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บทคัดย่ อ

การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการเชื่อมโยงแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนในชั้นเรี ยนที่ใช้การศึกษา
ชั้นเรี ยนและวิธีการแบบเปิ ด มีกลุ่มเป้ าหมาย คือ นักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนคูคาํ
พิทยาสรรพ์ จํานวน 15 คน ซึ่ งเป็ นโรงเรี ยนภายใต้โครงการวิจยั พัฒนารู ปแบบการพัฒนาการคิดทางคณิ ตศาสตร์ ของ
นักเรี ยนด้วยวิธีการศึกษาชั้นเรี ยน และวิธีการแบบเปิ ด ภายใต้การดูแลและให้คาํ ปรึ กษาของผูเ้ ชี่ ยวชาญ จากศูนย์วิจยั
คณิ ตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์โพรโทคอล และนําเสนอการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยการบรรยายเชิงวิเคราะห์ โดยอาศัยกรอบแนวคิดการแสดงแทนในลําดับกิจกรรมการสอน ของ ไมตรี (2559)
ประกอบไปด้วย 3 ลําดับคือ 1) การแสดงแทนโลกจริ ง 2) สื่ อกึ่งรู ปธรรม และ 3) การแสดงแทนโลกคณิ ตศาสตร์ ซึ่ ง
ผูว้ ิจยั อาศัยบริ บทโรงเรี ยนที่ใช้การศึกษาชั้นเรี ยน และวิธีการแบบเปิ ด ตามแนวคิดของ ไมตรี อินทร์ ประสิ ทธิ์ (2554;
2557) ผลการวิจยั พบว่าในชั้นเรี ยนที่ใช้การศึกษาชั้นเรี ยนและวิธีการแบบเปิ ดมีการเชื่ อมโยงแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ ของ
นักเรี ยนผ่านลําดับกิจกรรมการสอนทั้ง 3 องค์ประกอบ
ABSTRACT
This research aimed to study connection student’s mathematical ideas in classroom using Lesson Study and
Open Approach. The target group is 4th grade in first semester of 2018 at Kookhampittayasan School, where has been
participated in the project for Professional Development of Mathematics Teachers through Lesson Study and Open
Approach. 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; 2014)’s framework and Inprasitha (2016)’ flow of lesson
framework. The study results revealed that in the context of classroom using Lesson Study and Open Approach there
were connection student’ mathematical ideas by flow of lessons; Representations of real world, Semi concrete aids and
representations of mathematical world.
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องค์ประกอบที่สําคัญของการเรี ยนรู ้ อย่างมีความหมาย คือ การส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนทั้งทางด้าน
เนื้อหา ทักษะ/กระบวนการเรี ยนรู ้ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ช้ นั เรี ยนที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาให้
ความสําคัญ (Shimizu, 2006) เป็ นการเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ลงมือแก้ปัญหาอย่างเต็มที่ทาํ ให้นกั เรี ยนได้มีอิสระในการ
คิดและทํากิจกรรม รวมทั้งส่งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิดแนวคิด หรื อวิธีการที่หลากหลาย (ไมตรี และคณะ, 2546) การแก้ปัญหา
เป็ นปรากฏการณ์ที่สลับซับซ้อน เกี่ยวข้องกับการศึกษาการคิดและการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน (ไมตรี , 2557) ซึ่ งเราสามารถ
ศึกษากระบวนการคิดของนักเรี ยนจากพฤติกรรมในระหว่างที่นกั เรี ยนกําลังแก้ปัญหา อีกทั้งการวิเคราะห์พฤติกรรมการ
แก้ปัญหาของนักเรี ยน (Schoenfeld, 1985)
การคิดทางคณิ ตศาสตร์เป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในซึ่ งไม่สามารถมองเห็นได้โดยตรง สามารถสังเกตได้จาก
การตอบสนองภายนอกที่เกิดขึ้น คือ พฤติกรรมภายนอกที่ แสดงออกมาในรู ปของภาษาพูดหรื อลักษณะท่าทาง ท่าทีซ่ ึ งเกิด
จากความคิดที่เกิดขึ้นภายในของแต่ละบุคคล จะทําให้ทราบถึงการคิดหรื อแนวคิดของบุคคลนั้น (สถาบันส่ งเสริ มการ
สอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, 2550) การออกแบบปั ญหาที่ทาํ ให้นกั เรี ยนเกิดแนวคิดที่หลากหลายเพื่ออธิ บายความ
เข้าใจของตนเองได้ (ไมตรี , 2559) เป็ นปั จจัยสําคัญที่จะทําให้นกั เรี ยนแสดงแนวคิด และนําเสนอแนวคิดนั้นออกมาให้
เห็น (Kaput, 1991)
การศึกษาชั้นเรี ยน (Lesson Study) เป็ นการทํางานร่ วมกันของครู ผูส้ อน ผูส้ ังเกต นักวิจยั และผูเ้ ชี่ ยวชาญ ซึ่ ง
เรี ยกว่า ทีมการศึกษาชั้นเรี ยน (Nohda, 2000) เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ครู ได้มีส่วนร่ วม แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และทําความ
เข้าใจร่ วมกันเพื่อออกแบบสถานการณ์ปัญหาและวางแผนการ จัดการเรี ยนการสอนที่จะทํา ให้นกั เรี ยนเกิดแนวคิดที่
หลากหลาย (Inprasitha, 2011) ศูนย์วิจยั คณิ ตศาสตรศึกษา นําการศึ กษาชั้นเรี ยนของประเทศญี่ปุ่น (Japanese lesson
study) มาปรับใช้เพื่อให้สอดคล้องกับบริ บทของประเทศไทย ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 1) การร่ วมกันวิเคราะห์
กิ จกรรมการสอน (Flow of Lesson) จากหนังสื อเรี ย น 2) การร่ ว มมื อ กัน สัง เกตการสอนรายคาบในแต่ ล ะสัป ดาห์
(Collaborative Do) และ 3) การร่ วมมือกันสะท้อนผลการสอนรายสัปดาห์ (Collaborative See) (ไมตรี , 2559) เพื่อสร้าง
ชั้นเรี ยนที่เน้นการแก้ปัญหาจึงบูรณาการวิธีการแบบเปิ ด (Open Approach) ในฐานะวิธีการสอน ร่ วมกับการศึกษาชั้น
เรี ยน (Inprasitha, 2010)
วิธีการแบบเปิ ด (Open Approach) เป็ นวิธีการสอนที่การให้ความสําคัญกับเรื่ องความแตกต่างระหว่างบุคคล
โดยเฉพาะความแตกต่างทางด้านการคิด เน้นศักยภาพการคิดทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้คิด
กว้าง คิดหลากหลาย และคิดสร้างสรรค์มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ ตามบริ บทของเนื้ อหา ทําให้เกิดแนวคิดของนักเรี ยนที่
หลากหลาย Inprasitha (2010) โดยมี ข้ นั ตอนการสอน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การนําเสนอสถานการณ์ ปัญหาปลายเปิ ด
(Posing Open-ended Problem) 2) การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของนักเรี ยนผ่านการแก้ปัญหา (Students’ Self Learning) 3) การ
อภิ ป รายและเปรี ยบเที ยบร่ วมกัน ทั้งชั้นเรี ยน (Whole Class Discussion) และ 4) การสรุ ป โดยเชื่ อมโยงแนวคิ ดทาง
คณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนที่ ปรากฏขึ้นในชั้นเรี ยน(Summarization Through Connecting Students’ Mathematics Ideas
Emerged in the Classroom) แนวคิดของนักเรี ยนแต่ละคนจะมีความแตกต่างกัน เพราะนักเรี ยนแต่ละคนจะเห็นปั ญหา
ได้แตกต่างกัน ( ไมตรี , 2559) ทําให้แนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนเป็ นสิ่ งที่มีความสําคัญเป็ นอย่างมากมาก ซึ่ ง
สอดคล้องสัมพันธ์กนั กับมาตรฐานของกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ (NTCM, 2000) สําหรับการสื่ อสาร เมื่อมีการสื่ อสาร
ระหว่างแนวคิดทางคณิ ต ศาสตร์ จ ะทําให้นักเรี ยนเกิ ดการเรี ย นรู ้ ที่มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และยังช่ วยส่ ง เสริ มการคิ ด ทาง
คณิ ตศาสตร์ หากนักเรี ยนนําไปผ่านกระบวนการของการเชื่ อมโยงแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ จะเกิ ดเรี ยนรู ้ที่ยาวนาน
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นอกจากนั้นแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ ยงั แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจพื้นฐานของนักเรี ยน ดังนั้นการแสดงแนวคิดของ
นักเรี ยนในการแก้ปัญหาจึงเป็ นสิ่ งที่มีความสําคัญ (Isoda & Katagiri , 2012 )
จากการวิจยั ในชั้นเรี ยนที่ใช้วิธีการสอนด้วยวิธีการแบบเปิ ดนั้นทําให้เห็ นว่า การจัดการเรี ยนการสอนด้วย
วิธีการแบบเปิ ดนั้นทําให้นกั เรี ยนเกิดแนวคิดที่หลากหลายในชั้นเรี ยน การเชื่อมโยงแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยน
ส่ งผลต่อการเชื่อมโยงความรู ้ ความเข้าใจพื้นฐานของนักเรี ยน ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจจะศึกษาการเชื่ อมโยงแนวคิดทาง
คณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยน ในชั้นเรี ยนที่ใช้การศึกษาชั้นเรี ยนและวิธีการแบบเปิ ด เพื่อจะนําไปพัฒนาการจัดการเรี ยนการ
สอนในชั้นเรี ยนต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อสํารวจการเชื่อมโยงแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนในชั้นเรี ยนที่ใช้การศึกษาชั้นเรี ยนและวิธีการแบบเปิ ด
วิธีการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้ อมูลวิจัย
1. การดําเนินการก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูล
ก่ อ นการเก็บ รวบรวมข้อ มู ล วิ จัย ผูว้ ิจัย ได้เ ข้าไปสัง เกตชั้น เรี ย นของนัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4
โรงเรี ยนคูคาํ พิทยาสรรพ์ เป็ นเวลา 4 สัปดาห์ เพื่อที่จะศึกษาบริ บทของโรงเรี ยง ได้สัมภาษณ์ครู ประจําการเกี่ยวกับการ
ใช้การศึกษาชั้นเรี ยนและวิธีการแบบเปิ ดในโรงเรี ยน และสอบถามเกี่ยวกับลักษณะของนักเรี ยนแต่ละคนเพิม่ เติม อีกทั้ง
ได้ร่วมเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ และร่ วมสังเกตชั้นเรี ยน ร่ วมสะท้อนผลบทเรี ยน พร้อมทั้งจัดบรรยากาศการเรี ยนการ
สอน โดยการตั้งกล้องวีดิทศั น์ เครื่ องบันทึกเสี ยง บันทึกภาพนิ่งในขณะที่นกั เรี ยนทํากิจกรรม และสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรี ยน เพือ่ ให้นกั เรี ยนคุน้ เคยกับบรรยากาศในการดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลของผูว้ ิจยั
2. การดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 ร่ วมกระบวนการศึกษาชั้นเรี ยน เพื่อสร้างแผนการจัดเรี ยนรู ้ ที่ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การร่ วม
สร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ การร่ วมสังเกตชั้นเรี ยน และการร่ วมสะท้อนผลชั้นเรี ยน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) การสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
ผูว้ ิจยั ผูช้ ่วยวิจยั และครู ผูส้ อนร่ วมกันสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยดําเนิ นการสร้างแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ โดยดําเนินตามหนังสื อเรี ยนคณิ ตศาสตร์ สําหรับระดับชั้นประถมศึกษา ป.4 เล่ม 1 ที่แปลจากฉบับญี่ปุ่น
ของสํานักพิมพ์ GAKKOH TOSHO, JAPAN
2) การสังเกตการสอนร่ วมกัน
ผูว้ ิจยั และผูช้ ่วยวิจยั ดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนนี้ ซึ่ งเป็ นขั้นที่ 2 ของการศึกษาชั้น
เรี ยน โดยผูส้ อนทําหน้าที่สอนและผูว้ จิ ยั กับผูช้ ่วยวิจยั ทําบทบาทหน้าที่ที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น โดยจุดเน้นที่สาํ คัญคือ จะ
ไม่มีการเข้าไปแทรกแซงแนวคิดของนักเรี ยน และแทรกแซงการดําเนินการสอนของครู
3) การสะท้อนผลบทเรี ยนหลังจากการสอนร่ วมกัน
ผูว้ ิจยั ผูช้ ่วยวิจยั และครู ผสู ้ อนร่ วมกันสะท้อนผลท้ายบทเรี ยนหลังเสร็ จสิ้ นการเรี ยนการสอนทุก
ครั้ง โดยมีประเด็นสะท้อนผล คือ การบรรลุวตั ถุประสงค์ในคาบเรี ยน แนวคิดและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในการแก้ปัญหา
ของนักเรี ยน และปั ญหาที่พบรวมถึงแนวทางการแก้ไข และยังใช้โพรโทคอลการสะท้อนผลเป็ นข้อมูลที่จะมาสนับสนุน
โพรโทคอลการแก้ปัญหาของนักเรี ยนและการสัมภาษณ์นกั เรี ยนอีกด้วย
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2.2 สัมภาษณ์นกั เรี ยนกลุ่มเป้าหมาย
หลังจากที่นกั เรี ยนเรี ยนเสร็ จแล้วในคาบเรี ยนนั้น หลังเลิกเรี ยนหรื อในเวลาว่างจากการเรี ยน ผูว้ ิจยั
จะทําการสัมภาษณ์นกั เรี ยนเพิ่มเติมในประเด็นแนวคิดของนักเรี ยนที่เกิดขึ้นในชั้นเรี ยนเพื่อเป็ นข้อมูลไปร่ วมวิเคราะห์
กับข้อมูลส่ วนอื่นๆ โดยจะนํารู ปการแก้ปัญหาของนักเรี ยนและอุปกรณ์ที่นักเรี ยนใช้ในการแก้ปัญหามาประกอบการ
สัมภาษณ์ โดยคําถามจะเป็ นคําถามลักษณะคําถามปลายเปิ ด
2.3 วิเคราะห์ขอ้ มูล
จากนั้นนําข้อมูลที่ได้จากเครื่ องบันทึกเสี ยง เครื่ องบันทึกวีดิทศั น์ งานเขียน ผลงานที่ได้จากการทํา
กิจกรรม ข้อมูลที่ได้จากการสะท้อนผลร่ วมกันระหว่างผูว้ ิจยั และผูช้ ่วยวิจยั และข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์นกั เรี ยน
กลุ่มเป้ าหมาย มาวิเคราะห์การเชื่อมโยงแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน ผ่านการแสดงแทนอย่างเป็ นลําดับของ 3
องค์ประกอบ ตามกรอบแนวคิดของ ไมตรี (2559)

การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั นี้ใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ โดยผูว้ ิจยั จะนําข้อมูลในรู ปโพรโทคอลการแก้ปัญหาของนักเรี ยนใน
ชั้นเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ที่ใช้การศึกษาชั้นเรี ยนและวิธีการแบบเปิ ด ที่ได้จากจากการบันทึ กวีดิท ัศน์ และการถอดเทป
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บันทึกเสี ยง ผลงานเขียนของนักเรี ยน โพรโทคอลการสัมภาษณ์ แบบบันทึกภาคสนาม และโพรโทคอลการสะท้อนผล
ของที ม วิ จัย เพื่ อ ศึ ก ษาการเชื่ อ มโยงแนวคิ ด ทางคณิ ต ศาสตร์ ข องนัก เรี ยนผ่ า นลํา ดับ ลํา ดับ กิ จ กรรมการสอน 3
องค์ประกอบ ตามกรอบแนวคิดของ ไมตรี (2559) ได้แก่ การแสดงแทนโลกจริ ง สื่ อกึ่งรู ปธรรม และการแสดงแทนโลก
คณิ ต ศาสตร์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน 4 ขั้น ตอนของวิ ธี ก ารแบบเปิ ด (Inprasitha, 2011) คื อ 1) การนําเสนอสถานการณ์ ปั ญ หา
ปลายเปิ ด (Posing open-ended problem) 2) การเรี ย นรู ้ ด้ว ยตนเองของนัก เรี ย นผ่ า นการแก้ปั ญ หา (Students’ selflearning) 3) การอภิปรายและเปรี ยบเทียบร่ วมกันทั้งชั้นเรี ยน (Whole class discussion and comparison) และ 4) การสรุ ป
โดยการเชื่ อ มโยงแนวคิ ด ของนั ก เรี ยนที่ เ กิ ด ขึ้ นในชั้ นเรี ยน (Summing up by connecting students’ emergent
mathematical ideas)
กิจกรรมเรื่ อง
สร้างสามเหลี่ยมกันเถอะ
สถานการณ์ ปัญหา มีหลอดให้นกั เรี ยน 4 สี สี ละ 15 อัน
คําสั่ ง
1. ให้นกั เรี ยนสร้างรู ปสามเหลี่ยมที่แตกต่างกันจากหลอด 3 หลอด
2. ให้นกั เรี ยนจัดกลุ่มรู ปสามเหลี่ยมที่สร้างขึ้น นักเรี ยนจัดได้กี่กลุ่ม อะไรบ้างพร้อมอธิ บายเหตุผล
ในการจัดกลุ่ม
ขั้นที่ 1 การนําเสนอสถานการณ์ ปัญหาปลายเปิ ด
ปรากฏ แนวคิดที่เป็ นการแสดงแทนโลกจริ ง (Representation of real world) คือ หลอดทั้งสามสี
Item 28
Item 29
Item 30
Item 31

ครู
นักเรี ยน
ครู
นักเรี ยน

เราจะทําเป็ นรู ปสามเหลี่ยมได้ยงั ไงหละ
เอามาประกอบกัน
เอามาประกอบกัน ใช้อะไรประกอบ
หลอด

จากภาพการข้างต้นเกิดขึ้นเมื่อครู เล่าถึงกิจกรรมในวันนี้ที่จะให้นกั เรี ยนสร้างรู ปสามเหลี่ยมพร้อมทั้งยกหลอด
ขึ้นมาแทนโลกจริ งในรู ปแบบของสื่ อ อธิบายถึงสิ่ งที่นกั เรี ยนใช้ในชีวิตประจําวัน ดังโพรโทคอลข้างต้น
จากนั้นครู ติดสถานการณ์และให้นกั เรี ยนมาสร้างสามเหลี่ยมเพื่ออธิ บายการสร้างสามเหลี่ยมให้นกั เรี ยนแต่ละ
คนดังภาพต่อไปนี้

ขั้นที่ 2 การเรียนรู้ ด้วยตนเองของนักเรียนผ่ านการแก้ปัญหา
ช่ วงที่ 1 ครู ให้นกั เรี ยนสร้างรู ปสามเหลี่ยมที่แตกต่างกันจากหลอด 3 หลอด
ปรากฏ แนวคิดที่เป็ นการแสดงแทนโลกจริ ง (Representation of real world) คือ สามเหลี่ยมที่สร้างจากหลอด
ทั้งสามสี โดยหลอดทั้งสามสี น้ ี เป็ นแนวคิดที่เป็ นการแสดงแทนโลกจริ งใน ขั้นที่ 1 แล้วถูกเชื่อมโยงมาในขั้นที่ 2
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ช่ วงที่ 2 ครู ให้นกั เรี ยนจัดกลุ่มรู ปสามเหลี่ยมที่สร้างขึ้น นักเรี ยนจัดได้กี่กลุ่ม อะไรบ้างพร้อมอธิ บายเหตุผลใน
การจัดกลุ่ม
ปรากฏ แนวคิดที่เป็ นสื่ อกึ่งรู ปธรรม (Semi concrete aids) คือ การจัดหมวดหมู่ของสามเหลี่ ยม โดยจําแนก
หลอดเป็ นสามกลุ่ม ตามสี ของหลอด
จะเห็นว่าจากสามเหลี่ยมที่เกิดจากหลอดทั้งสามสี ซ่ ึ งเป็ นแนวคิดที่ เป็ นการแสดงแทนโลกจริ ง ถูกนํามาจัด
หมวดหมู่ ซึ่งเกิดเป็ นแนวคิดที่เป็ นสื่ อกึ่งรู ปธรรม

ขั้นที่ 3 การอภิปรายและเปรียบเทียบร่ วมกันทั้งชั้นเรียน
ปรากฏ แนวคิดที่เป็ นสื่ อกึ่งรู ปธรรม (Semi concrete aids) คือ การจัดกลุ่มของสามเหลี่ยมโดยใช้สีของหลอด
จะเห็นว่าจากสามเหลี่ยมที่เกิดจากหลอดทั้งสามสี ซ่ ึงเป็ นแนวคิดที่เป็ นการแสดงแทนโลกจริ ง ถูกนํามาจัดกลุ่ม
นัน่ คือถูกเชื่อมโยงจากแนวคิดที่เป็ นการแสดงแทนโลกจริ งมาเป็ นแนวคิดที่เป็ นสื่ อกึ่งรู ปธรรม
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Item 123 ครู

ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยนะว่า
เราจัดกลุ่มได้กี่กลุ่ม แล้ว
วิธีการจัดกลุ่มเป็ นอย่างไร
Item 124 นักเรี ยน 5 กลุ่มครับ
Item 125 ครู
เป็ นยังไงบ้าง 5 กลุ่ม เล่าให้
เพือ่ นฟัง
Item 126 นักเรี ยน นี่กลุ่มแรกครับ สี เขียว สี แดง
สี ม่วง
Item 127 ครู
กลุ่ม 2 หละ
Item 128 นักเรี ยน อันที่ 2 แดง เหลือง ม่วง ครับ
Item 146 นักเรี ยน อันนี้พวกหนูจดั เป็ นสี ค่ะ
Item 147 ครู
จัดเป็ นสี
Item 148 นักเรี ยน 1 สี
Item 149 ครู
แล้วอันนี้หละ
Item 150 นักเรี ยน 2 สี
Item 151 ครู
2 สี นะ อันสุ ดท้ายหละ
Item 150 นักเรี ยน 3 สี
ปรากฏ แนวคิดที่เป็ นการแสดงแทนโลกคณิ ตศาสตร์ (Representation mathematical world) คือ
1. สามเหลี่ยม 2 รู ป ที่มีสีเหมือนกันทั้งสามด้านเป็ นสามเหลี่ยมอันเดียวกัน
หลังจากที่กลุ่มแรกได้อธิ บายว่าจัดกลุ่มสามเหลี่ยมได้ 5 กลุ่ม มีนักเรี ยนที่สังเกตเห็นว่า สามเหลี่ยมในกลุ่ม
เดียวกันนั้นเป็ นสามเหลี่ยมที่ซ้ าํ กัน
Item 135 นาดรี ม แต่วา่ มันซํ้ากัน
Item 136 ครู
เดี๋ยวนะๆ เมื่อกี้เพื่อนเค้าบอกว่า ในแต่ละกลุ่ม
มันเป็ นยังไงกัน
Item 137 นักเรี ยน มันซํ้ากัน
Item 138 ครู
เอ๊ะ! การที่มนั ซํ้ากันเนี่ย...
Item 139 นาดรี ม มันเป็ นสี เดียวกัน
มันเป็ นสี เดียวกันตรงไหน
Item 140 ครู
Item141 นาดรี ม นี่ไงคะ (เอามือชี้ไปที่รูปสามเหลี่ยมในแถวที่1)
Item 142 ครู
แสดงว่าถ้ามีแต่ละด้านที่ใช้สีเหมือนกันก็แปลว่า
เป็ นรู ปเดียวกัน
Item 143 นักเรี ยน ค่ะ/ครับ
ปรากฏ แนวคิดที่เป็ นการแสดงแทนโลกคณิ ตศาสตร์ (Representation mathematical world) คือ
2. มุมของสามเหลี่ยม (ที่เกิดจากหลอด 2 สี ) ที่ซ้ าํ กันแต่แขวนคนละแบบว่า มุมที่จุดยอดของสามเหลี่ยมสอง
รู ปไม่เหมือนกัน และฐานของสามเหลี่ยมอันแรกตรง ฐานของสามเหลี่ยมอันที่สองเอียง ถ้าแขนของสามเหลี่ยมเท่ากัน
จะทําให้ฐานของสามเหลี่ยมตั้งตรง
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Item 163 ครู
Item 164 นักเรี ยน
Item 149 นาดรี ม
Item 220 ครู
Item 221 นักเรี ยน
Item 222 นักเรี ยน
Item 238 ครู
Item 239 นักเรี ยน

พวกเราสังเกตเห็นอะไร จาก 3 อันที่
เพือ่ นทําซํ้ากัน
มุมมันไม่เหมือนกัน
มันตั้งคนละด้าน
การแขวน 2 แบบนี้ ฐานมันเป็ นยังไง
แขนของอันนี้มีขนาดเท่ากับฐานของอัน
นี้
อันนี้มนั เอียง แต่วา่ อันนี้มนั ตรง
ถ้าเราอยากแขวนให้ฐานมันตรงต้องเป็ น
ยังไงนะ
แขนต้องเท่ากัน

3. สามเหลี่ยมที่เกิดจากหลอดสี เดียวกัน เมื่อนําไปแขวน ฐานจะตรงเสมอ และสามเหลี่ยมที่เกิดจากหลอด 3 สี
เมื่อนําไปแขวน ฐานจะไม่ตรง
Item 254 ครู
ทีน้ ีลองย้อนกลับไปว่าพวกนี้ฐานเป็ นยังไง
Item 255 นักเรี ยน มันก็ตรง
Item 256 นักเรี ยน ตรงเพราะขนาดเท่ากันหมด
Item 257 ครู
ตรงเพราะขนาดมันเท่ากันหมดใช่ไหม ได้ยนิ ไหม
ไม่วา่ จะแขวนยังไงฐานมันก็
Item 258 นักเรี ยน เท่ากัน
Item 265 ครู
เออ มันเท่ากันหมด กับสี มนั เหมือนกัน มันเหมือนกันนะ
มีอะไรอีก เมื่อกี้เราคุยประเภทนี้ไปแล้ว ประเภท 2 สี ทีน้ ี
ถ้าประเภท 3 สี หละ
Item 266 นักเรี ยน ประเภท 3 สี มันทํายังไงก็ไม่ตรง
Item 267 ครู
ประเภท 3 สี มันทํายังไงก็ไม่ตรง ไหนลองทําให้ดูสิ
Item 268 นักเรี ยน เพราะว่าแขนของมุมมีขนาดไม่เท่ากัน
จากแนวคิ ด ที่ นักเรี ยนได้นําหลอดทั้งสามสี ม าจัดกลุ่มตามลักษณะของหลอดซึ่ งเป็ นแนวคิ ดที่ เป็ นสื่ อ กึ่ ง
รู ป ธรรม แล้ว นัก เรี ย นได้สั ง เกตเห็ น ลัก ษณะของหลอดในแต่ ล ะกลุ่ ม ซึ่ งเป็ นแนวคิ ด ที่ เป็ นการแสดงแทนโลก
คณิ ตศาสตร์ เป็ นการเชื่อมโยงจากแนวคิดที่เป็ นสื่ อกึ่งรู ปธรรมมาเป็ นแนวคิดที่เป็ นการแสดงแทนโลกคณิ ตศาสตร์
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ขั้นที่ 4 การสรุปโดยการเชื่ อมโยงแนวคิดของนักเรียนทีเ่ กิดขึน้ ในชั้นเรียน
ปรากฏ แนวคิดที่เป็ นการแสดงแทนโลกคณิ ตศาสตร์ (Representation mathematical world) คือ ถ้าแขนของ
สามเหลี่ยมยาวเท่ากัน ฐานของสามเหลี่ยมเมื่อนําไปแขวนจะตรง
Item 254 ครู
เราได้เรี ยนรู ้หลายๆ แบบจากพวกนี้เลย
เดี๋ยวช่วยสรุ ปจากสิ่ งที่เราได้ให้ครู ฟัง
Item 255 นักเรี ยน 1 สี แขวนยังไงฐานมันก็ตรงกัน
Item 256 นักเรี ยน ถ้าแขนเท่ากันฐานมันก็จะตรง
Item 257 ครู
ถ้าแขนไม่เท่ากัน ฐานมันก็จะเบี้ยว
Item 258 นักเรี ยน ถ้าแขนกับฐานเท่ากัน แขวนยังไงก็ตรง
ผลการวิจัย
ขั้นตอนของวิธีการแบบเปิ ด
ขั้นที่ 1 การนําเสนอ
สถานการณ์ปัญหาปลายเปิ ด

การแสดงแทนในลําดับกิจกรรมการสอน
การแสดงแทนโลกจริง
สื่ อกึง่ รูปธรรม
การแสดงแทนโลกคณิตศาสตร์
หลอดทั้งสามสี

การจัดหมวดหมู่ ข อง
ขั้นที่ 2 การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง สามเหลี่ ยมที่ สร้ างจาก
สามเหลี่ยมตามสี ของ
ของนักเรี ยนผ่านการแก้ปัญหา หลอดทั้งสามสี
หลอด
1. สามเหลี่ ยม 2 รู ป ที่ มี สี
ก า ร จั ด ก ลุ่ ม ข อ ง เหมื อ นกั น ทั้ งสามด้ า นเป็ น
สามเหลี่ ย มโดยใช้สี สามเหลี่ยมอันเดียวกัน
ของหลอด
2. มุมของสามเหลี่ยม
3. ลักษณะฐานของสามเหลี่ยม

ขั้นที่ 3 การอภิปรายและ
เปรี ยบเทียบร่ วมกันทั้งชั้น
เรี ยน

ขั้นที่ 4 การสรุ ปโดยเชื่อมโยง
แนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ของ
ลักษณะฐานของสามเหลี่ยม
นักเรี ยนที่ปรากฏขึ้นในชั้น
เรี ยน
จากตารางผลการวิจยั พบว่า
1. หลอดทั้งสามสี ถูกนําไปสร้ างเป็ นสามเหลี่ยม เป็ นการนําเอาแนวคิดที่เป็ นการแสดงแทนโลกจริ ง มา
เชื่อมโยงเป็ นแนวคิดที่เป็ นโลกจริ งที่เกิดขึ้นใหม่
2. หลังจากนั้นสามเหลี่ยมที่สร้างขึ้น ถูกนํามาจักกลุ่มโดยจําแนกตามสี ของหลอด เป็ นการนําเอาแนวคิดที่
เป็ นการแสดงแทนโลกจริ ง มาเชื่อมโยงเป็ นแนวคิดใหม่ที่เป็ นสื่ อกึ่งรู ปธรรม
3. นักเรี ยนได้สังเกตลักษณะของสามเหลี่ยมที่แต่ละกลุ่ม ซึ่งเป็ นแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ของแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ น้ ี และเป็ นคิ ดที่ เป็ นการแสดงแทนโลกคณิ ตศาสตร์ ที่ ถูกเชื่ อ มโยงมาจากแนวคิดที่ เป็ นสื่ อ กึ่ ง
รู ปธรรม
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ผลการวิจยั พบว่า ใน 4 ขั้นตอนของวิธีการ แนวคิดของนักเรี ยนค่อยๆ เชื่ อมโยงตามการแสดงแทนในลําดับ
กิจกรรมการสอน โดยในขั้นที่ 1 เกิดการแสดงแทนโลกจริ ง ขั้นที่ 2 ในการแก้ปัญหาด้วยตนเองของนักเรี ยน เกิดการ
แสดงแทนโลกจริ ง และเชื่อมโยงมาเป็ นสื่ อกึ่งรู ปธรรม ขั้นที่ 3 เกิดการอภิปรายเกี่ยวกับสื่ อกึ่งรู ปธรรม แล้วเชื่อมโยงกับ
การแสดงแทนโลกคณิ ตศาสตร์ และในขั้นที่ 4 นักเรี ยนสามารถสรุ ปได้จากการแสดงแทนโลกคณิ ตศาสตร์ จึงเกิดเป็ น
แนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ ได้รับทุ นสนับสนุ นการวิจัยจากศูนย์วิจยั คณิ ตศาสตรศึกษา (Center of Research in Mathematics
Education, Khon Kean University) ศูน ย์ค วามเป็ นเลิ ศ ด้า นคณิ ต ศาสตร์ (Centre of Excellence in Mathematics) และ
โครงการพัฒนาการคิดขั้นสู งทางคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
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