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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจการมีปัญหาของตนเองของนักเรียนในชั้นเรีย นที่ใช้นวัตกรรมการศึกษา
ชั้ น เรี ย นและวิ ธี ก ารแบบเปิ ด กลุ่ ม เป้ า หมายในการวิ จั ย ครั้ งนี้ เป็ น นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2/1 จำนวน 30 คน
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 จำนวน 34 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบบันทึกภาคสนาม แบบสัมภาษณ์ นักเรียน เครื่องบันทึกวีดิทัศน์
เครื่องบันทึกภาพนิ่ง และเครื่องบันทึกเสียง ซึ่งวิเคราะข้อมูลตามการแบ่งแนวทางการสอนคณิตศาสตร์ออกเป็น 2 ช่วง
ของไมตรี อิ น ทร์ ป ระสิ ท ธิ์ (2561) และตามขั้ น ตอนการศึ ก ษาชั้ น เรี ย นและวิ ธี ก ารแบบเปิ ด ตามแนวคิ ด ของ
ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ (2546)
ผลการวิจัยพบว่า ในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ทีมการศึกษาชั้นเรียนได้วิเคราะห์และคาดการณ์พฤติกรรม
ที่นักเรียนจะแสดงออกให้เห็นว่าเกิดความยุ่งยากหรือความอยากรู้ ในการสังเกตการสอน ช่วงที่ 1 ช่วงของการนำเสนอ
สถานการณ์ปัญหา ขั้นการนำเสนอสถานการณ์ปัญหาปลายเปิด พบว่านักเรี ยนเกิดความอยากรู้ เห็นได้จากการให้ความ
สนใจสถานการณ์ปัญหา การตอบคำถาม เสนอแนวคิด และนักเรียนเกิดความยุ่งยาก เห็นได้จากการแสดงสีหน้า น้ำเสียง
อภิปราย และพยายามค้นหาสิ่งที่ตนเองอยากรู้ ช่วงที่ 2 ช่วงของการแก้ปัญหา ขั้นนักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการ
แก้ปัญหา พบว่านักเรียนมีการผ่านความยุ่งยากหรือค้นหาสิ่งที่ต้องการรู้ เห็นได้จากการพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหา
แลกเปลี่ยนแนวคิด ตรวจสอบแนวคิดของเพื่อน เพื่อช่วยกันค้นหาแนวทางในการแก้ปัญหา ขั้นอภิปรายและเปรียบเทียบ
ร่วมกันทั้งชั้นเรียน พบว่าครูและนักเรียนร่วมกันอภิ ปรายประเด็นความยุ่งยาก การผ่านความยุ่งยาก เห็นได้จากการการ
นำเสนอแนวคิดที่ใช้ในการแก้ปัญหาหน้าชั้นเรียน ครูใช้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนอภิปรายและเปรียบเทียบแนวคิด และขั้น
สรุปโดยเชื่อมโยงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่เกิดขึ้นของนักเรียน พบว่าครูและนักเรียนมีการสรุปประเด็นความยุ่งยาก การ
ผ่านความยุ่งจาก เห็น ได้จากการเชื่อมโยงแนวคิดของทุกกลุ่ม แล้วสรุปเป็นแนวคิดทางคณิตศาสตร์ ในการสะท้อนผล
บทเรียนหลังการสอนร่วมกัน ทีมการศึกษาชั้นเรียนสะท้อนในพฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงให้เห็นว่าเกิดความยุ่งยาก
หรืออยากรู้ และผ่านความยุ่งยากหรือค้นหาสิ่งที่ต้องการรู้ด้วยตนเอง
ABSTRACT
The study aimed to is to explore the problems of students’ problem posing in classroom
using lesson study and open approach innovations. The target group was 30 eighth grade students in
room no. 1/1 and 34 eighth grade students in room no. 1/4, the first semester of 2019 school years at
Satrichaiyaphum School. The data collection tools were lesson plan, filed note, interview note, video,
camera, and voice recorder. The collected data was analyzed by 2 phases of approach to teaching
(Inprasitha, 2002; 2018) and step of lesson study and open approach (Inprasitha, 2003)
*นักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
**ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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The study found that collaboratively design a research lesson, lesson team analyzes and
predicts behavior that students will show as causing difficulties or curiosity. Collaboratively observe
the research lesson, Phase 1: problem posing phase, posing open-ended problem step it was found
that students are curious. As can be seen from the attention the problem, answering questions,
propose ideas and students get complicated seen by expression, tone of voice, discussion, and trying
to find something that you want to know. Phase 2: Problem solving phase, students’ self-learning step
it was found that students the students must go through the hassle or search for things they want to
know. As can be seen from talking about the situation, exchange ideas, check friends' ideas to help
each other find solutions to problems. Whole class discussion and comparison step it was found that
teachers and students discuss issues of hassle, to go through the hassle. As can be seen from the
presentation of concepts used to solve problems in front of the class. Teachers use questions to
encourage students to discuss and compare ideas. And summarization through connecting students’
mathematical ideas emerged in the classroom step it found was that teachers and students have
summarized the complexity issues through the hassle. As can be seen from the connection of
concepts of all groups. Collaboratively discuss and reflect on the research lesson, lesson team reflect
on student behavior that shows that hassle or curious and go through the hassle or find what you
need to educate themselves.
คำสำคัญ: การมีปัญหาของตนเองของนักเรียน การศึกษาชั้นเรียน วิธีการแบบเปิด
Keywords: Students’ problem posing, Lesson study, Open approach
บทนำ
การสอนคณิตศาสตร์ของครูโดยส่วนใหญ่ในประเทศไทย คือ การเตรียมแผนจัดการเรียนรู้ และการนำแผน
จัดการเรียนรู้ไปใช้โดยเริ่มต้นด้วยการอธิบายเนื้อหาใหม่ การให้ตัวอย่าง การให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดตามตัวอย่าง การ
มอบหมายงาน การตรวจการบ้ าน รวมถึ งการสร้างแบบทดสอบ และการทำข้ อสอบปลายภาค (Inprasitha, 2010)
นอกจากนี้ในโรงเรียนนักเรียนจะถูกถามปัญหาเฉพาะที่มาจากครูหรือตำราเรียน โดยที่นักเรียนไม่ค่อยได้รับโอกาสมีปัญหา
ของตนเอง เนื่องจากการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เน้นให้นักเรียนได้รับความรู้จากการสอน การถ่ายทอด โดยที่การเรียน
การสอนถูกมอบหมายให้เป็นความรับผิดชอบในการสร้างปัญหาหรือให้ปัญหาโดยครูหรือผู้เขียนตำราเรียน (Silver, 1994)
ในการสอนครูเน้นการถ่ายทอดเนื้อหาด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยนักเรียนมีหน้าที่ทำความเข้าใจ ถ้านักเรียนไม่เข้าใจถูกมองว่า
เป็นปัญหาของนักเรียนเอง ไม่ใช่ปัญหาของครู (ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์, 2546) และบางครั้งครูจะขจัดความท้าทายของงาน
ทางคณิตศาสตร์โดยการเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดและการใช้เหตุผลโดยการบอกหรือแสดงให้นักเรียนเห็นว่าจะแก้ปัญหา
อย่ า งไร (Lester & Cai, 2016) หนั งสื อ คณิ ต ศาสตร์ โดยทั่ ว ไปเน้ น การนำเสนอคณิ ต ศาสตร์โดยเริ่ม ต้ น จากโลกทาง
คณิ ต ศาสตร์ (Mathematical World) ในรู ป นิ ย าม กฎ สู ต รต่ า งๆ ผ่ า นการประยุ ก ต์ ใช้ เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นนำไปใช้ ใ น
ชีวิตประจำวัน แต่กลับทำให้นักเรียนเริ่มต้นเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยความยาก เพราะเริ่มด้วยสิ่งที่ไม่ค่อยมีความหมายกับ
นักเรียน (ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์, 2002)
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ปัญหาของการศึกษาของประเทศไทย คือ การไม่สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์จากแนวทางการเน้นผลลัพธ์
ไปเป็นการเน้นทั้งกระบวนการและผลลัพธ์ ครูส่วนใหญ่ยังมองไม่ออกว่าในชั้นเรียนจะจัดการเรียนการสอนอย่างไร วิธีที่จะ
นำมาใช้ปรับ เปลี่ยนวิธีการสอนจำเป็ นต้องใช้สิ่งที่ เป็ นนวัตกรรม ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ (2546) ได้นำเสนอนวัตกรรม
การศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของครู คือ วิธีการแบบเปิด (Open Approach) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติการสอน
ใน ชั้นเรียน 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การนำเสนอปัญหาปลายเปิด (Posing open-ended problem) (2) การเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนั กเรียน (Students’ self-learning) ผ่านการแก้ปั ญ หา นักเรียนลงมือแก้ปั ญ หาด้วยตนเอง และนำเสนอ
วิธีการแก้ปัญหาต่อเพื่อนในกลุ่ม โดยมีครูสังเกตและบันทึกวิธีการแก้ปัญหา (3) การอภิปรายและเปรียบเทียบร่วมกันทั้ง
ชั้น เรียน (Whole class discussion and comparison) โดยครูท ำหน้ าที่สนั บสนุน เปรียบเทียบแนวคิดของนักเรียน
และ(4) การสรุ ป โดยเชื่ อ มโยงแนวคิ ด ของนั ก เรี ย นที่ เ กิ ด ขึ้ น ในชั้ น เรี ย น (Summarization through connecting
students’ mathematical ideas emerged in the classroom) และอีกนวัตกรรมเป็นการนำการพัฒนาวิชาชีพครูของ
ญี่ปุ่นที่เรียกว่า การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) มาใช้เป็นแนวทางหลักในการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ของไทย
ซึง่ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน พยายามนำเนื้อหาสาระที่ต้องการสอนมาทำ
ให้อยู่ในรูปสถานการณ์ปัญหาปลายเปิดที่อยู่ในรูปกิจกรรมคณิตศาสตร์ โดยใช้คำสั่งง่ายๆ (2) การสังเกตการณ์สอนร่วมกัน
ครู ค นหนึ่ งจากที ม ที่ ร่ ว มกั น สร้ า งแผนจะเป็ น คนนำแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ไ ปใช้ จ ริ ง ในชั้ น เรี ย น ส่ ว นครู ค นอื่ น ๆ
ทำหน้าที่สังเกตการสอน โดยมีเป้าหมายของการสังเกต คือ การสังเกตกระบวนการคิดของนักเรียน และ (3) การสะท้อน
ผลบทเรียนหลังการสอนร่วมกัน เป็นขั้นตอนสำคัญต่อการเรียนรู้ร่วมกันเป็นการสะท้ อนผลเพื่อปรับปรุงบทเรียนที่ถูก
นำเสนอผ่านแผนการจัดการเรียนรู้ (ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์, 2557) กิจกรรมในชั้นเรียนจะเริ่มต้นการให้โจทย์ปัญหา (Task)
จากครู แต่สภาวะ ที่เป็นปัญหา (Problematic) หรือปัญหา (Problem) ที่เกิดจากโจทย์ปัญหาที่ครูให้นั้นต้องเกิดขึ้นมา
จากนักเรียนเอง (Isoda, 2012) โดยใช้หนังสือเรียนที่เริ่มต้นนำเสนอสถานการณ์ปัญหาที่เชื่อมโยงกับโลกในชีวิตจริงของ
นักเรียน จากนั้นนำเสนอโมเดลแนวคิดในการแก้ปัญหา ซึ่งเริ่มจากแนวคิดของตนเองที่มีความหมาย แล้วค่อยๆพัฒนาเป็น
แนวคิดทางคณิตศาสตร์ และกลายเป็นความคิดรวบยอด หรือกฎ สูตรทางคณิตศาสตร์ (ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์, 2002)
ชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดเป็นชั้นเรียนที่เน้น
การแก้ปัญ หาด้วยตนเองของนักเรียน เพื่อให้ นักเรียนสามารถคิด ได้ด้วยตนเอง โดยอาศัยการออกแบบกิจกรรม ทาง
คณิตศาสตร์ที่ใช้ปัญหาปลายเปิดสร้างสถานการณ์ปัญหาที่รองรับแนวคิด ของนักเรียน (ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ , 2557) ซึ่ง
National Council of Teachers of Mathematics [NCTM] (1981) กล่ า วว่ า การแก้ ปั ญ หาเป็ น กิ จ กรรมหลั ก ใน
ห้องเรียนคณิตศาสตร์ในทุกระดับของการศึกษาทั่วโลก และ Polya (1981) ได้ให้ความหมายของการแก้ปัญหา เป็นการ
ค้นหาแนวทางเพื่อให้พ้นออกจากความยุ่งยาก หรือค้นหาแนวทางเพื่อให้ผ่านอุปสรรค ซึ่งการแก้ปัญหาเป็นกระบวนการที่
เริ่มต้นจากนาทีที่นั กเรียนประสบกับปัญ หาจนจบเมื่อปัญ หาได้รับการแก้ไข นอกจากนี้ Brown and Walter (2005)
กล่าวว่า การมีปัญหาของตนเองฝั่งอยู่ในส่วนลึกของกิจกรรมการแก้ปัญหา ซึ่งมีสองแง่มุมคือการยอมรับปัญหาและการท้า
ทายปัญหา Kilpatrick (1987) กล่าวว่า การมีปัญหาของตนเองก่อให้เกิดการพัฒนาความถนัดทางคณิตศาสตร์และการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง และ NCTM (1991) ยังกล่าวว่ า นั กเรียนควรได้รับ โอกาสในการกำหนดปั ญ หาจากสถานการณ์ ที่
กำหนดและสร้างปัญหาใหม่โดยการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของปัญหาที่กำหนด โดย Cai (1996) พบว่าประสิทธิภาพการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการมีปัญหาของตนเอง และ Cai et al. (2013)
กล่าวว่า การมีปัญหาของตนเองช่วยเพิ่มทักษะในการแก้ปัญหา ทัศนคติ และความเชื่อมั่นในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน
และก่อให้เกิดความเข้าใจที่กว้างขวางขึ้นเกี่ยวกับแนวคิดทางคณิตศาสตร์ และการพัฒนาความคิดทางคณิตศาสตร์ ซึ่งการ
สอนคณิตศาสตร์ทั่วโลกมักเริม่ ต้นด้วยการให้ปัญหากับนักเรียน มีจุดเน้นอยู่ในช่วงของการแก้ปัญหาโดยเฉพาะการได้มาซึ่ง
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คำตอบที่ถูกต้อง แต่ในประเทศญี่ปุ่นจะเน้นช่วงก่อนการแก้ปัญหามากกว่า โดยเฉพาะการสร้างและนำเสนอสถานการณ์
ปั ญ หา เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี โ จทย์ ห รื อ มี ปั ญ หาของตนเองให้ ไ ด้ ก่ อ น โดยอยู่ ใ นช่ ว งก่ อ นช่ ว งการแก้ ปั ญ หา (ไมตรี
อินทร์ประสิทธิ์, 2002) ซึ่ง Brown and Walter (2005) กล่าวว่า ปัญหาเป็นสิ่งที่ให้กันไม่ได้ แต่ละคนต้องมีปัญหาเป็น
ของตัวเอง และ ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ (2561) กล่าวว่า นักเรียนต้องค้นพบปัญหาหรือโพสปัญหาขึ้นมาเอง ไม่ใช่ปัญหาที่
เอามาจากครู ปัญหาให้กันไม่ได้เราต้องมีปัญหาของตนเองแล้วก็แก้ปัญหาของตัวเอง จึงจะทำให้เรามีทักษะการคิด ถ้า
นักเรียนไม่ได้มีปัญหาของตัวเอง แล้วไม่ได้แก้ปัญหานั้นด้วยตัวเอง ไม่มีทางที่จะพัฒนาทักษะการคิด
ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ (2002) ได้กล่าวถึง แนวคิดสำหรับ การสอนคณิตศาสตร์ระดับโรงเรี ยนแบ่งแนวทางการ
สอนออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ช่วงของการนำเสนอสถานการณ์ปัญหา (Problem Posing Phase)จะต้องพัฒนาหรือ
นำเสนอสถานการณ์ที่มีความเป็นคณิตศาสตร์เพื่อนำเสนอสู่นักเรียน โดยให้ความสำคัญกับการที่นัก เรียนแต่ละคนจะมี
ปัญ หาที่แท้จริงของตนเอง และช่วงที่ 2 ช่วงการแก้ปั ญหา (Problem Solving Phase) ครูต้องเปิดโอกาสให้นักเรียน
แก้ปัญหาด้วยตนเอง เพื่อนำแนวคิดของแต่ละคนมาเรียนรู้ และเพื่อหาเครื่องมือ หรือวิธีการของแง่มุมต่างๆของปัญหา
เพื่อนำไปแก้ปัญหาอื่นในอนาคตต่ อไป จากการศึกษาเกี่ยวกับ การมีปัญหาของตนเอง และการสร้างปัญหาในบริบทชั้น
เรียนที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหา เครือวัลย์ ไวแสง (2549) พบว่า การสร้างปัญหาทำให้พฤติกรรมการแก้ปัญหาแตกต่าง
กันไป ส่งผลให้กระบวนการแก้ปัญหาของนักเรียนแตกต่างกัน และการสร้างปัญหายังเป็นปัจจัยในการส่งเสริมให้นักเรียนมี
เจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ และศุภวรรณ โคตรท่าน (2551) พบว่า ในสถานการณ์การแก้ปัญหาปลายเปิดนักเรียนมีการ
สร้างปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยอาศัยกระบวนการกลุ่มย่อย ซึ่งนักเรียนนำสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้มาก่อน นำเงื่อนไขจาก
สถานการณ์ปัญหาปลายเปิดที่กำหนดให้ นำแง่มุมจากการปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มมาใช้ในการแก้ปัญหา และเปลี่ยนแง่มุมที่จะ
นำมาใช้ในการแก้ปัญหาจากการที่ได้ปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่มย่อย
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบเดิมเน้นให้นักเรียนได้รับความรู้จากการสอน
การถ่ายทอด จากครูหรือตำราเรียน และเริ่มต้นการเรียนรู้คณิ ตศาสตร์ด้วยโลกทางคณิ ตศาสตร์ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยมี
ความหมายกับนักเรียน ส่วนชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด
เป็นชั้นเรียนที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาโดยอาศัยสถานการณ์ปัญหาปลายเปิด เริ่มต้นการเรียนรู้ด้วยโลกจริงของนักเรียน
ให้ความสำคัญกับแนวคิดในการแก้ปัญหาของนักเรียน เน้นการเปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละคนมีโจทย์หรือปัญหาของตัวเอง
และร่วมแก้โจทย์หรือปัญหากับคนอื่น ให้นักเรียนพยายามแก้ปัญหาของตนเองด้วยตนเอง แล้วค่อยๆพั ฒนาเป็นแนวคิด
ทางคณิตศาสตร์ โดยชั้นเรียนของผู้วิจัยเป็นชั้นเรียนที่เริ่มต้นใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด นักเรียน
ยังเคยชินกับการเรียนการสอนแบบเดิม คือ การได้รับความรู้จากการสอนจากครู และคอยถามครูตลอดว่าคุณครูจะให้ทำ
อะไร แล้ วลงมื อ ทำตามคำสั่งของครู ดั งนั้ น ผู้ วิจัย จึงสนใจศึ กษาการมี ปั ญ หาของตนเองของนั ก เรีย นในชั้ น เรียนที่ ใช้
นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อสำรวจการมีปญ
ั หาของตนเองของนักเรียนในชั้นเรียนที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด
วิธีการวิจัย
1. กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 จำนวน 30 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2/4 จำนวน 34 คน
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2. การจัดการเรียนการสอนเนื้อหา ในชั้นเรียนที่ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่เริ่มต้น
ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด ตามแนวคิดของไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ (2546) ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 และดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบบันทึกภาคสนาม แบบสัมภาษณ์
นักเรียน เครื่องบันทึกวีดิทัศน์ และเครื่องบันทึกภาพนิ่ง
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2562 มีรายละเอียดดังนี้
4.1 การดำเนินการก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาบริบทชั้นเรียนและโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
และการวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล
4.2 การดำเนินการระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย โดยใช้บริบทชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิด ผู้วิจัยเป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย
ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการบันทึกภาพนิ่ง บันทึกวีดิทัศน์ บันทึกแบบบันทึกภาคสนาม และบันทึกเสียง ตามที่
ได้ กำหนดหน้ าที่ ของแต่ล ะคน หลังจากการทำกิจ กรรมในชั้ น เรีย นที่ ใช้ วิธีก ารแบบเปิ ด ผู้ วิจัย และผู้ ช่วยวิจั ย ทำการ
สัมภาษณ์ นักเรียน ในประเด็นเกี่ยวกับความยุ่งยาก ความอยากรู้ และการผ่านความยุ่งยาก การค้นหาสิ่งที่อยากรู้ของ
นักเรียน โดยมีการบันทึกวีดิทัศน์และบันทึกเสียงในระหว่างที่ทำการสัมภาษณ์ และนำข้อมูลมาถอดความเป็นภาษาเขียน
พร้อมทั้งเขีย นแสดงลัก ษณะท่าทาง และพฤติกรรมของนัก เรี ยนที่แสดงออกมาในระหว่างนักเรียนแก้ปัญ หา เพื่ อใช้
ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ อาศัยการวิเคราะห์โปรโตคอล (Protocol
Analysis) การบรรยายเชิงวิเคราะห์ ทำการวิเ คราะห์ข้อมูลตามกรอบการวิเคราะห์การมีปัญหาของตนเองของนักเรียน
ซึ่งผู้วิจัยทำการวิเคราะห์พฤติกรรมที่แสดงออกด้วยการพูด การเขียน การวาดภาพ การแสดงสีหน้า หรือท่าทาง ตามกรอบ
การมีปัญหาของตนเองของนักเรียนของไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ (2002, 2561) ช่วงที่ 1 ช่วงของการนำเสนอสถานการณ์
ปัญ หา (Problem Posing Phase) และช่ วงที่ 2 ช่วงการแก้ปั ญ หา (Problem Solving Phase) โดยวิเคราะห์ร่วมกั บ
กรอบการศึกษาชั้นเรียน (ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์, 2549) และวิธีการแบบเปิด (ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์, 2546)
ผลการวิจัย
การสำรวจการมีปัญหาของตนเองของนักเรียนในชั้นเรียนที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด
จากการวิเคราะห์การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน การสังเกตการสอนร่วมกัน การสะท้อนผลบทเรียนหลังการสอน
ร่วมกัน โดยเน้นพฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกจากการเผชิญปัญหาจากสถานการณ์ปั ญหา (Problem Situation) หรือ
โจทย์ (Task) ด้วยตนเอง ทำให้นักเรียนเกิดความยุ่งยาก หรือความอยากรู้ แล้วนักเรียนผ่านความยุ่งยากหรือค้นหาสิ่งที่
ต้องการรู้ด้วยตนเอง โดยวิเคราะห์ตามแนวทางการสอนคณิ ตศาสตร์ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ช่วงของการ
นำเสนอสถานการณ์ปํญหา และช่วงที่ 2 ช่วงของการแก้ปัญหา ตามกรอบแนวคิดของไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ (2561) และ
ตามลำดับของกิจกรรมในชั้นเรียนที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด ตามแนวคิด ของไมตรี อินทร์
ประสิทธิ์ (2546) พบว่านักเรียนมีปัญหาของตนเองในช่วงที่ 1 ช่วงของการนำเสนอสถานการณ์ปัญหา และนักเรียนลงมือ
แก้ปัญหาด้วยตนเองในช่วงที่ 2 ช่วงของการแก้ปัญหา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน ทีมการศึกษาชั้นเรียนได้ร่ วมกันสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่าทีม
การศึกษาชั้นเรียนได้สร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยค้นหาโลกในชีวิตจริงของนักเรียน วิเคราะห์เครื่องมือของนักเรียนก่อน
เรียน และวิเคราะห์ความยุ่งยากของนักเรียน จากนั้นร่วมกันกำหนดเป้าหมายของบทเรียน สถานการณ์ปัญหา คำสั่ง
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รวมถึงวิเคราะห์และคาดการณ์พฤติกรรมของนักเรียนที่จะแสดงออกจากการเผชิญปัญหาจากสถานการณ์ปัญหา ซึ่งจะทำ
ให้นักเรียนเกิดความยุ่งยาก หรือความอยากรู้ และการผ่านความยุ่งยากหรือค้นหาสิ่งที่ต้องการรู้ด้วยตนเองของนักเรียน
การสังเกตการสอนร่วมกัน ทีมการศึกษาชั้นเรียนร่วมสังเกตการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการแบบเปิด ในช่วง
ที่ 1 ช่วงของการนำเสนอสถานการณ์ปัญหา ขั้นที่ 1 ขั้นการนำเสนอสถานการณ์ปัญหาปลายเปิด พบว่านักเรียนมีปัญหา
ของตนเอง เห็นได้จากเมื่อครูนำเสนอสถานการณ์ นักเรียนแสดงออกให้เห็นว่าสนใจสถานการณ์ ปัญหา มีส่วนรวมใน
สถานการณ์ปัญหา นักเรียนร่วมตอบคำถาม เสนอแนวคิดเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหา แสดงสีหน้า น้ำเสียง อภิปรายกับเพื่อน
ร่วมชั้นเรียน นักเรียนพยายามค้นหาสิ่งที่ตนเองอยากรู้ด้วยวิธีการต่างๆทันที ตัวอย่างจากการสัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับ
ประเด็นความรู้สึกหลังจากที่ครูนำเสนอสถานการณ์ปัญหา แล้วนักเรียนมีความยุ่งยาก มีความอยากรู้อะไร เช่น “รู้สึก
ตื่นเต้นกับรูปภาพนักร้องที่ชอบ แล้วก็สงสัยว่าจะหาจำนวนเข็มหมุดทั้งหมดได้ยังไง จนเพื่อนบอกว่านับทีละ 2 ถึงมองเห็น
เข็มหมุดในแต่ละรูป” และในช่วงที่ 2 ช่วงของการแก้ปัญหา ขั้นที่ 2 ขั้นนักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการแก้ปัญหา พบว่า
นั กเรียนมี การพู ด คุ ย กั น ภายในกลุ่ ม เกี่ ย วกั บ สถานการณ์ ปั ญ หา เงื่อ นไขที่ ส ถานการณ์ ปั ญ หากำหนด หรือ สั งเกตว่ า
สถานการณ์ปัญหาประกอบด้วยรูปภาพ ความสัมพันธ์ สิ่งที่จะสามารถนำมาเป็นแนวทางแก้ปัญหา นักเรียนได้ร่วมกัน
แลกเปลี่ยนแนวคิด ตรวจสอบแนวคิดของเพื่อน รวมทั้งมีการใช้ความรู้จากคาบก่อนหน้ามาใช้ในการแก้ปัญหา จากนั้นจะ
ร่วมกันอภิปรายแล้วค้นหาสิ่งที่อยากรู้ด้วยตนเอง และเขียนบันทึกแนวคิดลงในใบกิจกรรม ตัวอย่างจากการสัมภาษณ์
นักเรียนเกี่ยวกับประเด็นความยุ่งยาก ความอยากรู้ และการผ่านความยุ่งยาก การค้นหาสิ่งที่ต้องการรู้ แสดงให้เห็นว่า
นักเรียนพยายามค้นหาสิ่งที่ต้องการรู้ เช่น “เริ่มจากการคุยกันในกลุ่มว่าจะหาจำนวนเหรียญยังไง เลยลองเอาน้ำหนัก
กล่องที่มีเหรียญหารด้วยน้ำหนักเหรียญ แต่มีเพื่อนทักว่ามันหารกันไม่ได้ เพราะมันมีน้ำหนักกล่องด้วย เลยเอามาลบกัน
ก่อน แล้วค่อยเอาไปหาร แล้วเขียนอธิบายวิธีคิด” จากนั้นขั้นที่ 3 ขั้นอภิปรายและเปรียบเทียบร่วมกันทั้งชั้นเรียน พบว่า
นักเรียนนำเสนอแนวคิดที่กลุ่มของตนเองใช้ในการลงมือแก้ปัญหาโดยนำเสนอหน้าชั้นเรียน ครูใช้คำถามกระตุ้นให้นักเรียน
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของแนวคิดแต่ละกลุ่ม ซึ่งแนวคิดเหล่านี้มาจากการลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง
ของนักเรียน เมื่อนักเรียนมีข้อสงสัยนักเรียนจะตั้งข้อสังเกตกับแนวคิดของเพื่อน จากนั้นจะเป็นการอภิปรายแนวคิด
ร่วมกันทั้งชั้นเรียน และขั้นที่ 4 ขั้นสรุปโดยเชื่อมโยงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่ เกิดขึ้นของนักเรียน พบว่าจากขั้นที่ 3 ครู
และนักเรียนจะเชื่อมโยงแนวคิดของแต่ละกลุ่มเข้าด้วยกันแล้วร่วมกันสรุปแนวคิดทางคณิตศาสตร์ซึ่งมาจากการแนวคิด
ของนักเรียนในชั้นเรียนที่ได้ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง
การสะท้อนผลบทเรียนหลังการสอนร่วมกัน ทีมการศึกษาชั้นเรียนร่ วมกันสะท้อนผลในประเด็นพฤติกรรมของ
นักเรียนที่แสดงออกเมื่อเผชิญปัญหาจากสถานการณ์ปัญหา พบว่านักเรียนมีปัญหาของตนเองในช่วงที่ 1 ช่วงของการ
นำเสนอสถานการณ์ปัญหา และในช่วงที่ 2 ช่วงของการแก้ปัญหา โดยในช่วงที่ 1 นักเรียนจะแสดงความสนใจสถานการณ์
ปัญหา เกิดความอยากรู้ เกิดความยุ่งยากในการหาวิธีการแก้ปัญหา หรือสงสัยในแนวคิดที่เพื่อนนำเสนอ จากนั้นในช่วงที่
2 นักเรียนจะลงมือแก้ปั ญหาด้วยตนเอง บางกลุ่มใช้แนวคิดที่ เพื่อนนำเสนอจากขั้นที่ 1 บางกลุ่มพยายามค้นหาสิ่งที่
ต้องการรู้ด้วยตนเองโดยการพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดในกลุ่ม นำความรู้จากคาบก่อนหน้ามาใช้ นอกจากนี้ยังพยายาม
ตรวจสอบหรือยืนยันแนวคิดของตนเองด้วยวิธีการต่างๆ

714

HMP6-7
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
จากการสำรวจการมีปัญหาของตนเองของนักเรียนในชั้นเรียนที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีก ารแบบ
เปิ ด จะเห็ นว่าในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกั น ที มการศึ กษาชั้ นเรียนได้ค้น หาโลกในชีวิตจริงของนัก เรีย น
วิเคราะห์ เครื่ อ งมื อ ของนั ก เรี ย นก่ อ นเรีย น และวิ เคราะห์ ค วามยุ่ งยากของนั ก เรี ย น กำหนดเป้ าหมายของบทเรี ย น
สถานการณ์ปัญหา คำสั่ง และคาดการณ์พฤติกรรมของนักเรียนที่จะแสดงออกจากการเผชิญปัญหาจากสถานการณ์ปัญหา
ในการสังเกตการสอนร่วมกัน ช่วงที่ 1 ช่วงของการนำเสนอสถานการณ์ปัญหา พบว่านักเรียนมีปัญหาของตนเอง
โดยนักเรียนแสดงความสนใจต่อสถานการณ์ปัญหา เกิดความยุ่งยากจากสถานการณ์ปัญหาในการค้นหาแนวคิดเพื่อนำไปสู่
การแก้ ปั ญ หา มี ก ารแสดงสี ห น้ า น้ ำเสีย ง ท่ าทาง และการอภิ ป รายกั บ เพื่ อ น พยายามค้ น หาสิ่ งที่ ต นเองอยากรู้ ซึ่ ง
สอดคล้องกับ Ueda (2010) ที่กล่าวถึง การที่นักเรียนมีปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามประสบการณ์ของตัวเองหรือคำถามที่
พวกเขามีในชีวิตประจำวัน จะทำให้นักเรียนพยายามที่จะแก้ปัญหาด้วยตัวเองให้มากที่สุด และ NCTM (1991 อ้างถึงใน
Silver, 1994) กล่าวถึงการมีปัญหาของตนเองในมุมมองของการค้นหาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ได้รับ
เมื่ อนั กเรียนมี ปัญ หาของตนเองจากขั้น ที่ 1 จึงนำไปสู่ช่วงที่ 2 ช่วงของการแก้ปั ญ หา ซึ่ งพบว่าขั้น ที่ 2 ขั้ น
นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการแก้ปัญ หา นักเรียนมีการพูดคุยกันภายในกลุ่มเกี่ยวกับ สถานการณ์ ปัญ หา ร่วมกัน
แลกเปลี่ยนแนวคิด รวมทั้งมีการใช้ความรู้จากคาบก่อนหน้ามาใช้ในการแก้ปัญหา จากนั้นจะร่วมกันอภิปรายแล้วค้นหา
สิ่งที่อยากรู้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับ Polya (1962) กล่าวถึงการแก้ปัญหาว่าเป็นการค้นหาแนวทางเพื่อให้พ้นออกจาก
ความยุ่งยาก โดยเป็นกระบวนการเริ่มต้นจากนาทีที่นักเรียนประสบกับปัญหาจนจบเมื่อนักเรียนแก้ปัญหาได้ และ จากนั้น
ในขั้นที่ 3 ขั้นอภิปรายและเปรียบเทียบร่วมกันทั้งชั้นเรียน พบว่านักเรียนนำเสนอแนวคิดที่กลุ่มของตนเองใช้ในการลงมือ
แก้ปัญหานักเรียนเปรียบเทียบความเหมือน ความแตกต่างของแนวคิดแต่ละกลุ่ม และอภิปรายแนวคิดร่วมกันทั้งชั้นเรี ยน
สอดคล้องกับ Ueda (2010) กล่าวถึง นักเรียนควรมีปัญหาทางคณิตศาสตร์จากประสบการณ์ของพวกเขาและทั้งชั้นเรียน
สามารถเรียนรู้โดยการอภิปรายปัญหาของนักเรียนแต่ละคน และในขั้นที่ 4 ขั้นสรุปโดยเชื่อมโยงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่
เกิดขึ้นของนักเรียน พบว่า ครูและนักเรียนจะเชื่อมโยงแนวคิดของแต่ละกลุ่ม แล้วสรุปแนวคิดทางคณิตศาสตร์ซึ่งมาจาก
การแนวคิดของนักเรียนในชั้นเรียนที่ได้ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง สอดคล้องกับ NCTM (2010) กล่าวว่า การแก้ปัญหา
สามารถนำเสนอแนวคิ ด ทางคณิ ต ศาสตร์ได้ ผ่ านการนำเสนอสถานการณ์ ปัญ หาที่ สอดคล้องกับ ประสบการณ์ ของผู้
แก้ปัญหา
การสะท้อนผลบทเรียนหลังการสอนร่วมกัน ทีมการศึกษาชั้นเรียนสะท้อนในประเด็นความยุ่งยากและการผ่าน
ความยุ่งยากของนักเรียน พบว่าในช่วงที่ 1 นักเรียนจะแสดงความสนใจสถานการณ์ปัญหา เกิดความอยากรู้ เกิดความ
ยุ่งยากในการค้นหาวิธีการแก้ปัญหา จากนั้นในช่วงที่ 2 นักเรียนจะลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง ค้นหาสิ่งที่ต้องการรู้ด้วย
ตนเองโดยการพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดในกลุ่ม นำความรู้จากคาบก่อนหน้ามาใช้ นอกจากนี้ยังพยายามตรวจสอบหรือ
ยืนยันแนวคิดของตนเองด้วยวิธีการต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับ Brown and Walter (2005) กล่าวว่า ปัญหาเป็ นสิ่งที่ให้กัน
ไม่ได้ แต่ละคนต้องมีปัญหาเป็นของตัวเอง และ ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ (2561) ได้กล่าวว่า นักเรียนต้องค้นพบปัญหาด้วยตนเอง
เราต้องมีปัญหาของตนเองแล้วแก้ปัญหาของตัวเอง จึงจะทำให้เรามีทักษะการคิด
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กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยครั้งนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีนั้น ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งในความกรุณาของ รศ. ดร.ไมตรี
อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา ที่เปิด
โอกาสในการเรียนรู้ ทำให้ผู้วิจัยได้เข้าร่วมเรียนรู้โครงการต่าง ๆ ได้รับโอกาสเข้าร่วมการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ และได้นำนวัตกรรมมาพัฒนาชั้นเรียน รวมถึงได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำวิจัย ทำให้ได้เห็น
แนวทางในการพัฒนางานวิจัย ขอกราบขอบพระคุณ ผศ. ดร.สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง อาจารย์ที่ ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้
คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการทำงานทางด้านวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย รวมถึงความกรุณาตรวจสอบแก้ไข
ข้อบกพร่อง พร้อมให้กำลังใจในการทำงานโดยตลอดและเป็นแบบอย่างที่ดีในการศึกษาค้นคว้า ขอกราบขอบพระคุณ ผศ.
ดร.นฤมล ช่างศรี ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา และ
คณาจารย์ในสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาทุกท่าน ที่กรุณาให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการปรับแก้งานวิจัยให้
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