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บทคดัย่อ 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการเช่ือมโยงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนในชั้นเรียนท่ีใชก้ารศึกษา

ชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด มีกลุ่มเป้าหมาย คือ นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนคูคาํ

พิทยาสรรพ ์จาํนวน 15 คน ซ่ึงเป็นโรงเรียนภายใตโ้ครงการวิจยัพฒันารูปแบบการพฒันาการคิดทางคณิตศาสตร์ของ

นกัเรียนดว้ยวิธีการศึกษาชั้นเรียน และวิธีการแบบเปิด ภายใตก้ารดูแลและให้คาํปรึกษาของผูเ้ช่ียวชาญ จากศูนยว์ิจยั

คณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวเิคราะห์โพรโทคอล และนาํเสนอการวิเคราะห์

ขอ้มูลดว้ยการบรรยายเชิงวิเคราะห์ โดยอาศยักรอบแนวคิดการแสดงแทนในลาํดบักิจกรรมการสอน ของ ไมตรี (2559) 

ประกอบไปดว้ย 3 ลาํดบัคือ 1) การแสดงแทนโลกจริง 2) ส่ือก่ึงรูปธรรม และ 3) การแสดงแทนโลกคณิตศาสตร์ ซ่ึง

ผูว้ิจยัอาศยับริบทโรงเรียนท่ีใชก้ารศึกษาชั้นเรียน และวิธีการแบบเปิด ตามแนวคิดของ ไมตรี อินทร์ประสิทธ์ิ (2554; 

2557) ผลการวิจยัพบว่าในชั้นเรียนท่ีใชก้ารศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดมีการเช่ือมโยงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของ

นกัเรียนผา่นลาํดบักิจกรรมการสอนทั้ง 3 องคป์ระกอบ 

 

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. 

 

 

 

 

คาํสําคญั: แนวคิดทางคณิตศาสตร์ การศึกษาชั้นเรียน วธีิการแบบเปิด  
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บทนํา 

 องคป์ระกอบท่ีสําคญัของการเรียนรู้อย่างมีความหมาย คือ การส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งทางด้าน

เน้ือหา ทกัษะ/กระบวนการเรียนรู้ และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีชั้นเรียนท่ีเนน้กระบวนการแกปั้ญหาให้

ความสาํคญั (Shimizu, 2006) เป็นการเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดล้งมือแกปั้ญหาอยา่งเตม็ท่ีทาํใหน้กัเรียนไดมี้อิสระในการ

คิดและทาํกิจกรรม รวมทั้งส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดแนวคิด หรือวธีิการท่ีหลากหลาย (ไมตรี และคณะ, 2546) การแกปั้ญหา 

เป็นปรากฏการณ์ท่ีสลบัซบัซอ้น เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาการคิดและการเรียนรู้ของนกัเรียน (ไมตรี, 2557) ซ่ึงเราสามารถ

ศึกษากระบวนการคิดของนกัเรียนจากพฤติกรรมในระหวา่งท่ีนกัเรียนกาํลงัแกปั้ญหา อีกทั้งการวิเคราะห์พฤติกรรมการ

แกปั้ญหาของนกัเรียน (Schoenfeld, 1985) 

 การคิดทางคณิตศาสตร์เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในซ่ึงไม่สามารถมองเห็นไดโ้ดยตรง สามารถสังเกตไดจ้าก

การตอบสนองภายนอกท่ีเกิดข้ึน คือ พฤติกรรมภายนอกท่ี แสดงออกมาในรูปของภาษาพูดหรือลกัษณะท่าทาง ท่าทีซ่ึงเกิด

จากความคิดท่ีเกิดข้ึนภายในของแต่ละบุคคล จะทาํให้ทราบถึงการคิดหรือแนวคิดของบุคคลนั้น (สถาบนัส่งเสริมการ

สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550) การออกแบบปัญหาท่ีทาํให้นกัเรียนเกิดแนวคิดท่ีหลากหลายเพ่ืออธิบายความ

เขา้ใจของตนเองได ้(ไมตรี , 2559) เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะทาํใหน้กัเรียนแสดงแนวคิด และนาํเสนอแนวคิดนั้นออกมาให้

เห็น (Kaput, 1991) 

 การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) เป็นการทาํงานร่วมกนัของครูผูส้อน ผูส้ังเกต นกัวิจยัและผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึง

เรียกว่า ทีมการศึกษาชั้นเรียน (Nohda, 2000) เป็นการเปิดโอกาสให้ครูไดมี้ส่วนร่วม แลกเปล่ียนเรียนรู้ และทาํความ

เขา้ใจร่วมกนัเพ่ือออกแบบสถานการณ์ปัญหาและวางแผนการ จดัการเรียนการสอนท่ีจะทาํ ใหน้กัเรียนเกิดแนวคิดท่ี

หลากหลาย (Inprasitha, 2011) ศูนยวิ์จยัคณิตศาสตรศึกษา นาํการศึกษาชั้นเรียนของประเทศญ่ีปุ่น (Japanese lesson 

study) มาปรับใช้เพ่ือให้สอดคลอ้งกบับริบทของประเทศไทย ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน คือ 1) การร่วมกนัวิเคราะห์

กิจกรรมการสอน (Flow of Lesson) จากหนังสือเรียน 2) การร่วมมือกันสังเกตการสอนรายคาบในแต่ละสัปดาห์ 

(Collaborative Do) และ 3) การร่วมมือกนัสะทอ้นผลการสอนรายสัปดาห์ (Collaborative See) (ไมตรี, 2559) เพ่ือสร้าง

ชั้นเรียนท่ีเนน้การแกปั้ญหาจึงบูรณาการวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ในฐานะวิธีการสอน ร่วมกบัการศึกษาชั้น

เรียน (Inprasitha, 2010) 

 วิธีการแบบเปิด (Open Approach) เป็นวิธีการสอนท่ีการให้ความสําคญักบัเร่ืองความแตกต่างระหว่างบุคคล

โดยเฉพาะความแตกต่างทางดา้นการคิด เนน้ศกัยภาพการคิดทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดคิ้ด

กวา้ง คิดหลากหลาย และคิดสร้างสรรคม์ากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้ตามบริบทของเน้ือหา ทาํใหเ้กิดแนวคิดของนกัเรียนท่ี

หลากหลาย Inprasitha (2010) โดยมีขั้นตอนการสอน 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 1) การนาํเสนอสถานการณ์ปัญหาปลายเปิด 

(Posing Open-ended Problem) 2) การเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัเรียนผา่นการแกปั้ญหา (Students’ Self Learning) 3) การ

อภิปรายและเปรียบเทียบร่วมกันทั้งชั้นเรียน (Whole Class Discussion) และ 4) การสรุปโดยเช่ือมโยงแนวคิดทาง

คณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีปรากฏข้ึนในชั้นเรียน(Summarization Through Connecting Students’ Mathematics Ideas 

Emerged in the Classroom) แนวคิดของนกัเรียนแต่ละคนจะมีความแตกต่างกนั เพราะนกัเรียนแต่ละคนจะเห็นปัญหา

ไดแ้ตกต่างกนั ( ไมตรี, 2559) ทาํให้แนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนเป็นส่ิงท่ีมีความสําคญัเป็นอยา่งมากมาก ซ่ึง

สอดคลอ้งสัมพนัธ์กนักบัมาตรฐานของกระบวนการจดัการเรียนรู้ (NTCM, 2000) สาํหรับการส่ือสาร เม่ือมีการส่ือสาร

ระหว่างแนวคิดทางคณิตศาสตร์จะทาํให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ และยงัช่วยส่งเสริมการคิดทาง

คณิตศาสตร์ หากนักเรียนนาํไปผ่านกระบวนการของการเช่ือมโยงแนวคิดทางคณิตศาสตร์จะเกิดเรียนรู้ท่ียาวนาน 
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นอกจากนั้นแนวคิดทางคณิตศาสตร์ยงัแสดงให้เห็นถึงความเขา้ใจพื้นฐานของนักเรียน ดงันั้นการแสดงแนวคิดของ

นกัเรียนในการแกปั้ญหาจึงเป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญั (Isoda & Katagiri , 2012 ) 

 จากการวิจยัในชั้นเรียนท่ีใชว้ิธีการสอนดว้ยวิธีการแบบเปิดนั้นทาํให้เห็นว่า การจดัการเรียนการสอนดว้ย 

วธีิการแบบเปิดนั้นทาํใหน้กัเรียนเกิดแนวคิดท่ีหลากหลายในชั้นเรียน การเช่ือมโยงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน

ส่งผลต่อการเช่ือมโยงความรู้ ความเขา้ใจพ้ืนฐานของนกัเรียน ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจจะศึกษาการเช่ือมโยงแนวคิดทาง

คณิตศาสตร์ของนกัเรียน ในชั้นเรียนท่ีใชก้ารศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด เพ่ือจะนาํไปพฒันาการจดัการเรียนการ

สอนในชั้นเรียนต่อไป 

 

วตัถุประสงค์การวจิัย 

 เพ่ือสาํรวจการเช่ือมโยงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนในชั้นเรียนท่ีใชก้ารศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด 

 

วธีิการวจิัย 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูลวจิัย 

 1. การดาํเนินการก่อนการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

  ก่อนการเก็บรวบรวมขอ้มูลวิจัย ผูว้ิจัยได้เขา้ไปสังเกตชั้นเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

โรงเรียนคูคาํพิทยาสรรพ ์เป็นเวลา 4 สัปดาห์ เพ่ือท่ีจะศึกษาบริบทของโรงเรียง ไดส้ัมภาษณ์ครูประจาํการเก่ียวกบัการ

ใชก้ารศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดในโรงเรียน และสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะของนกัเรียนแต่ละคนเพิ่มเติม อีกทั้ง

ไดร่้วมเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ และร่วมสังเกตชั้นเรียน ร่วมสะทอ้นผลบทเรียน พร้อมทั้งจดับรรยากาศการเรียนการ

สอน โดยการตั้งกลอ้งวีดิทศัน ์เคร่ืองบนัทึกเสียง บนัทึกภาพน่ิงในขณะท่ีนกัเรียนทาํกิจกรรม และสงัเกตพฤติกรรมของ

นกัเรียน เพือ่ใหน้กัเรียนคุน้เคยกบับรรยากาศในการดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลของผูว้ิจยั 

 2. การดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

  2.1 ร่วมกระบวนการศึกษาชั้นเรียน เพ่ือสร้างแผนการจดัเรียนรู้ ท่ีประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน คือ การร่วม

สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ การร่วมสงัเกตชั้นเรียน และการร่วมสะทอ้นผลชั้นเรียน มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

   1) การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ร่วมกนั 

    ผูว้ิจยั ผูช่้วยวิจยั และครูผูส้อนร่วมกนัสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ โดยดาํเนินการสร้างแผนการ

จดัการเรียนรู้ โดยดาํเนินตามหนงัสือเรียนคณิตศาสตร์ สาํหรับระดบัชั้นประถมศึกษา ป.4 เล่ม 1 ท่ีแปลจากฉบบัญ่ีปุ่น 

ของสาํนกัพิมพ ์GAKKOH TOSHO, JAPAN 

   2) การสงัเกตการสอนร่วมกนั 

    ผูว้ิจยั และผูช่้วยวิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลในขั้นตอนน้ี ซ่ึงเป็นขั้นท่ี 2 ของการศึกษาชั้น

เรียน โดยผูส้อนทาํหนา้ท่ีสอนและผูว้จิยักบัผูช่้วยวิจยัทาํบทบาทหนา้ท่ีท่ีไดก้ล่าวไวใ้นขา้งตน้ โดยจุดเนน้ท่ีสาํคญัคือ จะ

ไม่มีการเขา้ไปแทรกแซงแนวคิดของนกัเรียน และแทรกแซงการดาํเนินการสอนของครู 

   3) การสะทอ้นผลบทเรียนหลงัจากการสอนร่วมกนั 

    ผูว้ิจยั ผูช่้วยวิจยั และครูผูส้อนร่วมกนัสะทอ้นผลทา้ยบทเรียนหลงัเสร็จส้ินการเรียนการสอนทุก

คร้ัง โดยมีประเด็นสะทอ้นผล คือ การบรรลุวตัถุประสงคใ์นคาบเรียน แนวคิดและพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนในการแกปั้ญหา

ของนกัเรียน และปัญหาท่ีพบรวมถึงแนวทางการแกไ้ข และยงัใชโ้พรโทคอลการสะทอ้นผลเป็นขอ้มูลท่ีจะมาสนบัสนุน

โพรโทคอลการแกปั้ญหาของนกัเรียนและการสัมภาษณ์นกัเรียนอีกดว้ย 
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  2.2 สมัภาษณ์นกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย  

   หลงัจากท่ีนกัเรียนเรียนเสร็จแลว้ในคาบเรียนนั้น หลงัเลิกเรียนหรือในเวลาว่างจากการเรียน ผูว้ิจยั

จะทาํการสัมภาษณ์นกัเรียนเพิ่มเติมในประเด็นแนวคิดของนกัเรียนท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนเพ่ือเป็นขอ้มูลไปร่วมวิเคราะห์

กบัขอ้มูลส่วนอ่ืนๆ โดยจะนาํรูปการแกปั้ญหาของนักเรียนและอุปกรณ์ท่ีนักเรียนใชใ้นการแกปั้ญหามาประกอบการ

สมัภาษณ์ โดยคาํถามจะเป็นคาํถามลกัษณะคาํถามปลายเปิด 

  2.3 วเิคราะห์ขอ้มูล 

   จากนั้นนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากเคร่ืองบนัทึกเสียง เคร่ืองบนัทึกวีดิทศัน์ งานเขียน ผลงานท่ีไดจ้ากการทาํ

กิจกรรม ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสะทอ้นผลร่วมกนัระหว่างผูวิ้จยัและผูช่้วยวิจยั และขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์นกัเรียน

กลุ่มเป้าหมาย มาวิเคราะห์การเช่ือมโยงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน ผ่านการแสดงแทนอย่างเป็นลาํดบัของ 3 

องคป์ระกอบ ตามกรอบแนวคิดของ ไมตรี (2559) 

 

 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิจยัน้ีใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ โดยผูว้ิจยัจะนาํขอ้มูลในรูปโพรโทคอลการแกปั้ญหาของนกัเรียนใน

ชั้นเรียนคณิตศาสตร์ท่ีใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด ท่ีไดจ้ากจากการบนัทึกวีดิทัศน์ และการถอดเทป
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บนัทึกเสียง ผลงานเขียนของนกัเรียน โพรโทคอลการสัมภาษณ์ แบบบนัทึกภาคสนาม และโพรโทคอลการสะทอ้นผล

ของทีมวิจัย เพ่ือศึกษาการเช่ือมโยงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนผ่านลําดับลําดับกิจกรรมการสอน 3 

องคป์ระกอบ ตามกรอบแนวคิดของ ไมตรี (2559) ไดแ้ก่ การแสดงแทนโลกจริง ส่ือก่ึงรูปธรรม และการแสดงแทนโลก

คณิตศาสตร์ท่ีเกิดข้ึนใน 4 ขั้นตอนของวิธีการแบบเปิด (Inprasitha, 2011) คือ 1) การนําเสนอสถานการณ์ปัญหา

ปลายเปิด (Posing open-ended problem) 2) การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนผ่านการแก้ปัญหา (Students’ self-

learning) 3) การอภิปรายและเปรียบเทียบร่วมกนัทั้งชั้นเรียน (Whole class discussion and comparison) และ 4) การสรุป

โดยการเ ช่ือมโยงแนวคิดของนัก เ รียนท่ี เ กิด ข้ึนในชั้ น เ รียน (Summing up by connecting students’  emergent 

mathematical ideas) 

กจิกรรมเร่ือง สร้างสามเหล่ียมกนัเถอะ 

สถานการณ์ปัญหา มีหลอดใหน้กัเรียน 4 สี สีละ 15 อนั 

คาํส่ัง  1. ใหน้กัเรียนสร้างรูปสามเหล่ียมท่ีแตกต่างกนัจากหลอด 3 หลอด  

  2. ใหน้กัเรียนจดักลุ่มรูปสามเหล่ียมท่ีสร้างข้ึน นกัเรียนจดัไดก่ี้กลุ่ม อะไรบา้งพร้อมอธิบายเหตุผล

ในการจดักลุ่ม 

 

ขั้นที ่1 การนําเสนอสถานการณ์ปัญหาปลายเปิด 

 ปรากฏ แนวคิดท่ีเป็นการแสดงแทนโลกจริง (Representation of real world) คือ หลอดทั้งสามสี 

      

      Item 28 ครู เราจะทาํเป็นรูปสามเหล่ียมไดย้งัไงหละ 

      Item 29 นกัเรียน เอามาประกอบกนั 

      Item 30 ครู เอามาประกอบกนั ใชอ้ะไรประกอบ 

      Item 31 นกัเรียน หลอด 

  

 จากภาพการขา้งตน้เกิดข้ึนเม่ือครูเล่าถึงกิจกรรมในวนัน้ีท่ีจะใหน้กัเรียนสร้างรูปสามเหล่ียมพร้อมทั้งยกหลอด

ข้ึนมาแทนโลกจริงในรูปแบบของส่ือ อธิบายถึงส่ิงท่ีนกัเรียนใชใ้นชีวิตประจาํวนั ดงัโพรโทคอลขา้งตน้ 

 จากนั้นครูติดสถานการณ์และใหน้กัเรียนมาสร้างสามเหล่ียมเพื่ออธิบายการสร้างสามเหล่ียมใหน้กัเรียนแต่ละ

คนดงัภาพต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 ขั้นที ่2 การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนผ่านการแก้ปัญหา 

 ช่วงที ่1 ครูใหน้กัเรียนสร้างรูปสามเหล่ียมท่ีแตกต่างกนัจากหลอด 3 หลอด  

 ปรากฏ แนวคิดท่ีเป็นการแสดงแทนโลกจริง (Representation of real world) คือ สามเหล่ียมท่ีสร้างจากหลอด

ทั้งสามสี โดยหลอดทั้งสามสีน้ี เป็นแนวคิดท่ีเป็นการแสดงแทนโลกจริงใน ขั้นท่ี 1 แลว้ถูกเช่ือมโยงมาในขั้นท่ี 2 
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 ช่วงที่ 2 ครูใหน้กัเรียนจดักลุ่มรูปสามเหล่ียมท่ีสร้างข้ึน นกัเรียนจดัไดก่ี้กลุ่ม อะไรบา้งพร้อมอธิบายเหตุผลใน

การจดักลุ่ม 

 ปรากฏ แนวคิดท่ีเป็นส่ือก่ึงรูปธรรม (Semi concrete aids) คือ การจดัหมวดหมู่ของสามเหล่ียม โดยจาํแนก

หลอดเป็นสามกลุ่ม  ตามสีของหลอด  

 จะเห็นว่าจากสามเหล่ียมท่ีเกิดจากหลอดทั้งสามสีซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีเป็นการแสดงแทนโลกจริง ถูกนาํมาจดั

หมวดหมู่ ซ่ึงเกิดเป็นแนวคิดท่ีเป็นส่ือก่ึงรูปธรรม 

 

  

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

ขั้นที ่3 การอภิปรายและเปรียบเทยีบร่วมกนัทั้งช้ันเรียน 

 ปรากฏ แนวคิดท่ีเป็นส่ือก่ึงรูปธรรม (Semi concrete aids) คือ การจดักลุ่มของสามเหล่ียมโดยใชสี้ของหลอด  

จะเห็นวา่จากสามเหล่ียมท่ีเกิดจากหลอดทั้งสามสีซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีเป็นการแสดงแทนโลกจริง ถูกนาํมาจดักลุ่ม 

นัน่คือถูกเช่ือมโยงจากแนวคิดท่ีเป็นการแสดงแทนโลกจริงมาเป็นแนวคิดท่ีเป็นส่ือก่ึงรูปธรรม 
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      Item 123 ครู ช่วยอธิบายใหฟั้งหน่อยนะว่า 

         เราจดักลุ่มไดก่ี้กลุ่ม แลว้ 

         วธีิการจดักลุ่มเป็นอยา่งไร 

       Item 124 นกัเรียน 5 กลุ่มครับ 

       Item 125 ครู เป็นยงัไงบา้ง 5 กลุ่ม เล่าให ้

         เพือ่นฟัง 

       Item 126 นกัเรียน น่ีกลุ่มแรกครับ สีเขียว สีแดง  

         สีม่วง 

       Item 127 ครู กลุ่ม 2 หละ  

       Item 128 นกัเรียน อนัท่ี 2 แดง เหลือง ม่วง ครับ 

       Item 146 นกัเรียน อนัน้ีพวกหนูจดัเป็นสีค่ะ 

       Item 147 ครู จดัเป็นสี 

       Item 148 นกัเรียน 1 สี  

       Item 149 ครู แลว้อนัน้ีหละ 

       Item 150 นกัเรียน 2 สี  

       Item 151 ครู 2 สีนะ อนัสุดทา้ยหละ 

       Item 150 นกัเรียน 3 สี  

 ปรากฏ แนวคิดท่ีเป็นการแสดงแทนโลกคณิตศาสตร์ (Representation mathematical world) คือ  

1. สามเหล่ียม 2 รูป ท่ีมีสีเหมือนกนัทั้งสามดา้นเป็นสามเหล่ียมอนัเดียวกนั 

 หลงัจากท่ีกลุ่มแรกไดอ้ธิบายว่าจดักลุ่มสามเหล่ียมได ้5 กลุ่ม มีนักเรียนท่ีสังเกตเห็นว่า สามเหล่ียมในกลุ่ม

เดียวกนันั้นเป็นสามเหล่ียมท่ีซํ้ ากนั  

Item 135 นาดรีม แต่วา่มนัซํ้ากนั 

Item 136 ครู เด๋ียวนะๆ เม่ือก้ีเพ่ือนเคา้บอกวา่ ในแต่ละกลุ่ม 

  มนัเป็นยงัไงกนั 

Item 137 นกัเรียน มนัซํ้ ากนั 

Item 138 ครู เอะ๊! การท่ีมนัซํ้ ากนัเน่ีย... 

Item 139 นาดรีม มนัเป็นสีเดียวกนั  

Item 140 ครู มนัเป็นสีเดียวกนัตรงไหน 

Item141 นาดรีม น่ีไงคะ (เอามือช้ีไปท่ีรูปสามเหล่ียมในแถวท่ี1) 

Item 142 ครู แสดงวา่ถา้มีแต่ละดา้นท่ีใชสี้เหมือนกนักแ็ปลวา่ 

  เป็นรูปเดียวกนั 

Item 143 นกัเรียน ค่ะ/ครับ 

 ปรากฏ แนวคิดท่ีเป็นการแสดงแทนโลกคณิตศาสตร์ (Representation mathematical world) คือ  

 2. มุมของสามเหล่ียม (ท่ีเกิดจากหลอด 2 สี) ท่ีซํ้ ากนัแต่แขวนคนละแบบว่า มุมท่ีจุดยอดของสามเหล่ียมสอง

รูปไม่เหมือนกนั และฐานของสามเหล่ียมอนัแรกตรง ฐานของสามเหล่ียมอนัท่ีสองเอียง ถา้แขนของสามเหล่ียมเท่ากนั

จะทาํใหฐ้านของสามเหล่ียมตั้งตรง 
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      Item 163 ครู พวกเราสงัเกตเห็นอะไร จาก 3 อนัท่ี 

        เพือ่นทาํซํ้ ากนั 

      Item 164 นกัเรียน มุมมนัไม่เหมือนกนั 

      Item 149 นาดรีม มนัตั้งคนละดา้น 

       Item 220 ครู การแขวน 2 แบบน้ี ฐานมนัเป็นยงัไง 

      Item 221 นกัเรียน แขนของอนัน้ีมีขนาดเท่ากบัฐานของอนั

        น้ี 

      Item 222 นกัเรียน อนัน้ีมนัเอียง แต่วา่อนัน้ีมนัตรง  

       Item 238 ครู ถา้เราอยากแขวนใหฐ้านมนัตรงตอ้งเป็น

        ยงัไงนะ  

      Item 239 นกัเรียน แขนตอ้งเท่ากนั 

       

 3. สามเหล่ียมท่ีเกิดจากหลอดสีเดียวกนั เม่ือนาํไปแขวน ฐานจะตรงเสมอ และสามเหล่ียมท่ีเกิดจากหลอด 3 สี 

เม่ือนาํไปแขวน ฐานจะไม่ตรง 

 Item 254 ครู ทีน้ีลองยอ้นกลบัไปวา่พวกน้ีฐานเป็นยงัไง 

Item 255 นกัเรียน มนักต็รง 

Item 256 นกัเรียน ตรงเพราะขนาดเท่ากนัหมด  

Item 257 ครู ตรงเพราะขนาดมนัเท่ากนัหมดใช่ไหม ไดย้นิไหม  

  ไม่วา่จะแขวนยงัไงฐานมนัก ็

Item 258 นกัเรียน เท่ากนั 

Item 265 ครู เออ มนัเท่ากนัหมด กบัสีมนัเหมือนกนั มนัเหมือนกนันะ 

   มีอะไรอีก เม่ือก้ีเราคุยประเภทน้ีไปแลว้ ประเภท 2 สี ทีน้ี 

  ถา้ประเภท 3 สีหละ  

Item 266 นกัเรียน ประเภท 3 สี มนัทาํยงัไงกไ็ม่ตรง 

Item 267 ครู ประเภท 3 สี มนัทาํยงัไงกไ็ม่ตรง ไหนลองทาํใหดู้สิ  

Item 268 นกัเรียน เพราะวา่แขนของมุมมีขนาดไม่เท่ากนั 

  

จากแนวคิดท่ีนักเรียนได้นําหลอดทั้ งสามสีมาจัดกลุ่มตามลกัษณะของหลอดซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีเป็นส่ือก่ึง

รูปธรรม   แลว้นักเรียนได้สังเกตเห็น ลกัษณะของหลอดในแต่ละกลุ่มซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีเป็นการแสดงแทนโลก

คณิตศาสตร์ เป็นการเช่ือมโยงจากแนวคิดท่ีเป็นส่ือก่ึงรูปธรรมมาเป็นแนวคิดท่ีเป็นการแสดงแทนโลกคณิตศาสตร์ 
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ขั้นที ่4 การสรุปโดยการเช่ือมโยงแนวคดิของนักเรียนทีเ่กดิขึน้ในช้ันเรียน 

 ปรากฏ แนวคิดท่ีเป็นการแสดงแทนโลกคณิตศาสตร์ (Representation mathematical world) คือ ถา้แขนของ

สามเหล่ียมยาวเท่ากนั ฐานของสามเหล่ียมเม่ือนาํไปแขวนจะตรง 

Item 254 ครู เราไดเ้รียนรู้หลายๆ แบบจากพวกน้ีเลย  

  เด๋ียวช่วยสรุปจากส่ิงท่ีเราไดใ้หค้รูฟัง   

Item 255 นกัเรียน 1 สี แขวนยงัไงฐานมนักต็รงกนั 

Item 256 นกัเรียน ถา้แขนเท่ากนัฐานมนัก็จะตรง 

Item 257 ครู ถา้แขนไม่เท่ากนั ฐานมนักจ็ะเบ้ียว 

Item 258 นกัเรียน ถา้แขนกบัฐานเท่ากนั แขวนยงัไงกต็รง 

 

ผลการวจิัย 

ขั้นตอนของวิธีการแบบเปิด 
การแสดงแทนในลาํดบักจิกรรมการสอน 

การแสดงแทนโลกจริง ส่ือกึง่รูปธรรม การแสดงแทนโลกคณิตศาสตร์ 

ขั้นท่ี 1 การนาํเสนอ

สถานการณ์ปัญหาปลายเปิด 
หลอดทั้งสามสี   

ขั้นท่ี 2 การเรียนรู้ดว้ยตนเอง

ของนกัเรียนผา่นการแกปั้ญหา 

สามเหล่ียมท่ีสร้างจาก

หลอดทั้งสามสี 

การจดัหมวดหมู่ของ

สามเหล่ียมตามสีของ

หลอด  

 

ขั้นท่ี 3 การอภิปรายและ

เปรียบเทียบร่วมกนัทั้งชั้น

เรียน 

 

ก า ร จั ด ก ลุ่ ม ข อ ง

สามเหล่ียมโดยใช้สี

ของหลอด  

1 .  ส า ม เ ห ล่ี ย ม  2 รู ป  ท่ี มี สี

เหมือนกันทั้ งส ามด้า น เ ป็ น

สามเหล่ียมอนัเดียวกนั 

2. มุมของสามเหล่ียม 

3. ลกัษณะฐานของสามเหล่ียม 

ขั้นท่ี 4 การสรุปโดยเช่ือมโยง

แนวคิดทางคณิตศาสตร์ของ

นกัเรียนท่ีปรากฏข้ึนในชั้น

เรียน 

  ลกัษณะฐานของสามเหล่ียม 

จากตารางผลการวิจยั พบวา่  

1. หลอดทั้งสามสี ถูกนาํไปสร้างเป็นสามเหล่ียม เป็นการนาํเอาแนวคิดท่ีเป็นการแสดงแทนโลกจริง มา

เช่ือมโยงเป็นแนวคิดท่ีเป็นโลกจริงท่ีเกิดข้ึนใหม่ 

2. หลงัจากนั้นสามเหล่ียมท่ีสร้างข้ึน ถูกนาํมาจกักลุ่มโดยจาํแนกตามสีของหลอด เป็นการนาํเอาแนวคิดท่ี

เป็นการแสดงแทนโลกจริง มาเช่ือมโยงเป็นแนวคิดใหม่ท่ีเป็นส่ือก่ึงรูปธรรม 

3. นกัเรียนไดส้ังเกตลกัษณะของสามเหล่ียมท่ีแต่ละกลุ่ม ซ่ึงเป็นแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของแผนการจดัการ

เรียนรู้น้ี และเป็นคิดท่ีเป็นการแสดงแทนโลกคณิตศาสตร์ท่ีถูกเช่ือมโยงมาจากแนวคิดท่ีเป็นส่ือก่ึง

รูปธรรม 
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อภิปรายและสรุปผลการวจิัย 

ผลการวิจยัพบว่า ใน 4 ขั้นตอนของวิธีการ แนวคิดของนกัเรียนค่อยๆ เช่ือมโยงตามการแสดงแทนในลาํดบั

กิจกรรมการสอน โดยในขั้นท่ี 1 เกิดการแสดงแทนโลกจริง ขั้นท่ี 2 ในการแกปั้ญหาดว้ยตนเองของนกัเรียน เกิดการ

แสดงแทนโลกจริง และเช่ือมโยงมาเป็นส่ือก่ึงรูปธรรม ขั้นท่ี 3 เกิดการอภิปรายเก่ียวกบัส่ือก่ึงรูปธรรม แลว้เช่ือมโยงกบั

การแสดงแทนโลกคณิตศาสตร์ และในขั้นท่ี 4 นกัเรียนสามารถสรุปไดจ้ากการแสดงแทนโลกคณิตศาสตร์ จึงเกิดเป็น

แนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน 

 

กติตกิรรมประกาศ 
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