงออกซ่ึงมีวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสังเกต การเขา้ไปอยูใ่นบริบทจริง  และอาศยัการวิเคราะห์ขอ้มูลโดย
วิเคราะห์โพรโตคอลท่ีไดจ้ากการบนัทึกวีดิทศัน์ เทปบนัทึกเสียง การบนัทึกภาคสนาม และผลงานนกัเรียนในชั้นเรียน
ของการแกปั้ญหาเพ่ือน ามาถอดความและอธิบายโดยภาษาเขียน และการบรรยายเชิงวเิคราะห์เพ่ือส ารวจการแสดงแทน
ในล าดบักิจกรรมการสอน (Flow of lesson) ในชั้นเรียนท่ีใชก้ารศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด โดยวิเคราะห์ขอ้มูล
ตามกรอบแนวคิดของไมตรี อินทร์ประสิทธ์ิ (2559) ประกอบไปด้วยการแสดงแทนในล าดับกิจกรรมการสอน 3 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การแสดงแทนโลกจริง ส่ือก่ึงรูปธรรม และการแสดงแทนโลกคณิตศาสตร์ท่ีเกิดข้ึนใน 4 ขั้นตอน
ของวิธีการแบบเปิด Inprasitha (2011) คือ 1. การน าเสนอสถานการณ์ปัญหาปลายเปิด (Posing open-ended problem) 2.
การเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัเรียน (Students’ self-learning) 3.การอภิปรายและเปรียบเทียบร่วมกนัทั้งชั้นเรียน (Whole 
class discussion and comparison) และ 4.การสรุปโดยการเช่ือมโยงแนวคิดของนกัเรียนท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน  (Summing 
up by connecting students’ emergent mathematical ideas) 
 
 
 
 
 
 
ขั้นที ่1 การน าเสนอสถานการณ์ปัญหาปลายเปิด  

ปรากฏการแสดงแทนในล าดบักิจกรรมการสอน 1 องคป์ระกอบ คือ การแสดงแทนโลกจริง (Representation 
of real world) 

การแสดงแทนโลกจริง (Representation of real world) คือ ภาพแสดงจ านวนดินสอและเด็กทั้งหมด 
 

 
 

Item 10  ครู    ถา้คุณครูมีนกัเรียนทั้งหมดส่ีคน อนั 

    น้ีใหเ้ป็นคนท่ีหน่ึงนะลูก 

Item 11  นกัเรียน      คนน้ีเป็นจิราย ุ

Item 12  ครู     อ่ะ คนน้ีเป็นคนท่ีสอง 

Item 13  พชร      คนนั้นคือตรีทศยทุธ 

 

กจิกรรมเร่ือง  ไดเ้ท่าไหร่นะ 

สถานการณ์ปัญหา: นกัเรียนแต่ละคนจะไดรั้บดินสอ 2 มดั มดัละ 3 แท่ง ถา้มีนกัเรียน 4 คน อยากทราบวา่จะไดรั้บ

ดินสอทั้งหมดก่ีแท่ง 

ค าส่ัง : ใหน้กัเรียนอธิบายวธีิการหาจ านวนดินสอทั้งหมด และเขียนประโยคสญัลกัษณ์ 
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จากภาพการแสดงแทนขา้งตน้เกิดข้ึนเม่ือครูเล่าถึงกิจกรรมในวนัน้ีท่ีจะให้นกัเรียนช่วยกนัแบ่งของใหก้บัเด็ก
ทั้งหมดส่ีคนพร้อมทั้งติดรูปเด็กทั้งส่ีคนบนกระดานเป็นการแสดงแทนโลกจริงในรูปแบบของรูปภาพเพ่ืออธิบายส่ิงท่ีมี
ความเก่ียวขอ้งในชีวิตประจ าวนั นัน่คือ นกัเรียนตั้งช่ือให้กบัเด็กแต่ละคนตามช่ือของเพ่ือนร่วมชั้นและศิลปินท่ีตนเอง
รู้จกั ดงัโพรโทคอล Item ขา้งตน้ 

จากนั้นครูติดสถานการณ์การปัญหาและให้ตวัแทนของนกัเรียนมาช่วยแบ่งดินสอให้กบันักเรียนแต่ละคน 
โดยใชรู้ปภาพดินสอเป็นการแสดงแทนโลกจริงในรูปแบบของรูปภาพเพ่ือช่วยอธิบายการแบ่งดินสอใหก้บันกัเรียนแต่
ละคน ดงัภาพต่อไปน้ี 

 

           
 
ขั้นที ่2 การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน 

ปรากฏการแสดงแทนในล าดบักิจกรรมการสอน 2 องคป์ระกอบ มีดงัน้ี  การแสดงแทนโดยใชส่ื้อก่ึงรูปธรรม 
(Semi concrete aids) และการแสดงแทนโลกคณิตศาสตร์ (Representation mathematical world)  

การแสดงแทนโดยใชส่ื้อก่ึงรูปธรรม (Semi concrete aids) คือ บลอ็กแทนจ านวนดินสอ 
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Item 82  แกม้ ประโยคสญัลกัษณ์เขียนไดย้งั 
Item 83  แป้ง มนัตอ้งมีส่ีกอง 
Item 84  แป้ง แกม้ตอ้งท าแบบน้ีไหมบลอ๊กอ่ะ อนัน้ีสองมดั มดัละสามแท่ง 
จากภาพ การแสดงแทนขา้งตน้เกิดข้ึนเม่ือ จากการแสดงแทนโลกจริงดว้ยภาพของเด็กทั้งส่ีและดินสอทั้งหมด 

นกัเรียนใชบ้ล๊อกเป็นส่ือก่ึงรูปธรรมท่ีช่วยอธิบายวิธีการหาจ านวนของดินสอทั้งหมด โดยใชบ้ล๊อกแทนจ านวนดินสอ 
เร่ิมจากหยิบบล๊อกทีละสามอนัมาวางเรียงกนั บล๊อกสามอนัแทนจ านวนของดินสอสามแท่ง ขั้นแรกนักเรียนจะวาง
บลอ๊กทีละสามจะไดท้ั้งหมดแปดกลุ่ม ขั้นต่อไปจึงเล่ือนบลอ๊กใหม้ารวมกนัเป็นกลุ่มละหกอนัจะไดท้ั้งหมดส่ีกลุ่ม โดย
อธิบายวา่ บล๊อกแต่ละกลุ่มแทนจ านวนของดินสอสองมดัมดัละสามแท่ง ดงั Item 84 จากนั้นจึงวาดภาพเพ่ือแสดงแทน
จ านวนบลอ๊กทั้งหมดส่ีกลุ่มแต่ละกลุ่มมีบลอ๊กกลุ่มละหกอนั  เพ่ือน าไปสู่การแสดงแทนโลกคณิตศาสตร์ 

การแสดงแทนโลกคณิตศาสตร์ (Representation mathematical world) คือ ประโยคสญัลกัษณ์จ านวนดินสอ
ทั้งหมด คือ 4×6 และ 6×4 

 
 

จากภาพการแสดงแทนขา้งตน้เกิดข้ึนเม่ือ จากท่ีนักเรียนใชบ้ล๊อกเป็นส่ือก่ึงรูปธรรมท่ีช่วยอธิบายวิธีการหา
จ านวนของดินสอทั้งหมด โดยแบ่งจ านวนบล๊อกออกเป็นส่ีกลุ่มกลุ่มละหกอนัพร้อมทั้งวาดบล๊อกแทนบล๊อกไมล้งใน
ใบงาน จึงน าไปสู่การแสดงแทนทางคณิตศาสตร์โดยการแสดงออกในรูปแบบของขอ้ความแทนแนวคิดหรือวิธีการใน
การหาจ านวนดินสอทั้งหมดผ่านตวัเลขและการด าเนินการทางคณิตศาสตร์ นั่นคือ ประโยคสัญลกัษณ์ 4×6 และ 6×4 
หมายถึง จ านวนดินสอหกแท่งของเด็กทั้งหมดส่ีคน 
ขั้นที ่3 การอภิปรายและเปรียบเทยีบร่วมกนัทั้งช้ันเรียน 

ปรากฏการแสดงแทนในล าดบักิจกรรมการสอน 1 องคป์ระกอบ คือ การแสดงแทนโลกคณิตศาสตร์ 
(Representation mathematical world) 

การแสดงแทนโลกคณิตศาสตร์ (Representation mathematical world) คือ ประโยคสญัลกัษณ์ของจ านวน
ดินสอทั้งหมด 

 
 
 
 
 

Item 155 ครู มีทั้งหมดเท่าไหร่นะ 
Item 156 นกัเรียน ส่ีกลุ่ม 
Item 157 ครู แต่ละกลุ่มมี 
Item 158 นกัเรียน หก 
.. 
Item 161  ครู ส่ีกลุ่มน่ีหมายถึงส่ีกลุ่มของอะไรลูก 
Item 162 ปล้ืม จ านวนคน 
Item 163 นกัเรียน ส่ีคน 
Item 164 ครู ส่ีคน แสดงวา่หกตรงน้ีแทนดว้ยอะไรลูก 
Item 165 โฟร์ หกก็ตอ้งเป็น ดินสอทั้งหมด 
Item 166 นกัรียน   ดินสอ 
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จากภาพ การแสดงแทนขา้งตน้เกิดข้ึนเม่ือ นักเรียนออกมาน าเสนอแนวคิดและวิธีการแกปั้ญหาของตนเอง 
พร้อมมีการอภิปรายร่วมกนัน าไปสู่การแสดงแทนโลกคณิตศาสตร์ท่ีแสดงออกในรูปแบบของขอ้ความแทนแนวคิดและ
วิธีการในการหาจ านวนดินสอทั้งหมดผ่านตวัเลขและการด าเนินการทางคณิตศาสตร์ นั่นคือ ประโยคสัญลกัษณ์ 6×4  
พร้อมอธิบายถึงความหมายของประโยคสญัลกัษณ์ดงักวา่วา่ 4 คือ จ านวนกลุ่มซ่ึงหมายถึงจ านวนของเด็กทั้งหมด และ 6 
คือ จ านวนของแต่ละกลุ่ม ซ่ึงหมายถึงจ านวนดินสอของแต่ละคน ดงัโพรโทคอล Item 155-158 และ Item 161-166  
ในขั้นที ่4 การสรุปโดยเช่ือมโยงแนวคดิของนักเรียนทีเ่กดิขึน้ในช้ันเรียน  

ปรากฏการแสดงแทนในล าดับกิจกรรมการสอน 1 องค์ประกอบ คือ การแสดงแทนโลกคณิตศาสตร์ 
(Representation mathematical world)  

การแสดงแทนโลกคณิตศาสตร์ (Representation mathematical world) คือ ประโยคสัญลกัษณ์ของจ านวน
ดินสอทั้งหมดและสมบติัการสลบัท่ีการคูณ 

 
 
จากภาพการแสดงแทนขา้งตน้เกิดข้ึนเม่ือ จากการอภิปรายและเปรียบเทียบแนวคิดร่วมกันทั้ งชั้นเรียน 

นกัเรียนสามารถมองเห็นความสมัพนัธ์ของประโยคสญัลกัษณ์ (3×2)×4 = 3×(2×4) ซ่ึงแทนการหาจ านวนดินสอทั้งหมด 
น าไปสู่การแสดงแทนโลกคณิตศาสตร์ในรูปแบบของขอ้ความแทนแนวคิดของสมบติัการสลบัท่ีการคูณ ดงัโพรโทคอล 
Item  313 – 321 ดงัต่อไปน้ี 

Item 313  ครู ดูนะ สามคูณสองคูณส่ี เท่ากบั สามคูณสองคูณส่ี นกัเรียนเห็นอะไรไหมเน่ียท า 
อนัน้ีก่อนแลว้ค่อยไปคูณตวัหลงั กบัท าอะไรก่อนหนิ 

Item 314  นกัเรียน สองคูณส่ี 
Item 315  นกัเรียน ท าตวัขา้งหลงัก่อน 
Item 316  โฟร์ แลว้ไปคูณดว้ยสาม 
Item 317  ครู ค าตอบเป็นไงกนั 
Item 318  นกัเรียน เท่ากนั 
Item 319  ครู เขาเรียกวา่อะไรลูก 
Item 320  นกัเรียน สมบติัการสลบั 
Item 321  โฟร์ สมบติัการสลบัส่ี 
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ผลการวจิยั 
 

แผนการ
จดัการเรียนรู้

ที ่

ขั้นตอนของวธีิการแบบเปิด 
ขั้นท่ี 1 การ
น าเสนอ
สถานการณ์ปัญหา
ปลายเปิด 

ขั้นท่ี 2 การเรียนรู้
ดว้ยตนเองของ
นกัเรียน 

ขั้นท่ี 3 การอภิปราย
และเปรียบเทียบ
ร่วมกนัทั้งชั้นเรียน 

ขั้นท่ี 4 การสรุปโดย
เช่ือมโยงแนวคิดของ
นกัเรียนท่ีเกิดข้ึนในชั้น
เรียน 

R S M R S M R S M R S M 

1 / / / - / / - / / - - / 
2 / - - - / / - / / - - / 
3 / / - - / / - / / - - / 
4 / - - - / / - / / - - / 
             

 
ตารางสรุปการแสดงแทนในล าดบักิจกรรมการสอนในแต่ละแผนตามขั้นตอนของวธีิการสอนแบบเปิด 

*เม่ือ R = Representation of real world (การแสดงแทนโลกจริง), S = Semi concrete (ส่ือก่ึงรูปธรรม) และ  
M = Representation pf mathematical world (การแสดงแทนโลกคณิตศาสตร์) 
 
ผลการวจิยั 

จากตาราง สรุปไดว้า่ แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 ใน 4 ขั้นตอนของวธีิการแบบเปิด เกิดการแสดงแทนในล าดบั
กิจกรรมการสอนทั้ง 3 องค์ประกอบ โดยขั้นท่ี 1 เกิดการแสดงแทนโลกจริง ส่ือก่ึงรูปธรรมและการแสดงแทนโลก
คณิตศาสตร์ ในการน าเสนอสถานการณ์ปัญหาปลายเปิด ขั้นตอนท่ี 2 เกิดการแสดงแทนโดยใชส่ื้อก่ึงรูปธรรมและการ
แสดงแทนโลกคณิตศาสตร์ ในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนเพ่ือจัดการกับปัญหาหรือสถานการณ์ปัญหานั้น 
ขั้นตอนท่ี 3 เกิดการแสดงโดยใชส่ื้อก่ึงรูปธรรมและการแสดงแทนโลกคณิตศาสตร์จากการอธิบายและเปรียบเทียบ
ร่วมกนัทั้งชั้นเรียน  ขั้นตอนท่ี 4 เกิดการแสดงแทนโลกคณิตศาสตร์ในการสรุปเช่ือมโยงแนวคิดท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน
ของนกัเรียน  

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 ใน 4 ขั้นตอนของวธีิการแบบเปิด เกิดการแสดงแทนในล าดบักิจกรรมการสอนทั้ง 3 
องคป์ระกอบ โดยขั้นท่ี 1 เกิดการแสดงแทนโลกจริง ในการน าเสนอสถานการณ์ปัญหาปลายเปิด ขั้นตอนท่ี 2 เกิดการ
แสดงแทนโดยใชส่ื้อก่ึงรูปธรรมและการแสดงแทนโลกคณิตศาสตร์ ในการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัเรียนเพ่ือจดัการกบั
ปัญหาหรือสถานการณ์ปัญหานั้น ขั้นตอนท่ี 3 เกิดการแสดงโดยใชส่ื้อก่ึงรูปธรรมและการแสดงแทนโลกคณิตศาสตร์
จากอภิปรายและเปรียบเทียบร่วมกนัทั้งชั้นเรียน  ขั้นตอนท่ี 4 เกิดการแสดงแทนโลกคณิตศาสตร์ในการสรุปเช่ือมโยง
แนวคิดท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนของนกัเรียน  

 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3  ใน 4 ขั้นตอนของวธีิการแบบเปิด เกิดการแสดงแทนในล าดบักิจกรรมการสอนทั้ง 
3 องคป์ระกอบ โดยขั้นท่ี 1 เกิดการแสดงแทนโลกจริงและการแสดงโดยใชส่ื้อก่ึงรูปธรรม ในการน าเสนอสถานการณ์
ปัญหาปลายเปิด ขั้นตอนท่ี 2 เกิดการแสดงแทนโดยใชส่ื้อก่ึงรูปธรรมและการแสดงแทนโลกคณิตศาสตร์ ในการเรียนรู้
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ดว้ยตนเองของนกัเรียนเพ่ือจดัการกบัปัญหาหรือสถานการณ์ปัญหานั้น ขั้นตอนท่ี 3 เกิดการแสดงโดยใชส่ื้อก่ึงรูปธรรม
และการแสดงแทนโลกคณิตศาสตร์จากอภิปรายและเปรียบเทียบร่วมกนัทั้งชั้นเรียน  ขั้นตอนท่ี 4 เกิดการแสดงแทน
โลกคณิตศาสตร์ในการสรุปเช่ือมโยงแนวคิดท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนของนกัเรียน 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4  ใน 4 ขั้นตอนของวิธีการแบบเปิด เกิดการแสดงแทนในล าดบักิจกรรมการสอนทั้ง 
3 องคป์ระกอบ โดยขั้นท่ี 1 เกิดการแสดงแทนโลกจริง ในการน าเสนอสถานการณ์ปัญหาปลายเปิด ขั้นตอนท่ี 2 เกิดการ
แสดงแทนโดยใชส่ื้อก่ึงรูปธรรมและการแสดงแทนโลกคณิตศาสตร์ ในการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัเรียนเพ่ือจดัการกบั
ปัญหาหรือสถานการณ์ปัญหานั้น ขั้นตอนท่ี 3 เกิดการแสดงโดยใชส่ื้อก่ึงรูปธรรมและการแสดงแทนโลกคณิตศาสตร์
จากอภิปรายและเปรียบเทียบร่วมกนัทั้งชั้นเรียน  ขั้นตอนท่ี 4 เกิดการแสดงแทนโลกคณิตศาสตร์ในการสรุปเช่ือมโยง
แนวคิดท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนของนกัเรียน 
 
สรุปและอภิปรายผล 

ขั้นท่ี 1 ของวธีิการแบบเปิด คือ การน าเสนอสถานการณ์ปัญหาปลายเปิด เกิดการแสดงแทนโลกจริงทุก
แผนการจดัการเรียนรู้ 

ขั้นท่ี 2 ของวธีิการแบบเปิด คือ การเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัเรียน เกิดการแสดงแทนโดยใชส่ื้อก่ึงรูปธรรม 
และการแสดงแทนโลกคณิตศาสตร์ 

ขั้นท่ี 3 ของวธีิการแบบเปิด คือ การอภิปรายและเปรียบเทียบร่วมกนัทั้งชั้นเรียน เกิดการแสดงแทนโดยใชส่ื้อ
ก่ึงรูปธรรม และการแสดงแทนโลกคณิตศาสตร์ 

ขั้นท่ี 4 ของวธีิการแบบเปิด คือ การสรุปโดยการเช่ือมโยงแนวคิดของนกัเรียนท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน  เกิดการ
แสดงแทนโดยใชส่ื้อก่ึงรูปธรรม และการแสดงแทนโลกคณิตศาสตร์ 
 
การอภิปรายผล 

จากการส ารวจการแสดงแทนในล าดบักิจกรรมการสอนในชั้นเรียนท่ีใชก้ารศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด
พบว่า ขั้นท่ี 1 ขั้นการน าเสนอสถานการณ์ปัญหาปลายเปิด เกิดการแสดงแทนโลกจริงทุกแผนการจัดการเรียนรู้ 
เน่ืองจากนกัเรียนมีการตีความจากสถานการณ์ปัญหาในคาบนั้น ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีอยูใ่นชีวิตประจ าวนัหรือเป็นส่ิงท่ี
นกัเรียนเคยเรียนรู้มาก่อน ขั้นท่ี 2 ขั้นเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัเรียนและขั้นท่ี 3 ขั้นอภิปรายและเปรียบเทียบร่วมกนัทั้ง
ชั้นเรียน เกิดการแสดงแทนโดยใชส่ื้อก่ึงรูปธรรมทุกแผนการจดัการเรียนรู้ เน่ืองจากในขั้นท่ี 2 นั้นนักเรียนไดล้งมือ
แกปั้ญหาดว้ยตนเอง มีการจดัการกบัปัญหาเพ่ือท่ีจะอธิบายแนวคิดในการแกปั้ญหาของตนเองก่อนท่ีจะน าไปสู่ส่ิงท่ีมี
ความเป็นนามธรรมทางคณิตศาสตร์ท่ีอยูใ่นรูปแบบของกฏ สูตร การด าเนินการทางคณิตศาสตร์ ฯลฯ และในขั้นท่ี 3 
นกัเรียนและครูมีโอกาสในการอภิปรายร่วมกนัทั้งชั้นเรียน ท าให้เกิดการอธิบายแนวคิดในการจดัการกบัปัญหา มีการ
เรียนรู้ร่วมกนัไปสู่แนวคิดท่ีมีความเป็นนามธรรมทางคณิตศาสตร์ท่ีอยูใ่นรูปแบบแนวคิดท่ีเป็นกฎ สูตร การด าเนินการ
ทางคณิตศาสตร์ ฯลฯ และขั้นท่ี 4 ขั้นสรุปเช่ือมโยงแนวคิดท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนของนักเรียน เกิดการแสดงแทนโลก
คณิตศาสตร์ทุกแผนการจดัการเรียนรู้ เน่ืองจากในขั้นน้ีเป็นขั้นตอนท่ีจะสรุปแนวคิดและวิธีการในการจดัการกบัปัญหา
ของนกัเรียนไปสู่วตัถุประสงคข์องคาบเรียนนั้น ๆ ผูว้ิจยัพบวา่ การสอนดว้ยวิธีการแบบเปิด ท าให้เกิดการแสดงแทนท่ี
หลากหลายในชั้นเรียน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีช่วยอธิบายแนวคิดและความเขา้ใจของนกัเรียนผ่านรูปแบบต่าง ๆ จากส่ิงท่ีอยู่ใน
ชีวิตประจ าวนัไปยงัส่ิงท่ีมีความเป็นนามธรรมทางคณิตศาสตร์ ตามท่ี ไมตรี(2559) ไดก้ล่าวไวว้่า การเร่ิมตน้ชั้นเรียน
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จากสถานการณ์ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัโลกจริงของเขา แลว้ค่อย ๆ เขา้สู่ส่ิงท่ีเป็นก่ึงรูปธรรม และส้ินสุดยงัโลกท่ีเป็น
คณิตศาสตร์  
 
กติตกิรรมประกาศ 

งานวจิยัน้ีไดรั้บทุนสนบัสนุนจากศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นคณิตศาสตร์ ศูนยว์จิยัคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น และบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

 

เอกสารอ้างองิ 
ปรีชากร ภาชนะ. บทบาทของครูคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนท่ีเนน้การสอนโดยใชว้ธีิการเร่ืองราวและแผนภาพ. 

[วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตรศึกษา] ขอนแก่น: บณัฑิตวทิยาลยั  
มหาวทิยาลยัขอนแก่น; 2553. 

ไมตรี  อินทร์ประสิทธ์ิ และคณะ. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในโรงเรียนโดยเนน้กระบวนการทาง 
คณิตศาสตร์. ขอนแก่น: ขอนแก่นการพิมพ;์ 2546. 

ไมตรี  อินทร์ประสิทธ์ิ. เอกสารประกอบการบรรยายในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการส าหรับบุคลากรในโรงเรียน 
โครงการพฒันาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนในเขตพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ วนัท่ี 28  
ตุลาคม 2559. ขอนแก่น: ศูนยว์จิยัคณิตศาสตรศึกษา; 2559. 

สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี ทกัษะ/กระบวนการคณิตศาสตร์. กรุงเทพฯ: ครุสภาลาดพร้าว;  
2550. 

อรชร ภูบุญเติม. การศึกษาความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์เร่ือง โจทยส์มการของนกัเรียนระดบั 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยการใชต้วัแทน (Representation). [สารนิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต  
สาขาวชิาการมธัยมศึกษา] กรุงเทพฯ: บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินวโิรฒ; 2550. 

Goldin, Gerald A. Representation in Mathematical Learning and Problem Solving. In Lyn D. English (Eds.),  
Handbook of International Research in Mathematics Education. (pp.81-112). London: Lawrence Erlbaum  
Associates Publishers; 2002. 

Inprasitha, M. One Feature of Adaptive Lesson Study in Thailand: Designing a Learning Unit. Journal of Science and  
Mathematics Education in Southeast Asia 2011; 34, 47-66. 

Kaput, J. J. Notations and representations as mediators of constructive processes. In E. von Glasersfeld (Ed.),  
Radical Constructivism in Mathematics Education (pp. 53-74). Netherlands: Kluwer Academic Publishing;  
1991. 

Nohda, N. A Study of "Open-Approach" Method in School Mathematics Teaching. Paper presented at 10th ICME,  
Makuhari, Japan; 2000.  

Shimizu, S.  Professional Development through Lesson Study: A Japan Case.  Paper Presented at APEC  
International Symposium on Innovation and Good Practice for teaching and Learning Mathematics  
through Lesson Study, Khon Kaen Session; 2006. 

Schoenfeld, A. Mathematical Problem Solving. New York: Academic Press; 1985. 

1069


