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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นงานวิจยั เชิ งคุณภาพ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสารวจการแสดงแทนในลาดับกิ จกรรมการสอน
(Flow of lesson) ในชั้นเรี ยนที่ใช้การศึกษาชั้นเรี ยนและวิธีการแบบเปิ ด กลุ่มเป้ าหมาย คือ นักเรี ยนระดับประถมศึกษาปี
ที่ 3 ปี การศึกษา 2560 โรงเรี ยนหลักเมืองมหาสารคาม (จานวน 16 คน) ซึ่งเป็ นโรงเรี ยนขยายผลที่อยูภ่ ายใต้โครงการวิจยั
พัฒนารู ปแบบการพัฒนาการคิดทางคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนด้วยวิธีการศึกษาชั้นเรี ยน (Lesson Study) และวิธีการแบบ
เปิ ด (Open Approach) ภายใต้ ก ารดู แ ลและให้ ค าปรึ กษาของผู ้ เ ชี่ ย วชาญ จากศู น ย์ วิ จั ย คณิ ตศาสตรศึ ก ษา
มหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น ท าการวิเ คราะห์ ขอ้ มู ล โดยการวิเคราะห์ โ พรโทคอล (Protocol analysis) และน าเสนอการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการบรรยายเชิงวิเคราะห์ (Analysis description) โดยอาศัยกรอบแนวคิดวิธีการแบบเปิ ดในฐานะของ
วิ ธี ก ารสอนของ Inprasitha (2011) และอาศัย กรอบแนวคิ ด ของ ไมตรี อิ น ทร์ ป ระสิ ท ธิ์ (2559) ในการพิ จ ารณา
องค์ประกอบของการแสดงแทนในลาดับกิจกรรมการสอน ผลการวิจยั พบว่า ในชั้นเรี ยนที่ใช้วิธีการสอนทั้ง 4 ขั้นของ
วิธีการแบบเปิ ด พบการแสดงแทนในลาดับกิ จกรรมการสอนทั้ง 3 องค์ประกอบ คือ การแสดงแทนโลกจริ ง สื่ อกึ่ ง
รู ปธรรมและการแสดงแทนโลกคณิ ตศาสตร์
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.

คาสาคัญ: การแสดงแทนในลาดับกิจกรรมการสอน การศึกษาชั้นเรี ยน วิธีการแบบเปิ ด
Keywords: Representations in flow of lesson, Lesson Study, Open Approach
* นักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิ ตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
** รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิ ตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
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บทนา
ชั้นเรี ยนที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาให้ความสาคัญในการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนทั้งทางด้านเนื้อหา
ทักษะ/กระบวนการเรี ยนรู ้ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ควบคู่ไปพร้อม ๆ กันซึ่ งเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญของการ
เรี ยนรู ้อย่างมีความหมายของนักเรี ยน (Shimizu, 2006) อีกทั้งยังเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนสามารถแก้ปัญหาอย่างเต็ม
ศักยภาพ ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิดแนวคิดหรื อวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายจากการมีอิสระในการคิดและการทากิจกรรม
(ไมตรี และคณะ, 2546) โดยการแก้ปัญหาจะเป็ นกระบวนการที่ทาให้นกั เรี ยนได้ฝึกคิดและพัฒนาการความสามารถใน
การแก้ปัญหาด้วยตนเอง (ปรี ชากร, 2553) เราสามารถศึ กษากระบวนการคิดของนักเรี ยนได้จากพฤติกรรมระหว่างที่
นัก เรี ย นก าลัง แก้ปั ญหาทางคณิ ต ศาสตร์ ร วมถึ ง การวิเคราะห์ พ ฤติ ก รรมการแก้ปัญ หาที่ ซับซ้อ นของนัก เรี ยนด้วย
(Schoenfeld, 1985)
การคิดทางคณิ ตศาสตร์เป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นได้โดยตรง เพื่อให้ทราบถึง
การคิดหรื อแนวคิดของบุคคลนั้นสามารถสังเกตได้จากการตอบสนองภายนอกที่เกิ ดขึ้น ได้แก่ พฤติกรรมภายนอกที่
แสดงออกมาในรู ปของภาษาพูดหรื อลักษณะท่าทาง ท่าทีที่เป็ นผลมาจากความคิดที่เกิดขึ้นภายในบุคคล กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์ จะช่ วยให้สามารถนาความรู ้ ทางคณิ ตศาสตร์ ไปใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ
(สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, 2550) เพื่อที่จะทาให้นกั เรี ยนแสดงแนวคิดหรื อสิ่ งที่อยูภ่ ายใน
และนาเสนอแนวคิดนั้นออกมาให้เห็ น (Kaput, 1991) ปั จจัยที่ สาคัญอย่างหนึ่ ง คื อ การการออกแบบปั ญหาที่ ทาให้
นักเรี ยนเกิดแนวคิดและการแสดงแทนที่หลากหลายเพื่ออธิ บายความเข้าใจของตนเองได้ (ไมตรี , 2559) ดังนั้น ในการ
ออกแบบปั ญหาหรื อกิ จกรรมทางคณิ ตศาสตร์ ในชั้นเรี ยนจึ งต้องอาศัยที มในการทางานร่ วมกัน ซึ่ งประกอบไปด้วย
ครู ผูส้ อน ครู ผูส้ ังเกต นักวิจยั และผูเ้ ชี่ ยวชาญ หรื ออาจจะกล่าวได้ว่าเป็ นการทางานร่ วมกันของทีมการศึกษาชั้นเรี ยน
(Nohda, 2000)
การศึกษาชั้นเรี ยน (Lesson Study) เป็ นนวัตกรรมที่ช่วยส่ งเสริ มการทางานร่ วมกันของครู เป็ นการเปิ ดโอกาศ
ให้ครู ได้มีส่วนร่ วมในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และทาความเข้าใจร่ วมกันเพื่อออกแบบสถานการณ์ปัญหาและวางแผนการ
จัดการเรี ยนการสอนที่จะทาให้นกั เรี ยนเกิดแนวคิดที่หลากหลาย โดยศูนย์วิจยั คณิ ตศาสตรศึ กษาได้ปรับการศึกษาชั้น
เรี ยนจากของประเทศญี่ปุ่น (Japanese lesson study) มาใช้ในบริ บทของประเทศไทย ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ การ
วางแผนจัดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน การสังเกตการจัดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน และ การสะท้อนผลการจัดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน ลักษณะ
หนึ่ ง ที่ สาคัญ ในการน าการศึ ก ษาชั้น เรี ย นมาใช้คื อ การผนวกเข้า กับ วิธี ก ารสอนที่ เ รี ย กว่า วิธี ก ารแบบเปิ ด (Open
approach) ในฐานะที่เป็ นแนวทางการสอนที่อยูใ่ นกระบวนการของการศึกษาชั้นเรี ยนในขั้นตอนการสังเกตการจัดการ
เรี ยนรู ้ร่วมกัน (Inprasitha, 2011)
จากการวิจัย ในชั้นเรี ยนที่ ใช้วิธีการสอนด้วยวิธีการแบบเปิ ดนั้นชี้ ให้เห็ นว่า การจัดการเรี ยนการสอนด้วย
วิธีการแบบเปิ ดนั้นทาให้นักเรี ยนเกิ ดแนวคิดและการแสดงแทนที่หลากหลายในชั้นเรี ยน แต่แนวคิดเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้น
ภายในสมองของแต่ละบุ คคลไม่สามารถสังเกตได้โดยตรง (Goldin, 2002) จึ งจาเป็ นที่ จะต้องอาศัยการแสดงแทน
ภายนอกเข้ามาช่วยในการถ่ายทอดหรื อสื่ อความหมาย และในการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ที่ลกั ษณะเนื้อหาส่วนใหญ่แล้วเป็ น
สิ่ งที่เป็ นนามธรรม ยากต่อการเข้าใจ (อรชร, 2550) การใช้การแสดงแทนในการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ จะช่วยให้นกั เรี ยน
สามารถเรี ยนรู ้ได้ดีข้ ึน เพราะการแสดงแทนจะช่วยสร้างความคิดรวบยอดในการเรี ยน ช่วยลดความเป็ นนามธรรมและ
ช่วยสร้างความรู ้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้น้ นั ๆ การใช้การแสดงแทนในการแก้ปัญหาจะช่วยให้นกั เรี ยน
สามารถเชื่อมโยงสิ่ งแวดล้อมภายนอกกับสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ได้ ดังนั้น ในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ผเู ้ รี ยน
ควรได้รับการฝึ กฝนในการใช้การแสดงแทนที่หลากหลายเพื่อให้เกิดความคุน้ เคยและเพื่อให้สามารถใช้การแสดงแทน
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ให้เหมาะสมกับการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ ดังนั้นในการสารวจการแสดงแทนจึงเป็ นสิ่ งที่สาคัญที่จะช่วยให้ครู และนักเรี ยน
สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ในการเรี ยนการสอนได้
วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อสารวจการแสดงแทนในลาดับกิจกรรมการสอน (Flow of lesson) ในชั้นเรี ยนที่ใช้การศึกษาชั้นเรี ยนและ
วิธีการแบบเปิ ด
วิธีการวิจยั
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้แบ่งการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็ น 2 ช่วง คือ การดาเนิ นการก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลและ
การดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามลาดับดังต่อไปนี้
1.1 การดาเนินการก่อนเก็บรวบรวมข้อมูล
1.1.1 ผูว้ ิจัย ได้เข้า ไปเขี ย นแผน สัง เกตชั้น เรี ยนและสะท้อนผลร่ ว มกับ ครู ผูส้ อนตาม 3 ขั้น ตอนของ
การศึ ก ษาชั้น เรี ย นจ านวน 1 หน่ ว ยสาระการเรี ย นรู ้ เพื่ อ สัง เกตพฤติ ก รรมและแนวคิ ด ของนัก เรี ย นในการเลื อ ก
กลุ่มเป้ าหมาย
1.1.2 วางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั และทีมการศึกษาชั้นเรี ยนประชุมร่ วมกันเพื่อกาหนดบทบาท
หน้าที่ของผูว้ ิจยั และผูช้ ่วยวิจยั ในการทาหน้าที่บนั ทึกวีดิทศั น์ บันทึกภาพนิ่ง และบันทึกเสี ยง ทั้งในระหว่างการจัดการ
เรี ยนการสอน พร้อมทั้งกาหนดเวลาในการร่ วมสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
1.2 การดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1.2.1 ดาเนินการเก็บข้อมูลกับนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2560 โรงเรี ยนหลักเมือง
มหาสารคาม โดยทาการสอนด้วยวิธีการแบบเปิ ด ในระหว่างการจัดการเรี ยนการสอนผูว้ ิจยั และผูช้ ่วยวิจยั ได้ทาตาม
บทบาทที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่
1) ผูว้ จิ ยั ทาการบันทึกการสังเกตชั้นเรี ยน และบันทึกภาพนิ่งในกิจกรรมการสอนแต่ละขั้น
2) ผูช้ ่ วยวิจัยคนที่ 1 ทาการบันทึ กการสังเกตชั้นเรี ยน ผูช้ ่ วยวิจัยคนที่ 2 ทาการบันทึ กวีดิทศั น์
ภาพรวมของชั้นเรี ยน และร่ วมกันสังเกตการแก้ปัญหาของนักเรี ยนในขณะที่ช้ นั เรี ยนดาเนินไป
3) ภายหลังจากการสังเกตเสร็ จสิ้ น ผูว้ ิจยั ทาการบันทึ กภาพนิ่ งชิ้นงานบนกระดานดาและภาพ
ผลงานของนักเรี ยน
4) ผูว้ ิจยั ทาการบันทึกรายละเอียดของการสังเกตชั้นเรี ยน โดยอาศัยแบบบันทึกการสังเกตที่ ได้
จากการบันทึกในภาคสนามประกอบกับผลงานของนักเรี ยนและวีดิทศั น์ช้ นั เรี ยน
5) ผูว้ จิ ยั ทาการถอดเทปวีดิทศั น์ช้ นั เรี ยนแล้วจัดทาเป็ นโพรโทคอล
1.2.2 ผูว้ ิจยั และผูช้ ่วยวิจยั สะท้อนผลหลังการสอนเเต่ละครั้งเพื่อรวบรวมและสังเกตเเนวคิด พฤติกรรม
ต่าง ๆ ของนักเรี ยน และสังเกตปั ญหาที่เกิดขึ้นในเเต่ละครั้งเพื่อนาไปแก้ไขในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งต่อไป
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HMP5-4
สถานทีแ่ ละระยะเวลาในทาวิจยั
ต้ น ภาคเรี ยนที่ 1 ในปี การศึ ก ษา 2560 ซึ่ งเริ่ มต้ น ตั้ งแต่ เ ดื อ นพฤษภาคม 2560 โรงเรี ยนหลั ก เมื อ ง
มหาสารคาม อาเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เป็ นโรงเรี ยนขยายผลที่ อยู่ภายใต้โครงการวิจัยพัฒ นา
รู ปแบบการพัฒนาการคิดทางคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนด้วยวิธีการศึกษาชั้นเรี ยนและวิธีการแบบเปิ ด
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจัย นี้ ใช้ร ะเบี ย บวิธีวิจัย เชิ ง คุ ณภาพมุ่ ง ท าความเข้า ใจเกี่ ย วกับ ความคิ ด ลัก ษณะพฤติ ก รรมต่ า ง ๆ ที่
แสดงออกซึ่ งมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต การเข้าไปอยูใ่ นบริ บทจริ ง และอาศัยการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
วิเคราะห์โพรโตคอลที่ได้จากการบันทึกวีดิทศั น์ เทปบันทึกเสี ยง การบันทึกภาคสนาม และผลงานนักเรี ยนในชั้นเรี ยน
ของการแก้ปัญหาเพื่อนามาถอดความและอธิบายโดยภาษาเขียน และการบรรยายเชิงวิเคราะห์เพื่อสารวจการแสดงแทน
ในลาดับกิจกรรมการสอน (Flow of lesson) ในชั้นเรี ยนที่ใช้การศึกษาชั้นเรี ยนและวิธีการแบบเปิ ด โดยวิเคราะห์ขอ้ มูล
ตามกรอบแนวคิ ดของไมตรี อิ นทร์ ประสิ ทธิ์ (2559) ประกอบไปด้วยการแสดงแทนในล าดับกิ จ กรรมการสอน 3
องค์ประกอบ ได้แก่ การแสดงแทนโลกจริ ง สื่ อกึ่งรู ปธรรม และการแสดงแทนโลกคณิ ตศาสตร์ ที่เกิดขึ้นใน 4 ขั้นตอน
ของวิธีการแบบเปิ ด Inprasitha (2011) คือ 1. การนาเสนอสถานการณ์ปัญหาปลายเปิ ด (Posing open-ended problem) 2.
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของนักเรี ยน (Students’ self-learning) 3.การอภิปรายและเปรี ยบเทียบร่ วมกันทั้งชั้นเรี ยน (Whole
class discussion and comparison) และ 4.การสรุ ปโดยการเชื่อมโยงแนวคิดของนักเรี ยนที่เกิดขึ้นในชั้นเรี ยน (Summing
up by connecting students’ emergent mathematical ideas)
กิจกรรมเรื่ อง ได้เท่าไหร่ นะ
สถานการณ์ ปัญหา: นักเรี ยนแต่ละคนจะได้รับดินสอ 2 มัด มัดละ 3 แท่ง ถ้ามีนกั เรี ยน 4 คน อยากทราบว่าจะได้รับ
ดินสอทั้งหมดกี่แท่ง
คาสั่ง : ให้นกั เรี ยนอธิบายวิธีการหาจานวนดินสอทั้งหมด และเขียนประโยคสัญลักษณ์
ขั้นที่ 1 การนาเสนอสถานการณ์ ปัญหาปลายเปิ ด
ปรากฏการแสดงแทนในลาดับกิจกรรมการสอน 1 องค์ประกอบ คือ การแสดงแทนโลกจริ ง (Representation
of real world)
การแสดงแทนโลกจริ ง (Representation of real world) คือ ภาพแสดงจานวนดินสอและเด็กทั้งหมด
Item 10 ครู

ถ้าคุณครู มีนกั เรี ยนทั้งหมดสี่ คน อัน
นี้ให้เป็ นคนที่หนึ่งนะลูก

Item 11 นักเรี ยน

คนนี้เป็ นจิรายุ

Item 12 ครู

อ่ะ คนนี้เป็ นคนที่สอง

Item 13 พชร

คนนั้นคือตรี ทศยุทธ
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HMP5-5
จากภาพการแสดงแทนข้างต้นเกิดขึ้นเมื่อครู เล่าถึงกิจกรรมในวันนี้ที่จะให้นกั เรี ยนช่วยกันแบ่งของให้กบั เด็ก
ทั้งหมดสี่ คนพร้อมทั้งติดรู ปเด็กทั้งสี่ คนบนกระดานเป็ นการแสดงแทนโลกจริ งในรู ปแบบของรู ปภาพเพื่ออธิบายสิ่ งที่ มี
ความเกี่ยวข้องในชีวิตประจาวัน นัน่ คือ นักเรี ยนตั้งชื่อให้กบั เด็กแต่ละคนตามชื่อของเพื่อนร่ วมชั้นและศิลปิ นที่ตนเอง
รู ้จกั ดังโพรโทคอล Item ข้างต้น
จากนั้นครู ติดสถานการณ์การปั ญหาและให้ตวั แทนของนักเรี ยนมาช่วยแบ่งดิ นสอให้กบั นักเรี ยนแต่ละคน
โดยใช้รูปภาพดินสอเป็ นการแสดงแทนโลกจริ งในรู ปแบบของรู ปภาพเพื่อช่วยอธิ บายการแบ่งดินสอให้กบั นักเรี ยนแต่
ละคน ดังภาพต่อไปนี้

ขั้นที่ 2 การเรียนรู้ ด้วยตนเองของนักเรียน
ปรากฏการแสดงแทนในลาดับกิจกรรมการสอน 2 องค์ประกอบ มีดงั นี้ การแสดงแทนโดยใช้สื่อกึ่งรู ปธรรม
(Semi concrete aids) และการแสดงแทนโลกคณิ ตศาสตร์ (Representation mathematical world)
การแสดงแทนโดยใช้สื่อกึ่งรู ปธรรม (Semi concrete aids) คือ บล็อกแทนจานวนดินสอ
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HMP5-6
Item 82
แก้ม ประโยคสัญลักษณ์เขียนได้ยงั
Item 83
แป้ ง มันต้องมีสี่กอง
Item 84
แป้ ง แก้มต้องทาแบบนี้ไหมบล๊อกอ่ะ อันนี้สองมัด มัดละสามแท่ง
จากภาพ การแสดงแทนข้างต้นเกิดขึ้นเมื่อ จากการแสดงแทนโลกจริ งด้วยภาพของเด็กทั้งสี่ และดินสอทั้งหมด
นักเรี ยนใช้บล๊อกเป็ นสื่ อกึ่งรู ปธรรมที่ช่วยอธิ บายวิธีการหาจานวนของดินสอทั้งหมด โดยใช้บล๊อกแทนจานวนดินสอ
เริ่ มจากหยิบบล๊อกที ละสามอันมาวางเรี ยงกัน บล๊อกสามอันแทนจานวนของดิ นสอสามแท่ง ขั้นแรกนักเรี ยนจะวาง
บล๊อกทีละสามจะได้ท้ งั หมดแปดกลุ่ม ขั้นต่อไปจึงเลื่อนบล๊อกให้มารวมกันเป็ นกลุ่มละหกอันจะได้ท้ งั หมดสี่ กลุ่ม โดย
อธิ บายว่า บล๊อกแต่ละกลุ่มแทนจานวนของดินสอสองมัดมัดละสามแท่ง ดัง Item 84 จากนั้นจึงวาดภาพเพื่อแสดงแทน
จานวนบล๊อกทั้งหมดสี่ กลุ่มแต่ละกลุ่มมีบล๊อกกลุ่มละหกอัน เพื่อนาไปสู่การแสดงแทนโลกคณิ ตศาสตร์
การแสดงแทนโลกคณิ ตศาสตร์ (Representation mathematical world) คือ ประโยคสัญลักษณ์จานวนดินสอ
ทั้งหมด คือ 4×6 และ 6×4

จากภาพการแสดงแทนข้างต้นเกิ ดขึ้นเมื่อ จากที่ นักเรี ยนใช้บล๊อกเป็ นสื่ อกึ่ งรู ปธรรมที่ช่วยอธิ บายวิธีการหา
จานวนของดินสอทั้งหมด โดยแบ่งจานวนบล๊อกออกเป็ นสี่ กลุ่มกลุ่มละหกอันพร้อมทั้งวาดบล๊อกแทนบล๊อกไม้ลงใน
ใบงาน จึงนาไปสู่ การแสดงแทนทางคณิ ตศาสตร์ โดยการแสดงออกในรู ปแบบของข้อความแทนแนวคิดหรื อวิธีการใน
การหาจานวนดินสอทั้งหมดผ่านตัวเลขและการดาเนิ นการทางคณิ ตศาสตร์ นัน่ คือ ประโยคสัญลักษณ์ 4×6 และ 6×4
หมายถึง จานวนดินสอหกแท่งของเด็กทั้งหมดสี่ คน
ขั้นที่ 3 การอภิปรายและเปรียบเทียบร่ วมกันทั้งชั้นเรียน
ปรากฏการแสดงแทนในลาดับกิจกรรมการสอน 1 องค์ประกอบ คือ การแสดงแทนโลกคณิ ตศาสตร์
(Representation mathematical world)
การแสดงแทนโลกคณิ ตศาสตร์ (Representation mathematical world) คือ ประโยคสัญลักษณ์ของจานวน
ดินสอทั้งหมด
Item 155 ครู
มีท้ งั หมดเท่าไหร่ นะ
Item 156 นักเรี ยน สี่ กลุ่ม
Item 157 ครู
แต่ละกลุ่มมี
Item 158 นักเรี ยน หก
..
Item 161 ครู
สี่ กลุ่มนี่หมายถึงสี่ กลุ่มของอะไรลูก
Item 162 ปลื้ม จานวนคน
Item 163 นักเรี ยน สี่ คน
Item 164 ครู
สี่ คน แสดงว่าหกตรงนี้แทนด้วยอะไรลูก
Item 165 โฟร์ หกก็ตอ้ งเป็ น ดินสอทั้งหมด
Item 166 นักรี ยน ดินสอ

1065

HMP5-7
จากภาพ การแสดงแทนข้างต้นเกิ ดขึ้นเมื่อ นักเรี ยนออกมานาเสนอแนวคิดและวิธีการแก้ปัญหาของตนเอง
พร้อมมีการอภิปรายร่ วมกันนาไปสู่การแสดงแทนโลกคณิ ตศาสตร์ที่แสดงออกในรู ปแบบของข้อความแทนแนวคิดและ
วิธีการในการหาจานวนดิ นสอทั้งหมดผ่านตัวเลขและการดาเนิ นการทางคณิ ตศาสตร์ นั่นคือ ประโยคสัญลักษณ์ 6×4
พร้อมอธิบายถึงความหมายของประโยคสัญลักษณ์ดงั กว่าว่า 4 คือ จานวนกลุ่มซึ่งหมายถึงจานวนของเด็กทั้งหมด และ 6
คือ จานวนของแต่ละกลุ่ม ซึ่งหมายถึงจานวนดินสอของแต่ละคน ดังโพรโทคอล Item 155-158 และ Item 161-166
ในขั้นที่ 4 การสรุปโดยเชื่ อมโยงแนวคิดของนักเรียนทีเ่ กิดขึน้ ในชั้นเรียน
ปรากฏการแสดงแทนในล าดับ กิ จ กรรมการสอน 1 องค์ป ระกอบ คื อ การแสดงแทนโลกคณิ ต ศาสตร์
(Representation mathematical world)
การแสดงแทนโลกคณิ ตศาสตร์ (Representation mathematical world) คื อ ประโยคสัญลักษณ์ ของจ านวน
ดินสอทั้งหมดและสมบัติการสลับที่การคูณ

จากภาพการแสดงแทนข้า งต้นเกิ ดขึ้ น เมื่ อ จากการอภิ ป รายและเปรี ย บเที ยบแนวคิ ดร่ ว มกันทั้ง ชั้นเรี ยน
นักเรี ยนสามารถมองเห็นความสัมพันธ์ของประโยคสัญลักษณ์ (3×2)×4 = 3×(2×4) ซึ่งแทนการหาจานวนดินสอทั้งหมด
นาไปสู่การแสดงแทนโลกคณิ ตศาสตร์ในรู ปแบบของข้อความแทนแนวคิดของสมบัติการสลับที่การคูณ ดังโพรโทคอล
Item 313 – 321 ดังต่อไปนี้
Item 313
ครู
ดูนะ สามคูณสองคูณสี่ เท่ากับ สามคูณสองคูณสี่ นักเรี ยนเห็นอะไรไหมเนี่ยทา
อันนี้ก่อนแล้วค่อยไปคูณตัวหลัง กับทาอะไรก่อนหนิ
Item 314
นักเรี ยน สองคูณสี่
Item 315
นักเรี ยน ทาตัวข้างหลังก่อน
Item 316
โฟร์ แล้วไปคูณด้วยสาม
Item 317
ครู
คาตอบเป็ นไงกัน
Item 318
นักเรี ยน เท่ากัน
Item 319
ครู
เขาเรี ยกว่าอะไรลูก
Item 320
นักเรี ยน สมบัติการสลับ
Item 321
โฟร์ สมบัติการสลับสี่
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HMP5-8
ผลการวิจยั
แผนการ
จัดการเรียนรู้ ขั้นที่ 1 การ
นาเสนอ
ที่
สถานการณ์ปัญหา
ปลายเปิ ด
R
S M
/
/
/
1
/
2
/
/
3
/
4
-

ขั้นตอนของวิธีการแบบเปิ ด
ขั้นที่ 2 การเรี ยนรู ้
ขั้นที่ 3 การอภิปราย
ด้วยตนเองของ
และเปรี ยบเทียบ
นักเรี ยน
ร่ วมกันทั้งชั้นเรี ยน
R
-

S
/
/
/
/

M
/
/
/
/

R
-

S
/
/
/
/

M
/
/
/
/

ขั้นที่ 4 การสรุ ปโดย
เชื่อมโยงแนวคิดของ
นักเรี ยนที่เกิดขึ้นในชั้น
เรี ยน
R
S
M
/
/
/
/
-

ตารางสรุ ปการแสดงแทนในลาดับกิจกรรมการสอนในแต่ละแผนตามขั้นตอนของวิธีการสอนแบบเปิ ด
*เมื่อ R = Representation of real world (การแสดงแทนโลกจริ ง), S = Semi concrete (สื่ อกึ่งรู ปธรรม) และ
M = Representation pf mathematical world (การแสดงแทนโลกคณิ ตศาสตร์)
ผลการวิจยั
จากตาราง สรุ ปได้วา่ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 ใน 4 ขั้นตอนของวิธีการแบบเปิ ด เกิดการแสดงแทนในลาดับ
กิ จกรรมการสอนทั้ง 3 องค์ประกอบ โดยขั้นที่ 1 เกิ ดการแสดงแทนโลกจริ ง สื่ อกึ่ งรู ปธรรมและการแสดงแทนโลก
คณิ ตศาสตร์ ในการนาเสนอสถานการณ์ปัญหาปลายเปิ ด ขั้นตอนที่ 2 เกิดการแสดงแทนโดยใช้สื่อกึ่งรู ปธรรมและการ
แสดงแทนโลกคณิ ตศาสตร์ ในการเรี ยนรู ้ ด้วยตนเองของนักเรี ยนเพื่อจัดการกับปั ญหาหรื อสถานการณ์ ปัญหานั้น
ขั้นตอนที่ 3 เกิ ดการแสดงโดยใช้สื่อกึ่ งรู ปธรรมและการแสดงแทนโลกคณิ ตศาสตร์ จากการอธิ บายและเปรี ยบเทียบ
ร่ วมกันทั้งชั้นเรี ยน ขั้นตอนที่ 4 เกิดการแสดงแทนโลกคณิ ตศาสตร์ ในการสรุ ปเชื่อมโยงแนวคิดที่เกิดขึ้นในชั้นเรี ยน
ของนักเรี ยน
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 2 ใน 4 ขั้นตอนของวิธีการแบบเปิ ด เกิดการแสดงแทนในลาดับกิจกรรมการสอนทั้ง 3
องค์ประกอบ โดยขั้นที่ 1 เกิดการแสดงแทนโลกจริ ง ในการนาเสนอสถานการณ์ปัญหาปลายเปิ ด ขั้นตอนที่ 2 เกิดการ
แสดงแทนโดยใช้สื่อกึ่งรู ปธรรมและการแสดงแทนโลกคณิ ตศาสตร์ ในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของนักเรี ยนเพื่อจัดการกับ
ปั ญหาหรื อสถานการณ์ปัญหานั้น ขั้นตอนที่ 3 เกิดการแสดงโดยใช้สื่อกึ่งรู ปธรรมและการแสดงแทนโลกคณิ ตศาสตร์
จากอภิปรายและเปรี ยบเทียบร่ วมกันทั้งชั้นเรี ยน ขั้นตอนที่ 4 เกิดการแสดงแทนโลกคณิ ตศาสตร์ ในการสรุ ปเชื่อมโยง
แนวคิดที่เกิดขึ้นในชั้นเรี ยนของนักเรี ยน
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 3 ใน 4 ขั้นตอนของวิธีการแบบเปิ ด เกิดการแสดงแทนในลาดับกิจกรรมการสอนทั้ง
3 องค์ประกอบ โดยขั้นที่ 1 เกิดการแสดงแทนโลกจริ งและการแสดงโดยใช้สื่อกึ่งรู ปธรรม ในการนาเสนอสถานการณ์
ปั ญหาปลายเปิ ด ขั้นตอนที่ 2 เกิดการแสดงแทนโดยใช้สื่อกึ่งรู ปธรรมและการแสดงแทนโลกคณิ ตศาสตร์ ในการเรี ยนรู ้
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ด้วยตนเองของนักเรี ยนเพื่อจัดการกับปั ญหาหรื อสถานการณ์ปัญหานั้น ขั้นตอนที่ 3 เกิดการแสดงโดยใช้สื่อกึ่งรู ปธรรม
และการแสดงแทนโลกคณิ ตศาสตร์ จากอภิปรายและเปรี ยบเทียบร่ วมกันทั้งชั้นเรี ยน ขั้นตอนที่ 4 เกิ ดการแสดงแทน
โลกคณิ ตศาสตร์ในการสรุ ปเชื่อมโยงแนวคิดที่เกิดขึ้นในชั้นเรี ยนของนักเรี ยน
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 4 ใน 4 ขั้นตอนของวิธีการแบบเปิ ด เกิดการแสดงแทนในลาดับกิจกรรมการสอนทั้ง
3 องค์ประกอบ โดยขั้นที่ 1 เกิดการแสดงแทนโลกจริ ง ในการนาเสนอสถานการณ์ปัญหาปลายเปิ ด ขั้นตอนที่ 2 เกิดการ
แสดงแทนโดยใช้สื่อกึ่งรู ปธรรมและการแสดงแทนโลกคณิ ตศาสตร์ ในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของนักเรี ยนเพื่อจัดการกับ
ปั ญหาหรื อสถานการณ์ปัญหานั้น ขั้นตอนที่ 3 เกิดการแสดงโดยใช้สื่อกึ่งรู ปธรรมและการแสดงแทนโลกคณิ ตศาสตร์
จากอภิปรายและเปรี ยบเทียบร่ วมกันทั้งชั้นเรี ยน ขั้นตอนที่ 4 เกิดการแสดงแทนโลกคณิ ตศาสตร์ ในการสรุ ปเชื่อมโยง
แนวคิดที่เกิดขึ้นในชั้นเรี ยนของนักเรี ยน
สรุปและอภิปรายผล
ขั้นที่ 1 ของวิธีการแบบเปิ ด คือ การนาเสนอสถานการณ์ปัญหาปลายเปิ ด เกิดการแสดงแทนโลกจริ งทุก
แผนการจัดการเรี ยนรู ้
ขั้นที่ 2 ของวิธีการแบบเปิ ด คือ การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของนักเรี ยน เกิดการแสดงแทนโดยใช้สื่อกึ่งรู ปธรรม
และการแสดงแทนโลกคณิ ตศาสตร์
ขั้นที่ 3 ของวิธีการแบบเปิ ด คือ การอภิปรายและเปรี ยบเทียบร่ วมกันทั้งชั้นเรี ยน เกิดการแสดงแทนโดยใช้สื่อ
กึ่งรู ปธรรม และการแสดงแทนโลกคณิ ตศาสตร์
ขั้นที่ 4 ของวิธีการแบบเปิ ด คือ การสรุ ปโดยการเชื่อมโยงแนวคิดของนักเรี ยนที่เกิดขึ้นในชั้นเรี ยน เกิดการ
แสดงแทนโดยใช้สื่อกึ่งรู ปธรรม และการแสดงแทนโลกคณิ ตศาสตร์
การอภิปรายผล
จากการสารวจการแสดงแทนในลาดับกิจกรรมการสอนในชั้นเรี ยนที่ใช้การศึกษาชั้นเรี ยนและวิธีการแบบเปิ ด
พบว่า ขั้น ที่ 1 ขั้น การน าเสนอสถานการณ์ ปัญ หาปลายเปิ ด เกิ ด การแสดงแทนโลกจริ ง ทุ ก แผนการจัดการเรี ยนรู ้
เนื่ องจากนักเรี ยนมีการตีความจากสถานการณ์ปัญหาในคาบนั้น ซึ่ งเกี่ยวข้องกับสิ่ งที่อยูใ่ นชีวิตประจาวันหรื อเป็ นสิ่ งที่
นักเรี ยนเคยเรี ยนรู ้มาก่อน ขั้นที่ 2 ขั้นเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของนักเรี ยนและขั้นที่ 3 ขั้นอภิปรายและเปรี ยบเทียบร่ วมกันทั้ง
ชั้นเรี ยน เกิ ดการแสดงแทนโดยใช้สื่อกึ่ งรู ปธรรมทุกแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เนื่ องจากในขั้นที่ 2 นั้นนักเรี ยนได้ลงมือ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง มีการจัดการกับปั ญหาเพื่อที่จะอธิ บายแนวคิดในการแก้ปัญหาของตนเองก่อนที่จะนาไปสู่ สิ่งที่มี
ความเป็ นนามธรรมทางคณิ ตศาสตร์ ที่อยูใ่ นรู ปแบบของกฏ สู ตร การดาเนิ นการทางคณิ ตศาสตร์ ฯลฯ และในขั้นที่ 3
นักเรี ยนและครู มีโอกาสในการอภิปรายร่ วมกันทั้งชั้นเรี ยน ทาให้เกิดการอธิ บายแนวคิดในการจัดการกับปั ญหา มีการ
เรี ยนรู ้ร่วมกันไปสู่ แนวคิดที่มีความเป็ นนามธรรมทางคณิ ตศาสตร์ ที่อยูใ่ นรู ปแบบแนวคิดที่เป็ นกฎ สู ตร การดาเนินการ
ทางคณิ ตศาสตร์ ฯลฯ และขั้นที่ 4 ขั้นสรุ ปเชื่ อมโยงแนวคิดที่ เกิ ดขึ้นในชั้นเรี ยนของนักเรี ยน เกิ ดการแสดงแทนโลก
คณิ ตศาสตร์ทุกแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เนื่องจากในขั้นนี้เป็ นขั้นตอนที่จะสรุ ปแนวคิดและวิธีการในการจัดการกับปั ญหา
ของนักเรี ยนไปสู่ วตั ถุประสงค์ของคาบเรี ยนนั้น ๆ ผูว้ ิจยั พบว่า การสอนด้วยวิธีการแบบเปิ ด ทาให้เกิดการแสดงแทนที่
หลากหลายในชั้นเรี ยน ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ช่วยอธิ บายแนวคิดและความเข้าใจของนักเรี ยนผ่านรู ปแบบต่าง ๆ จากสิ่ งที่อยู่ใน
ชีวิตประจาวันไปยังสิ่ งที่มีความเป็ นนามธรรมทางคณิ ตศาสตร์ ตามที่ ไมตรี (2559) ได้กล่าวไว้ว่า การเริ่ มต้นชั้นเรี ยน
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จากสถานการณ์ปัญหาที่ เกี่ ยวข้องกับโลกจริ งของเขา แล้วค่อย ๆ เข้าสู่ สิ่งที่ เป็ นกึ่ งรู ปธรรม และสิ้ นสุ ดยังโลกที่ เป็ น
คณิ ตศาสตร์
กิตติกรรมประกาศ
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