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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การอภิปรายโต้แย้งทางคณิ ตศาสตร์ ในชั้นเรี ยนโดยใช้ระเบียบวิธีวจิ ยั เชิง
คุณภาพ กลุ่มเป้ าหมายคือนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 15 คน ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยน
คู คาพิทยาสรรพ์ จังหวัดขอนแก่น จัดการเรี ยนการสอนด้วยวิธีการแบบเปิ ดภายใต้กระบวนการศึ กษาชั้นเรี ยนตาม
แนวคิดของ Inprasitha (2011) เครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ องรู ป
สามเหลี่ ย ม จ านวน 5 แผน ใบกิ จ กรรม กล้อ งวี ดี ทัศ น์ แ ละเครื่ อ งบัน ทึ ก เสี ย ง วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล โดยการวิ เ คราะห์
โพรโตคอลการแก้ปัญหาของนักเรี ยนและการสะท้อนผลของที มวิจัย โดยใช้กรอบการอภิ ปรายโต้แย้งของ CCSS
(2010) ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนสามารถสร้างการอภิปรายโต้แย้งและวิจารณ์เหตุผลของผูอ้ ื่นได้ ใช้สมมติฐาน/ความรู ้
ที่มีก่อนหน้านี้ ในการสร้างข้อโต้แย้ง สามารถสร้างการคาดเดาและสร้างข้อสนับสนุนของข้อกล่าวอ้าง เพื่อสารวจความ
จริ งของการคาดคะเนของตนเอง ชี้แจงข้อสรุ ปของตนเองสื่ อสารกับคนอื่นๆ และตอบข้อโต้แย้งของผูอ้ ื่นได้
ABSTRACT
This research aims to explore mathematical argumentation in classroom by qualitative methodology. The
target group is 15 students in grade 4, 1st semester in 2018 academic year at Khu Kham Phitthayasan School,
KhonKaen. This research collected data through teaching with Lesson Study and Open Approach according to
Inprasitha (2011). The data was analyzed include: lesson plan (Triangle), student’s work sheet and protocols of
student’s problem solving and reflect by research team. This research analyzed mathematical argumentation according
to CCSS (2010). Research result show that student can construct viable arguments and critique the reasoning of others,
use stated assumptions definitions and previously established results in constructing arguments. They able to create
predictions and build support for the speech to explore the truth of their own predictions. Communicate with others and
answer other people's arguments.
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บทนา
ชั้นเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ของไทยนั้นยังคงมี ปัญหาในด้านการจัดการเรี ยนการสอนอย่างเห็ นได้ชดั โดยเฉพาะ
แนวทางการสอนที่ครู เป็ นผูช้ ้ ีนาความรู ้และนาเสนอแนวคิดในการแก้ปัญหา ลักษณะการทากิจกรรมอยูใ่ นลักษณะถาม
ตอบ ซึ่ งครู เป็ นผูถ้ ามคาถามที่มีคาตอบตายตัว นักเรี ยนเพียงตอบครู วา่ ใช่หรื อไม่ใช่ ถูกต้องหรื อไม่ถูกต้องเท่านั้น จะเห็น
ว่านักเรี ยนไม่มีโอกาสในการแสดงออกทางความคิดอย่างอิสระและไม่มีหลักฐานยืนยันได้อย่างแน่ชดั ว่าการที่นกั เรี ยน
ตอบได้น้ นั เกิดจากความเข้าใจของนักเรี ยนเองหรื อเกิดจากการชี้ นาคาตอบของครู หากครู ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการ
สอนโดยกระตุน้ ให้นกั เรี ยนมีการคิดอย่างหลากหลาย จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้อยูใ่ นลักษณะที่ครู และนักเรี ยนแลกเปลี่ยน
ความคิ ดเห็ นร่ วมกัน มี การถกเถี ย งปั ญ หาที่ เกี่ ย วกับ กิ จ กรรมที่ ทา มี การช่ วยเหลื อ ซึ่ งกันทั้งสองฝ่ ายย่อ มส่ งผลต่อ
กระบวนการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน (ไมตรี , 2546) สิ่ งสาคัญยังอยูท่ ี่การสร้างบริ บทให้เหมาะสมแก่การเรี ยนรู ้
เปลี่ยนมุมมองของวิธีการสอนโดยไม่ได้เน้นเพียงแค่ผลลัพธ์ แต่เน้นกระบวนการเรี ยนรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ เปลี่ยนเนื้ อหา
สาระที่มีอยูเ่ ดิมนั้นให้เป็ นสถานการณ์ปัญหาปลายเปิ ดให้นกั เรี ยนได้เผชิญปั ญหาและทาการแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยมี
งานทางคณิ ตศาสตร์ เป็ นสื่ อกลางที่สาคัญของการอภิปรายโต้แย้งในชั้นเรี ยนระหว่างครู กบั นักเรี ยนและระหว่างนักเรี ยน
กับนักเรี ยน (NCTM, 1991) แต่เนื่ องจากอุปสรรคหลักสองประการสาหรับการพัฒนาการอภิปรายโต้แย้งของนักเรี ยน
คือการขาดโอกาสในการอภิปรายโต้แย้งในห้องเรี ยน (Driver, 2000) แม้จะมี หลายโอกาสในการอภิ ปรายและการ
สื่ อสารที่ เกิ ดขึ้ นในห้องเรี ยนที่ นักเรี ยนแลกเปลี่ ยนคาตอบในการคานวณ ไม่เห็ นด้วยกับคาตอบ อธิ บายกลยุทธ์การ
แก้ปัญหาแตกต่างกัน (Langrall & Rumsey, 2016) แต่ยงั ขาดครู ที่มีทกั ษะในการจัดการอภิปรายโต้แย้ง (Driver, 2000)
อีกทั้งการแสดงความเคารพต่อความคิดของเด็กแต่ละคนไม่วา่ จะผิดหรื อไม่ก็ตามเป็ นสิ่ งสาคัญมาก ครู ตอ้ งพยายามใช้
ความขัดแย้งระหว่างการอภิปรายโต้แย้งของนักเรี ยนอย่างระมัดระวัง เพื่อเป็ นโอกาสที่ดีสาหรับนักเรี ยนในการทาความ
เข้าใจกับปั ญหามากขึ้ น (Sekiguchi, 2002) โดยสิ่ งสาคัญอยู่ที่การยอมรั บความคิ ดเห็ นที่ แตกต่างกัน การโต้แย้งด้วย
เหตุผลจะมีความต่อเนื่ องไปเรื่ อยๆจนกระทัง่ ได้ความคิดที่สามารถแบ่งปั นหรื อเข้าร่ วมกันได้ การมีอยูแ่ ละเติบโตของ
ความคิดทางคณิ ตศาสตร์ และการทาให้กลายเป็ นหลักเกณฑ์ทว่ั ไป (PISA, 2003 cited in OECD, 2003) หากแต่ช้ นั เรี ยน
ส่ วนใหญ่นกั เรี ยนเป็ นเพียงผูร้ ับโดยไม่มีการโต้แย้ง หรื อเกิดข้อสงสัยขึ้นในชั้นเรี ยน ทาให้ช้ นั เรี ยนเงียบและขาดการ
อภิปรายโต้แย้งที่สาคัญ (OECD, 2003) ฉะนั้นการจะทาให้ช้ นั เรี ยนเป็ นชั้นเรี ยนที่มีบริ บทที่ส่งเสริ มการอภิปรายโต้แย้ง
จึงไม่ใช่เรื่ องง่าย เนื่ องจากการสอนคณิ ตศาสตร์ ในประเทศไทยส่ วนใหญ่แล้วเตรี ยมการสอนโดยยึดหนังสื อเรี ยนและ
คู่มือครู เป็ นหลัก ครู ออกแบบการสอนเพียงผูเ้ ดียว (ไมตรี , 2557)
วิธีการที่จะนามาใช้ในการปรับเปลี่ยนวิธีสอนลักษณะนี้ จาเป็ นต้องใช้ส่ิ งที่ เรี ยกว่านวัตกรรมไม่ใช่แค่เพียง
ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเท่านั้น (ไมตรี , 2546) เพื่อทาให้ช้ นั เรี ยนเป็ นชั้นเรี ยนของกระบวนการเรี ยนรู ้ทางคณิ ตศาสตร์
Inprasitha (2011) จึ ง ได้น าวิ ธี ก ารแบบเปิ ดเข้า มาใช้ใ นฐานะวิ ธี ก ารสอนภายใต้ก ระบวนการศึ ก ษาชั้น เรี ย น เพื่ อ
เปลี่ ยนแปลงและปรั บปรุ งแนวทางการสอนในชั้นเรี ยนอย่างต่อเนื่ องและสม่ าเสมอทั้งการสอนของครู ผูส้ อนและ
กระบวนการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนซึ่ ง “วิธีการแบบเปิ ด (Open Approach)” เปลี่ยนบทบาทของครู จากการถ่ายทอดความรู ้
ไปสู่ นกั เรี ยนมาเป็ นการนาเสนอปั ญหาปลายเปิ ดกับนักเรี ยนโดยไม่มีการอธิ บายความรู ้ก่อนเหมือนที่เคยปฏิบตั ิ วิธีการ
แบบเปิ ดนี้ แบ่ งออกเป็ น 4 ขั้นตอน ดังนี้ (1) นาเสนอปั ญหาปลายเปิ ด (2) เรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเองผ่านการแก้ปั ญหา (3)
อภิปรายเปรี ยบเที ยบร่ วมกันทั้งชั้น (4) สรุ ปโดยเชื่ อมโยงแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ ที่เกิ ดขึ้ นของนักเรี ยนและเพื่อการ
พัฒนาวิชาชีพครู จึงต้องดาเนินการภายใต้ “การศึกษาชั้นเรี ยน ( Lesson Study)” เพื่อให้ครู ร่วมกันออกแบบกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนที่ เหมาะสมร่ วมกันทุ กสัปดาห์ (ไมตรี , 2557) ดังนี้ (1) ร่ วมกันวิเคราะห์ ลาดับ กิ จกรรมการสอนจาก
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หนังสื อเรี ยน (Collaborative Plan) (2) ร่ วมมือกันสังเกตการสอนรายคาบในแต่ละสัปดาห์ (Collaborative Do) และ (3)
ร่ วมมือกันสะท้อนผลการสอนรายสัปดาห์ (Collaborative See)
ด้วยแผนการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรี ยนรู ้ใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่ งการอภิปรายโต้แย้งเป็ นหนึ่งในกระบวนการเรี ยนรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ ที่สาคัญในการพัฒนาความสามารถ
ทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน (Langrall & Rumsey, 2016) สอดคล้องกับ Strigler and Hiebert (1999) ที่ว่าการพิสูจน์
ด้วยการอภิปรายโต้แย้งจะช่วยให้นกั เรี ยนได้แสดงแนวคิด อธิ บายเหตุผลในการพิสูจน์ขอ้ โต้แย้งกับข้อคาดการณ์ทาง
คณิ ตศาสตร์ กบั เพื่อนแต่ละคนในระหว่างการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ จากสถานการณ์ปัญหาที่กาหนดได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
ช่วยให้นกั เรี ยนพัฒนาความเข้าใจในวิชาคณิ ตศาสตร์ ของตนเองและเพิม่ ทักษะด้านการคิดทางคณิ ตศาสตร์ (Lam, 2012)
เนื่ องจากมีความสาคัญต่อการเข้าถึงกระบวนการทางความรู ้ ความเข้าใจของกันและกันทั้งระหว่างนักเรี ยนกับนักเรี ยน
และระหว่างนักเรี ยนกับครู เพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่ อสารและเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเหตุผล (Aleixandre &
Erduran, 2007) การอภิปรายโต้แย้งจึ งสอดคล้องโดยตรงกับกระบวนการให้เหตุผล และกระบวนการสื่ อสารและสื่ อ
ความหมายทางคณิ ตศาสตร์ ซ่ ึ งเป็ นหนึ่ งในทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ที่สอดคล้องกับคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน (2560) กล่ า วถึ ง เนื่ อ งจากทัก ษะและกระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ เ หล่ า นี้ เป็ นทัก ษะและ
กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ที่จะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนสามารถถ่ายทอดความรู ้ ความเข้าใจ แนวคิ ดทางคณิ ตศาสตร์ หรื อ
กระบวนการคิ ดของตนให้ผูอ้ ื่นรั บรู ้ ได้อย่างถูกต้องชัดเจนและมี ประสิ ทธิ ภาพ ผ่านการคิดวิเคราะห์ในการรวบรวม
ข้อเท็จจริ ง ข้อความ แนวคิด สถานการณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดข้อเท็จจริ งหรื อสถานการณ์ใหม่ การที่ผเู ้ รี ยน
มีส่วนร่ วมในการอภิปรายหรื อการเขียนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู ้และความคิดเห็นถ่ายทอดประสบการณ์ซ่ ึ งกันและกัน
ยอมรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ื่นจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ได้อย่างมีความหมายเข้าใจได้อย่างกว้างขวางลึกซึ้ ง
และจดจาได้นานมากขึ้นสอดคล้องกับไมตรี (2557) ที่วา่ การเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 นั้นต้องเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้
เรี ยนรู ้ดว้ ยตัวนักเรี ยนเองและการจัดการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ตอ้ งเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้อธิ บายให้
เหตุผล อภิปรายโต้แย้ง หาข้อสรุ ปหรื อมีโอกาสที่จะสงสัย
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าการอภิปรายโต้แย้งส่ งผลต่อการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เป็ นอย่างมาก ผูว้ ิจยั จึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาการอภิปรายโต้แย้งทางคณิ ตศาสตร์ ในชั้นเรี ยนที่ใช้การศึกษาชั้นเรี ยนและวิธีการแบบเปิ ด เพื่อสร้างทีม
วิจยั ที่ร่วมกันออกแบบสถานการณ์ปัญหาแบบเปิ ดเพื่อให้ผูเ้ รี ยนเกิดปั ญหาทางคณิ ตศาสตร์ ของตนเองในระหว่างการ
แก้ปัญหาและเกิดการอภิปรายโต้แย้งที่หลากหลายในชั้นเรี ยน แต่การสร้างปั ญหาปลายเปิ ดทางคณิ ตศาสตร์ ที่ดีน้ นั ถือ
เป็ นเรื่ องยากจึงจาเป็ นต้องมีทีมศึกษาชั้นเรี ยนเพื่อร่ วมกันออกแบบสถานการณ์ปัญหาปลายเปิ ดที่เหมาะสม
คาถามวิจัย
การอภิปรายโต้แย้งทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนในชั้นเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ที่ใช้การศึกษาชั้นเรี ยนและวิธีการ
แบบเปิ ดเป็ นอย่างไร
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
ในการวิ จัย นี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ วิ เ คราะห์ ก ารอภิ ป รายโต้แ ย้ง ทางคณิ ต ศาสตร์ ข องนัก เรี ย นในชั้น เรี ย น
คณิ ตศาสตร์ ที่ใช้การศึกษาชั้นเรี ยนและวิธีการแบบเปิ ด
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ขอบเขตของการวิจัย
กลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่มเป้ าหมายที่ ใช้ในการทาวิจยั ในครั้ งนี้ คือ นักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 15 คน ซึ่ งเป็ น
นักเรี ย นที่ ผ่านการเรี ย นการสอนโดยใช้วิธี การแบบเปิ ดในฐานะวิธี การสอนภายใต้บ ริ บ ทการศึ กษาชั้นเรี ย น เป็ น
ระยะเวลา 3 ปี อย่างต่อเนื่อง
ขอบเขตเนื้อหาทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ขอบเขตเนื้ อหาที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้เนื้ อหาสาระเกี่ยวกับเรขาคณิ ตเรื่ อง รู ปสามเหลี่ยม จานวน
5 แผน นามาจากหนังสื อเรี ยนคณิ ตศาสตร์ สาหรับระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 เล่มที่ 1 ที่จดั ทาขึ้นภายใต้ความร่ วมมือ
ระหว่ า ง Center for Research on International Cooperation in Educational Development (CRICED), University of
Tsukuba ประเทศญี่ปุ่นและศูนย์วจิ ยั คณิ ตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระยะเวลาที่ทาการวิจัย
เก็บข้อมูลในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561
วิธีการวิจัย
บริบทชั้นเรียน
โรงเรี ยนคู คาพิทยาสรรพ์ ตาบลคู คา อาเภอซาสู ง จังหวัดขอนแก่น เป็ นโรงเรี ยนต้นแบบที่ ใช้นวัตกรรม
การศึกษาชั้นเรี ยนและวิธีการแบบเปิ ดภายใต้การดูแลของศูนย์วิจยั คณิ ตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2549 โดยระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 และประถมศึกษาปี ที่ 4 เป็ นชั้นที่เริ่ มต้นในปี แรกและในปี ต่อๆ มาได้ขยาย
จนครบตั้งแต่ช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 และมีการรับนักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษาที่สอน
โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรี ยนและวิธีการแบบเปิ ดอย่างต่อเนื่ อง รวมระยะเวลาที่โรงเรี ยนดาเนิ นการจัดการเรี ยน
การสอนด้วยนวัตกรรมดังกล่าวเป็ นเวลากว่า 15 ปี
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจัย ได้แ บ่ งการเก็บ รวบรวมข้อ มู ลออกเป็ น 2 ช่ วง คื อ การดาเนิ นการก่ อ นเก็บ รวบรวมข้อ มู ลและการ
ดาเนินการขณะเก็บรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้
- การดาเนินการก่ อนเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจัยได้เข้าไปศึกษาบริ บทโรงเรี ยน สังเกตพฤติ กรรมการเรี ยนของนักเรี ยนแต่ละคน ร่ วมเขี ยนแผนการ
จัด การเรี ย นรู ้ สั ง เกตชั้น เรี ย นและสะท้อ นผลบทเรี ย น พร้ อ มทั้ง จัด บรรยากาศการเรี ย นการสอน ตั้ง กล้อ งวี ดี โ อ
บันทึกภาพ ถ่ายภาพนิ่ ง และบันทึกเสี ยง เพื่อให้นกั เรี ยนคุน้ เคยกับบรรยากาศในการเก็บข้อมูลผูว้ ิจยั จานวน 1 หน่ วย
สาระการเรี ยนรู ้
- การดาเนินการขณะเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู ้วิ จัย ด าเนิ น การเก็ บ ข้อ มู ล โดยท าการสอนด้ว ยวิ ธี ก ารแบบเปิ ดภายใต้ก ระบวนการศึ ก ษาชั้น เรี ยน
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนที่สาคัญ คือ การร่ วมสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ การร่ วมสังเกตชั้นเรี ยน และการร่ วมสะท้อน
ผลหลังการสอนของแต่ละคาบเรี ยน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) ผูว้ ิจยั และผูช้ ่วยวิจยั ร่ วมกันวางแผนและสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง รู ปสามเหลี่ยม รวม
ทั้งหมด 5 แผนการจัดการเรี ยนรู ้
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(2) ผูว้ จิ ยั และผูช้ ่วยวิจยั ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยหนึ่งในสมาชิกของทีมการศึกษาชั้นเรี ยน
ได้ทาหน้าที่เป็ นครู ผสู ้ อนซึ่ งผูว้ ิจยั และผูช้ ่วยวิจยั ได้ทาหน้าที่สังเกตและบันทึกการอภิปรายโต้แย้งทางคณิ ตศาสตร์ ของ
นักเรี ยนที่เกิดขึ้นในชั้นเรี ยน โดยไม่มีการเข้าไปแทรกแซงการดาเนิ นการสอนของครู ผสู ้ อน โดยอาศัยแบบบันทึกการ
สังเกตที่ได้จากผลงานเขียนของนักเรี ยนและวีดีทศั น์ช้ นั เรี ยน
(3) ผูว้ ิจยั และผูช้ ่ วยวิจัยสะท้อนผลบทเรี ยนหลังจากการสอนร่ วมกันทุ กครั้ งเกี่ ยวกับการบรรลุ
วัตถุประสงค์ในแต่ละคาบเรี ยนและการอภิปรายโต้แย้งทางคณิ ตศาสตร์ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการแก้ปัญหาของนักเรี ยน
รวมไปถึงแนวทางในการพัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ในคาบถัดไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั นี้ ใช้ระเบี ยบวิธีวิจยั เชิ งคุ ณภาพเพื่อวิเคราะห์ การอภิ ปรายโต้แย้งทางคณิ ตศาสตร์ ในชั้นเรี ยนโดยใช้
การศึกษาชั้นเรี ยนและวิธีการแบบเปิ ดซึ่ งมีวธิ ี การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต การเข้าไปอยูใ่ นบริ บทจริ งในชั้นเรี ยน
และการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากโพรโตคอลที่ได้จากการถอดความคาพูดและพฤติกรรมการแก้ปัญหาจากการบันทึกวีดีทศั น์
เทปบันทึกเสี ยง การบันทึกภาคสนาม และผลงานเขียนของนักเรี ยนในชั้นเรี ยน เพื่อนามาบรรยายเชิงวิเคราะห์ตามกรอบ
แนวคิดของ CCSS (2010) โดยมีข้ นั ตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
(1) ร่ วมกันวิเคราะห์ ลาดับกิจกรรมการสอนจากหนังสื อเรี ยน (Collaborative Plan) เป็ นขั้นตอนแรกของ
การศึกษาชั้นเรี ยน เป็ นการทางานร่ วมกันของทีมวิจยั โดยเริ่ มจากกาหนดเป้าหมายของคาบเรี ยน ออกแบบ สถานการณ์
ปั ญหาทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้ปัญหาปลายเปิ ด ออกแบบสื่ อการสอน วิเคราะห์ เนื้ อหา ที่ ตอ้ งการให้นักเรี ยนเรี ยนรู ้
กาหนดวัตถุประสงค์ของคาบเรี ยน คาดการณ์แนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน โดยมีรายละเอียดของแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ มีดงั นี้
- เป้ าหมายของบทเรี ยน คือ นักเรี ยนสามารถสร้างรู ปสามเหลี่ยมจากอุปกรณ์ที่กาหนดให้ได้ นักเรี ยน
สามารถบอกลักษณะและส่ วนประกอบของรู ปสามเหลี่ ยมได้ และ นักเรี ยนสามารถจัดกลุ่มรู ปสามเหลี่ ยมโดยใช้
ลักษณะที่คล้ายคลึงกันได้
- สาระสาคัญ คือ (1) รู ปสามเหลี่ยมที่แตกต่างกันเป็ นอย่างไร (2) นักเรี ยนมีวธิ ี การจัดกลุ่มรู ปสามเหลี่ยม
ที่คล้ายคลึงกันอย่างไร
- สื่ อการเรียนการสอน ประกอบด้วย หลอด 4 สี สี ละ 15 หลอด (ต่อกลุ่ม) ซึ่ งแต่ละสี มีขนาดที่แตกต่าง
กัน ดังนี้ หลอดสี เขียว ยาว 12 เซนติเมตร หลอดสี แดง ยาว 10 เซนติเมตร หลอดสี เหลือง ยาว 8 เซนติ เมตร หลอดสี
น้ าเงิ น ยาว 6 เซนติ เมตร ตัวเชื่ อมต่อหลอด (ลวดกามะหยี่) กลุ่มละ 60 อัน ฟิ วเจอบอร์ ด สาหรั บปั ก หมุ ดห้อยรู ป
สามเหลี่ยม ใบกิจกรรมกลุ่ม แถบสถานการณ์ปัญหาและแถบคาสั่ง
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 7 คาบ 1/9
กิจกรรมเรื่ อง : มาสร้างสามเหลี่ยมกันเถอะ
สถานการณ์ ปัญหา : ครู มีหลอดให้นกั เรี ยน 4 สี สี ละ 15 อัน
คาสั่ ง : 1. ให้นกั เรี ยนสร้างรู ปสามเหลี่ยมที่แตกต่างกัน
จากหลอด 3 หลอด
2. ให้นกั เรี ยนจัดกลุ่มรู ปสามเหลี่ยมที่สร้างขึ้น
นักเรี ยนจัดได้กี่กลุ่ม อะไรบ้างพร้อมอธิ บายเหตุผลในการจัดกลุ่ม
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- การคาดการณ์ แนวคิดนักเรียน (1) จัดกลุม่ รู ปสามเหลี่ยมโดยใช้สีของหลอด แบ่งได้ 3 ชนิด คือ กลุม่
ที่ 1 ใช้หลอดสี เดียวกันเป็ นด้านของรู ปสามเหลี่ยม 2 ด้าน กลุ่มที่ 2 ใช้หลอดสี เดียวกันเป็ นด้านของรู ปสามเหลี่ยมทั้ง 3
ด้าน และกลุ่มที่ 3 ใช้หลอดคละสี กนั (2) จัดกลุ่มรู ปสามเหลี่ยมโดยใช้ความยาวของหลอด แบ่งได้ 3 ชนิ ด คือ กลุ่มที่ 1
มีความยาวของหลอดเท่ากัน 2 ด้าน กลุ่มที่ 2 มีความยาวหลอดเท่ากันทุกด้าน และกลุ่มที่ 3 มีความยาวหลอดทุกด้านไม่
เท่ากัน (3) จัดกลุ่มรู ปสามเหลี่ยมโดยสังเกตจากฐานเวลาปั กหมุด แบ่งได้ 2 ชนิด คือ กลุ่มที่ 1 เมื่อปั กหมุดแล้วฐานอยูใ่ น
แนวนอน และกลุ่มที่ 2 เมื่อปั กมุดแล้วฐานเอียง (4) จัดกลุ่มรู ปสามเหลี่ยมโดยสังเกตจากมุมในการปั กหมุด แบ่งได้ 3
ชนิ ด คือ กลุ่มที่ 1 เมื่อปั กหมุดที่มุมใดมุมหนึ่ งแล้วฐานอยูใ่ นแนวนอนเสมอไม่เอียง กลุ่มที่ 2 เมื่อปั กหมุดจะมีเพียงมุม
เดียวที่ทาให้ฐานไม่เอียง และกลุ่มที่ 3 เมื่อปั กหมุดทุกมุมแล้วรู ปสามเหลี่ยมเองเสมอ
(2) ร่ วมมือกันสั งเกตการสอนรายคาบในแต่ ละสั ปดาห์ (Collaborative Do) ทีมวิจยั นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ที่ใช้วิธีการแบบเปิ ดไปใช้ในการสอนและร่ วมสังเกตการสอนร่ วมกัน โดยผูว้ ิจยั ผูช้ ่วยวิจยั คอยสังเกตพฤติกรรมการ
แก้ปัญหาของนักเรี ยน โดยเน้นไปที่การอภิปรายโต้แย้งของนักเรี ยน และแนวคิดที่เกิดขึ้นในชั้น โดยมีรายละเอียดการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามวิธีการแบบเปิ ด ดังนี้
ขั้นที่ 1 การนาเสนอปัญหาปลายเปิ ด
เริ่ มการเรี ยนการสอนด้วยการทาความเข้าใจรู ปสามเหลี่ยมและให้นกั เรี ยนได้
ลองสร้างรู ปสามเหลี่ยมที่แตกต่างกันด้วยตนเอง โดยให้นกั เรี ยนได้มีโอกาสหยิบจับ
ในภาคปฏิบตั ิเพื่อให้นกั เรี ยนทุกคนสามารถเข้าร่ วมได้ โดยครู พยายามเน้นย้านักเรี ยน
ว่ารู ปสามเหลี่ยมที่สร้างต้องไม่ซ้ ากัน เพื่อให้นกั เรี ยนได้เก็บไปสร้างเป็ นประเด็นใน
การอภิปรายโต้แย้งในกลุ่มต่อไป
ขั้นที่ 2 การเรียนรู้ ด้วยตนเองผ่ านการแก้ ปัญหา
นักเรี ยนแต่ละกลุ่มกระตือรื อร้นที่จะสร้างรู ปสามเหลี่ยมให้ได้แตกต่างกัน โดยแต่ละกลุ่มต่างก็มีเหตุผลในการ
สร้ างและให้ คาจากัดความของคาว่ าไม่ ซ้าที่แตกต่ างกันไป (คาสั่งที่ 1) ต่อมาครู ให้แต่ละกลุ่มจัดกลุ่มรู ปสามเหลี่ยม
(คาสั่งที่ 2) สมาชิกในกลุ่มต่างก็มีความคิดที่แตกต่างกันไป แต่ทา้ ยที่สุดก็มีแนวคิดหลักของแต่ละกลุ่มที่สมาชิกภายใน
กลุ่มยอมรั บ โดยจะให้นักเรี ยนได้ให้เหตุ ผลตามความรู ้ สึก โดยไม่ได้ระบุ ว่าแนวคิ ดใดถู กหรื อแนวคิ ดใดผิด โดย
สามารถวิเคราะห์ผลการอภิปรายโต้แย้งได้ ดังโพรโตคอลต่อไปนี้
Item 54
Item 55
Item 56
Item 57

นักเรี ยน 1
นักเรี ยน 2
นักเรี ยน 1
นักเรี ยน 2

มันซ้ากัน [หยิบเทียบกับสามเหลี่ยมของตนเอง (เขียว เขียว เหลือง)]
มันไม่ ซ้าอันนีม้ ันสี เหลือง อันนีม้ ันเป็ นสี ม่วง (เขียว เขียว ม่ วง)
แบบมันน่ะแหม
[พยักหน้ ายอมรับ]

จากโพรโตคอลดังกล่าวจะเห็นได้ว่านักเรี ยนทั้ง 2 คน มีการถกเถียงกันถึงรู ปสามเหลี่ยมที่สร้างจากหลอดว่า
รู ปใดบ้างที่ ซ้ ากัน จาก Item 54 และ Item 56 นักเรี ยนคนที่ 1 ยืนยันว่ารู ปสามเหลี่ยมสี เขียว เขียว เหลืองซ้ ากันกับรู ป
สามเหลี่ยมสี เขียว เขียว ม่วง โดยให้เหตุผลสนับสนุ นว่ามีแบบที่คล้ายกัน ซึ่ งด้วยข้อสนับสนุ นนี้ ทาให้นกั เรี ยนคนที่ 2
ยอมรับข้อโต้แย้ง [จากพฤติกรรมการพยักหน้า]
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ภาพประกอบ Item 54-Item 57
Item 58 นักเรี ยน 3
Item 59
Item 60
Item 61
Item 62

นักเรี ยน 1
นักเรี ยน 3
นักเรี ยน 3
นักเรี ยน 1

[หยิบรู ปสามเหลี่ยมสี เขียว ม่ วง แดง เทียบกับสามเหลี่ยม
สี เขียว เขียว เหลือง ให้นกั เรี ยน 1 ดู]
มันซ้ากัน (มีสีเหมือนกัน)
มันไม่ ซ้ากัน
นี่แหม! มันบ่ ท่อกัน
[หยิบมาเทียบกับรู ปสามเหลี่ยมเดิม] เออ! มันบ่ ซ้ากัน

จาก Item 58 นักเรี ยนคนที่ 3 พยายามยืนยันโดยการเทียบว่ารู ปสามเหลี่ยมสี เขียว ม่วง แดง กับรู ปสามเหลี่ยม
สี เขียว เขียว เหลือง ไม่ซ้ ากัน แต่นกั เรี ยนคนที่ 1 ก็ยงั คงยืนยันว่ามันซ้ ากันโดยให้เหตุผลสนับสนุ นว่ามีสีที่เหมือนกัน
(สี เขียว) แต่นกั เรี ยนคนที่ 3 ก็ยงั คงยืนยันว่ารู ปสามเหลี่ยมทั้งสองรู ปแตกต่างกัน จนกระทัง่ นักเรี ยนคนที่ 1 ได้ลองหยิบ
รู ปสามเหลี่ยมทั้งสองมาเปรี ยบเทียบด้วยตนเองจึงยอมรับข้อโต้แย้งนี้

ภาพประกอบ Item 58-Item 62
จากโพรโตคอลในขั้นการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองผ่านการแก้ปัญหา จะเห็นได้วา่ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษามักสร้าง
ข้อโต้แย้งและสนับสนุนข้อโต้แย้งโดยใช้วตั ถุ ภาพวาด แผนผังและการกระทา การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้อยูใ่ นลักษณะ
ที่นกั เรี ยนมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่ วมกัน มีการถกเถียงปั ญหาที่เกี่ยวกับกิจกรรมที่ทา มีการช่วยเหลือซึ่ งกัน
ทั้งสองฝ่ าย ย่อมส่ งผลต่อกระบวนการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน
ขั้นที่ 3 การอภิปรายเปรียบเทียบร่ วมกันทั้งชั้น
ครู ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มได้ออกมานาเสนอแนวคิดหน้าชั้นเรี ยน ซึ่ งครู ได้ขยายแนวคิดของนักเรี ยนแต่ละกลุ่ม
อีกครั้งเพื่อให้นกั เรี ยนภายในห้องได้เห็นและเข้าใจตรงกัน และครู กจ็ ะมีคาถามเพื่อที่กระตุน้ ให้นกั เรี ยนในชั้นเรี ยนทุก
คนได้มีโอกาสเรี ยนรู ้ร่วมกับเพื่อนกลุ่มที่ออกมานาเสนอ โดยมีโพรโตคอลที่แสดงการอภิปรายโต้แย้ง ดังนี้
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Item 122 ครู
Item 123 นักเรี ยน

Item 124 นักเรี ยน
Item 125 ครู
Item 126 นักเรี ยน

ทีน้ ีฟังเพื่อนนะ อ๊ะ! ช่วยอธิ บายให้ฟังหน่อยนะว่าเราจัดกลุ่มได้
กี่กลุ่ม แล้ววิธีการในการจัดกลุ่มเป็ นอย่างไร
กลุ่มที่ 1 สี เขียว สี แดง สี ม่วง (แถวที่ 1) กลุ่มที่ 2 สี แดง สี เหลือง
สี ม่วง (แถวที่ 2) กลุ่มที่ 3 สี เขียว สี เหลือง สี ม่วง (แถวที่ 3) กลุ่มที่ 4
สี เหลือง สี เหลือง สี ม่วง (แถวที่ 4) กลุ่มที่ 5 สี เขียว สี เขียว
สี เหลือง (แถวที่ 5)
แต่ มันซ้ากัน
เดี๋ยวนะๆ เมื่อกี้เพื่อนเค้าบอกว่า ในแต่ ละกลุ่มมันเป็ นยังไงกัน
มันเป็ นสี เดียวกัน นี่ไงคะ (เอามือชี้ไปที่รูปสามเหลี่ยมในแถวที่ 1)

ภาพประกอบ Item 122
ภาพประกอบ Item 125
จาก Item 123 กลุ่มนาเสนอได้ยืนยันแนวคิ ดของตนเอง แต่ Item 124 ได้แสดงให้เห็ นว่ามี การขัดแย้งของ
ข้อมูลดังกล่าว โดยมีการสร้างข้อสนับสนุนเพื่อชี้แจงข้อกล่าวอ้างของตนเองและสื่ อสารกับคนอื่นๆด้วย Item 126
ขั้นที่ 4 สรุ ปโดยเชื่ อมโยงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ ทเี่ กิดขึน้ ของนักเรียน
ครู และนักเรี ยนช่วยกันสรุ ปการจัดกลุ่มของรู ปสามเหลี่ยมที่เกิดขึ้นในชั้นเรี ยน โดยให้นกั เรี ยนตอบและเขียน
ตามภาษาของนักเรี ยนแล้วจึ งปรั บมาเป็ นภาษาที่ ทุกคนจะเข้าใจตรงกัน โดยในชั้นเรี ยนนักเรี ยนสามารถจัดกลุ่มรู ป
สามเหลี่ยม โดยแบ่งกลุ่มตามจานวนสี ซึ่ งจะแบ่งได้ท้ งั หมด 3 กลุ่ม กลุ่มแรกรู ปสามเหลี่ยมสร้างจากหลอด 1 สี กลุ่มที่
สองรู ปสามเหลี่ยมสร้างจากหลอด 2 สี ที่แตกต่างกัน และกลุ่มที่มี 3 รู ปสามเหลี่ยมสร้างจากหลอด 3 สี ที่แตกต่างกัน ใน
ชั้นเรี ยนนักเรี ยนยังได้ขอ้ สรุ ปความสัมพันธ์ของสี ฐานและแขนของรู ปสามเหลี่ยม ดังโพรโตคอลต่อไปนี้
Item 265
Item 266
Item 267
Item 268
Item 269
Item 270

ครู
นักเรี ยน
ครู
นักเรี ยน
นักเรี ยน
นักเรี ยน

เมื่อกี้เราคุยประเภทนี้ไปแล้ว ประเภท 2 สี ทีน้ ี ถ้าประเภท 3 สี ล่ะ
ประเภท 3 สี มันทายังไงก็ไม่ ตรง
ประเภท 3 สี มันทายังไงก็ไม่ตรง อ๊ะ! จริงรึเปล่ า ไหนลองทาให้ ดูสิ
เพราะว่าแขนของมุมมีขนาดไม่ เท่ ากัน
มันจะฐานมันจะไม่ เท่ ากัน
แขวนไม่ ตรง
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จากโพรโตคอลดังกล่าวจะเห็ นว่านักเรี ยนสามารถสรุ ปโดยเชื่ อมโยงแนวคิ ดทางคณิ ตศาสตร์ ที่เกิ ดขึ้ นของ
นักเรี ยนจากชั้นเรี ยน มีการเรี ยนรู ้ร่วมกันจนกระทัง่ ได้ความคิดที่สามารถแบ่งปั นหรื อเข้าร่ วมกันได้ และพัฒนาแนวคิด
ทางคณิ ตศาสตร์ จากข้อโต้แย้งในชั้นเรี ยนทาให้กลายเป็ นหลักเกณฑ์ทวั่ ไป ดังโปรโตคอลต่อไปนี้
Item 275 ครู
สรุ ปว่าวันนี้ แต่ละกลุ่มทาเหมือนกันไหม
Item 276 นักเรี ยน
ไม่
Item 277 ครู
ไม่เหมือนกันเลย เราได้เรี ยนรู ้หลายๆ แบบจากพวกนี้ เลย อ๊ะ! เดี๋ยวช่วยสรุ ปจาก
สิ่ งที่เราได้ ให้ครู ฟัง
Item 278 นักเรี ยน
1 สี แขวนยังไงฐานมันก็ตรงกัน
Item 279 นักเรี ยน
ถ้ าแขนเท่ ากันฐานมันก็จะตรง
Item 280 นักเรี ยน
ถ้ าแขนไม่ เท่ ากัน ฐานมันก็จะเบีย้ ว
Item 281 นักเรี ยน
ถ้ าแขนกับฐานเท่ ากัน แขวนยังไงก็ตรง
Item 282 นักเรี ยน
ถ้ าหลอดสี เดียวหมุนยังไงก็เท่ ากัน
Item 283 นักเรี ยน
ถ้ า 3 สี แขนก็คนละขนาดกัน ฐานก็คนละขนาดกัน
Item 284 ครู
สรุ ปว่าวันนี้ท้ งั วันเพื่อนเค้าทามากีแ่ บบ
Item 285 นักเรี ยน
แบบซ้ ากันสี เหมือนกัน
Item 286 นักเรี ยน
แยกได้ 3 กลุ่ม กลุ่มหนึ่ งจะเป็ นสี เดียวกัน กลุ่มหนึ่ งจะมี 2 สี ที่เหมือนกัน และที่
สามเป็ น 3 สี
กลุ่มที่ 1 รู ปสามเหลี่ยมที่มี1 สี มีขนาด
แขนเท่ากัน แขวนยังไงฐานก็ตรง

กลุ่มที่ 2 รู ปสามเหลี่ยมที่มี2 สี
ถ้ามีขนาดแขนเท่ากัน ฐานก็จะตรง

กลุ่มที่ 3 รู ปสามเหลี่ยมที่มี 3 สี มีขนาดแขนคนละขนาด แขนไม่เท่ากัน ฐานจะเบี้ยว
(3) ร่ วมมือกันสะท้ อนผลการสอนรายสั ปดาห์ (Collaborative See) หลังจากการสอนและการสังเกตการ
สอนร่ วมกัน ที มวิจัยได้ร่วมกัน สะท้อนผล โดยมี ลาดับการสะท้อนผล คื อ ครู ผู ส้ อน (นักศึ กษาปฏิ บตั ิ การสอนใน
สถานศึ ก ษา) ผู ว้ ิ จัย ผู ช้ ่ ว ยวิ จัย คนที่ 1 และผู ช้ ่ ว ยวิ จัย คนที่ 2 โดยมี ป ระเด็ น การสะท้อ นผล ดัง นี้ (1) การบรรลุ
วัตถุประสงค์ในคาบเรี ยน (2) ประเด็นวิจยั และแนวคิดที่เกิดขึ้นในคาบเรี ยน (3) ปั ญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข
ปัญหา
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ผลการวิจัย
จากกการวิเคราะห์ ขอ้ มูลการอภิปรายโต้แย้งทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนที่ใช้การศึกษาชั้นเรี ยนและวิธีการ
แบบเปิ ด ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้เริ่ มวิเคราะห์ต้ งั แต่ข้ นั ตอนของการศึกษาชั้นเรี ยนตลอดจนวิธีการแบบเปิ ด ประกอบกับข้อมูลการ
บันทึกวีดีทศั น์ และข้อมูลจากการสะท้อนผล สรุ ปได้วา่ ชั้นเรี ยนที่ใช้การศึกษาชั้นเรี ยนและวิธีการแบบเปิ ดส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนแสดงการอภิปรายโต้แย้งทางคณิ ตศาสตร์ ออกมาได้อย่างชัดเจน โดยนักเรี ยนสามารถสร้างการอภิปรายโต้แย้ง
และวิจารณ์เหตุผลของผูอ้ ื่นได้ เข้าใจและใช้สมมติฐาน/ความรู ้ที่มีก่อนหน้านี้ ในการสร้างข้อโต้แย้ง สามารถสร้างการ
คาดเดาและสร้างข้อสนับสนุ นของข้อกล่าวอ้าวเพื่อสารวจความจริ งของการคาดคะเนของตนเอง วิเคราะห์สถานการณ์
ด้วยการจาแนกเป็ นกรณี ใช้การยกตัวอย่างค้าน (counterexample) ชี้แจงข้อสรุ ปของตนเองสื่ อสารกับคนอื่น ๆ และตอบ
ข้อโต้แย้งของผูอ้ ื่นได้ ซึ่ งนักเรี ยนชั้นประถมศึกษามักสร้างข้อโต้แย้งโดยใช้วตั ถุ ภาพวาด แผนผังและการกระทา มัก
เป็ นข้อโต้แย้งที่ไม่เป็ นทางการนักไปจนถึงข้อโต้แย้งที่เป็ นทางการที่สามารถนาสู ตร กฎ หรื อนิยามทางคณิ ตศาสตร์ มา
ยืนยันข้อคาดการณ์ นักเรี ยนสามารถฟั งหรื ออ่านข้อโต้แย้งของผูอ้ ื่นและตัดสิ นใจได้วา่ เป็ นข้อโต้แย้งที่เหมาะสมหรื อไม่
และถามคาถามที่เป็ นประโยชน์เพื่อชี้แจงหรื อปรับปรุ งข้อโต้แย้งร่ วมกัน
อภิปรายและสรุ ปผลการวิจัย
จากกการวิเคราะห์ ขอ้ มูลการอภิปรายโต้แย้งทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนที่ใช้การศึกษาชั้นเรี ยนและวิธีการ
แบบเปิ ด พบว่าขั้นที่ 1 ขั้นการนาเสนอปั ญหาปลายเปิ ด การอภิปรายโต้แย้งที่พบเป็ นการนาความรู ้ ที่มีก่อนหน้านี้ มา
สนับสนุ นข้อกล่าวอ้างที่ครู จะใช้นาเข้าสู่ สถานการณ์ปัญหา ขั้นที่ 2 ขั้นเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองผ่านการแก้ปัญหา เป็ นขั้นที่
นักเรี ยนได้แก้ปัญหาด้วยตนเองและมีการสนทนาภายในกลุ่มและเกิดการอภิปรายโต้แย้งมากที่สุด ขั้นที่ 3 ขั้นอภิปราย
และเปรี ยบเทียบร่ วมกันทั้งชั้นเรี ยน ก็เป็ นอีกขั้นหนึ่ งที่มีความสาคัญซึ่ งจะทาให้นกั เรี ยนทั้งชั้นเรี ยนได้เกิดความเข้าใจ
ร่ วมกันจากแนวคิ ดที่ เกิ ดขึ้ นในชั้นเรี ยนโดยสิ่ งสาคัญอยู่ที่การยอมรั บความคิ ดเห็ นที่ แตกต่างกัน โต้แย้งด้วยเหตุผล
จนกระทั่ง ได้แ นวคิ ด ที่ ส ามารถแบ่ ง ปั น หรื อเข้า ร่ ว มกัน ได้แ ละพัฒ นาเป็ นหลัก เกณฑ์ ท ั่ว ไปทางคณิ ต ศาสตร์
(Generalization) และขั้นที่ 4 ขั้นสรุ ปเชื่ อมโยงแนวคิ ดที่ เกิ ดขึ้ นในชั้นเรี ยนของนักเรี ย น มี การเรี ยนรู ้ ร่วมกัน ไปจน
นาไปสู่ แนวคิ ดที่ มีความเป็ นนามธรรมทางคณิ ตศาสตร์ ที่อยู่ในรู ปแบบแนวคิ ดที่ เป็ นกฎ สู ตร การดาเนิ นการ ทาง
คณิ ตศาสตร์ ฯลฯ
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