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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาศักยภาพการสอนคณิตศาสตรของครูที่ใชนวัตกรรมการศึกษา
ชั้นเรียนและวิธีการแบบเปด กลุมเปาหมายในการวิจัยคือครูที่สอนวิชาคณิตศาสตรในระดับประถมศึกษา ที่
ใชนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปด จํานวน 11 คน จากโรงเรียนเครือขายการพัฒนาวิชาครู
คณิตศาสตรดวยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปด ในปการศึกษา 2560 การวิจัยครั้งนี้ใช
ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แบบสอบถาม
แผนการจัด การเรียนรู เทปบันทึกเสียง แบบสั มภาษณ วิเคราะหขอ มูล โดยอาศัย กรอบการวิเคราะห
ศั ก ยภาพการสอนคณิ ต ศาสตร ข องครู จ ากแนวคิ ด ของ Sugiyama (2008) และ Inprasitha (2011)
การวิเคราะหขอมูลใชการบรรยายเชิงวิเคราะห (Descriptive Analysis) และสถิติที่ใช คือ รอยละ
ผลการวิจัยพบวาครูที่ใชนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปดมีศักยภาพการสอน
คณิตศาสตรอยูในระดับ ที่ 3 คิดเปน 100% โดยในการจัด การเรียนรูดวยวิธีการแบบเปด ครูทําหนา ที่
จัดเตรียมสถานการณปญหาปลายเปดเพื่อใหนักเรียนไดเขาใจปญหาที่แทจริงดวยตัวนักเรียนเอง จัดเตรียม
โอกาสในการเรียนรูเพื่อคนหาวิธีการแกปญหา (How to) ดวยตนเอง จัดเตรียมโอกาสในการไดใหเหตุผล
ประกอบแนวคิดที่คิดไดและเปรียบเทียบวิธีการในการแกปญหาที่หลากหลาย พรอมทั้งจัดเตรียมโอกาส
เพื่อใหนักเรียนไดเห็นความเชื่อมโยงของแนวคิดของนักเรียนกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร ดังนี้ ขั้น
ที่ 1 การนําเสนอสถานการณปญหา โดยครูนําเสนอปญหาปลายเปด และคอยกระตุนใหนักเรียนสามารถ
เรียนรูปญหาจนกลายเปนปญหาที่แทจริงของนักเรียน เพื่อที่นักเรียนจะไดมีความอยากแกปญหานั้นดวย
ตัวเอง และไมรอรับแนวทางการแกปญหาจากครูผูสอน ขั้นที่ 2 การเรียนรูดวยตนเองของนักเรียนโดยครู
ใหนัก เรีย นแกปญ หาจากสถานการณปญ หา ไมแทรกแซงแนวคิดของนักเรียน กระตุนนัก เรีย นใหคิ ด
แกปญหาโดยใชคําถาม และบันทึกแนวคิดของนักเรียนระหวางที่นักเรียนแกปญหา ขั้นที่ 3 การอภิปรายทั้ง
ชั้นและการเปรียบเทียบ โดยครูจะจัดลําดับแนวคิดทางคณิตศาสตรของนักเรียนเพื่อไปนําเสนอผลงานหนา
ชั้นเรียนจากแนวคิดพื้นฐานไปสูแนวคิดที่มีความซับซอนมีความเปนนามธรรมสูง และขยายแนวคิดของ
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นักเรียนที่ออกมานําเสนอเพื่ออธิบายถึงแนวคิดทางคณิตศาสตรที่สําคัญของนักเรียนโดยการอภิปรายและ
เปรียบเทียบแนวคิดของนักเรียน ขั้นที่ 4 การสรุปโดยการเชื่อมโยงแนวคิดของนักเรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน
โดยครูเชื่อมโยงแนวคิดของนักเรียนที่นําเสนอทั้งหมด ผานการอธิบายแนวคิดของนักเรียนและสรุปจาก
ผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียนที่ติดบนกระดานกับสื่อเสริมที่ครูเตรียมไวเพื่อใชในการเชื่อมตอแนวคิดของ
นั ก เรี ย นกั บ ความคิ ด รวบยอดทางคณิต ศาสตรซึ่ ง ครู กํ า หนดเป น เป า หมายในแผนการจั ด การเรี ย นรู
กระบวนการที่ชวยสงเสริมใหครูสามารถยกระดับศักยภาพการสอนคณิตศาสตรของครูได คือ
การ
ทําการศึกษาชั้นเรียนทุกสัปดาหกับทีมการศึกษาชั้นเรียน
คําสําคัญ: ศักยภาพการสอนคณิตศาสตร การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปด
ABSTRACT
This research aims to study teachers’ competency in mathematics teaching by
Lesson Study and the Open Approach. The target group were 11 mathematics teachers in
primary schools from the school network on the development of Mathematics Teachers
by Lesson Study and the Open Approach. The research methodology used was the mixed
method. Research tools included: lesson plans, teachers’ interviews forms, questionnaires,
and voice recordings. The data analysis followed the framework of Sugiyama ( 2008) and
Inprasitha ( 2011 ) . The data was analyzed by means of descriptive analysis and statistical
percentages.
The research results found that: the teachers’ competency in mathematics teaching
by Lesson Study and the Open Approach have a level of ability on level 3: Studentcentered exploration was 100 percent. The teachers’ role was to provide student
opportunities to discover and understand basic ideas, and support their learning in order
for students to become independent learners by the Open Approach following that: 1)
posing open-ended problems; The teachers’ role was to support and stimulate students’
learning through problem solving tasks and not through passive learning. 2) students’ selflearning; the teachers’ role was to observe , take note of students’ ideas, not to intervene
in students’ problem solving and use questions to stimulate students’ thinking. 3) whole
class discussion and comparison; the teachers’ role was to order students’ ideas to present
basic ideas and abstract ideas and expand students’ ideas through discussion and
comparing different ideas. 4) summarization through connecting students’ mathematical
ideas emerging in the classroom; The teachers’ role was connecting students’ ideas that
were presented on the blackboard, providing materials and summarizing from students’
ideas, leading to the mathematical conception which is the goal of lesson. The process to
support and enhance teachers’ competency included the lesson study cycle; collaborative
planning, collaborative doing, collaborative observing.
KEYWORDS: Teachers’ competency in mathematics teaching, Lesson Study and Open
Approach

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
แมวาประเทศไทยจะเขาสูยุคการปฏิรูปการศึกษามานานแลว แตการสอนคณิตศาสตรในประเทศ
ไทยเปน การสอนเนื้ อหาซึ่ งสว นใหญเ ป น กฎ สูตร และหลักการทางคณิต ศาสตร แลว ใหนัก เรี ย นทํ า
แบบฝกหัดเพื่อใหจําเนื้อหา ซึ่งการสอนคณิตศาสตรในรูปแบบดังกลาวเทียบไดกับ “การบอกคณิตศาสตร
(Talking Mathematics)” การสอนคณิตศาสตรในลักษณะนี้นอกจากไมสงเสริมการคิดอยางมีเหตุผลแลว
ยังเปนการทําลายความกระตือรือรนและความคิดสรางสรรคของนักเรียนอีกดวย (ไมตรี อินทรประสิทธิ์,
2546; 2554) อีกทั้งบทบาทของครูในชั้นเรียนแบบเดิม (Traditional classroom) คือ การสาธิตขั้นตอน
ในการแกปญหาทางคณิตศาสตร การทําซ้ําในแตละขั้นตอนที่นักเรียนสงสัย เปดโอกาสใหนักเรียนปฏิบัติ
ตามขั้น ตอนที่ครูไดนําเสนอ ใหการสนับสนุนนักเรียนโดยการเขาไปชวยอธิบายเมื่อนักเรียนไมสามารถ
แกปญหาไดดวยตนเอง และหนังสือเรียนคือสิ่งที่มีอํานาจทางคณิตศาสตรสูงสุดเพราะเปนที่รวมของ กฎ
สู ตร และหลักการทางคณิตศาสตร รวมถึงวิธีการในแกปญ หาทางคณิตศาสตรในหัว ขอตางๆ (Smith,
1996) Stigler & Hiebert (1999) ไดกลาววา ครูในหลายประเทศมีความเชื่อวาคณิตศาสตรในระดั บ
โรงเรียนเปนกลุมของขั้นตอนวิธีการ สิ่งที่ครูสวนใหญตองการใหนักเรียนไดเรียนรูจากการสอนคือทักษะ
การทําตามขั้นตอนหรือวิธีการ และเพื่อใหนักเรียนมีความเชี่ยวชาญขั้นตอนวิธีการเหมือนครู การเรียนรูที่ดี
ที่สุด คือการรูเนื้อหาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทีละสวน จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาการสอนคณิตศาสตรแบบเดิมที่เปน
เพียง “การบอกคณิตศาสตร” การสาธิตขั้นตอนการแกปญหาทางคณิตศาสตร และความเชื่อของครูในชั้น
เรียนแบบเดิมที่มองวาคณิตศาสตรในระดับโรงเรียนเปนเพียงกลุมของขั้นตอนวิธีการเทานั้น จะเห็นไดวา
เงื่ อนไขตางๆ ที่ก ลา วมาขางตนเปนอุป สรรคที่สํา คัญ ในการเรียนรูคณิตศาสตรของนักเรีย นในยุคของ
การปฏิรูปการศึกษาโดยเฉพาะในวิชาคณิตศาสตร
จากผลการทดสอบความสามารถทางด า นคณิ ต ศาสตร ร ะดั บ นานาชาติ TIMSS (Trends in
International Mathematics and Science Study) ป ค.ศ. 2009 ประเทศไทยอยูในลําดับที่ 29 จาก
65 ประเทศ PISA (Program for International Students Assessment) ป ค.ศ. 2009 ประเทศไทยอยู
ในลําดับที่ 50 จาก 65 ประเทศ และคะแนนที่ประเทศไทยไดจากการทดสอบความสามารถทางด าน
คณิ ต ศาสตร ร ะดั บ นานาชาติ ต่ํ า กว า คะแนนเฉลี่ ย ของทั้ ง TIMSS และ PISA มาโดยตลอด จากผล
การทดสอบดังกลาวทําใหเห็นวาประเทศไทยมีขอจํากัดในการเรียนการสอนคณิตศาสตรอยางมาก รวมทั้ง
แสดงใหเห็นวายังมีรูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่มีประสิทธิภาพที่ทําใหนักเรียนสามารถเรียนรู
คณิตศาสตรไดอยางแทจริง อาทิเชนในกลุมประเทศที่อยูในเอเชีย ไดแก ญี่ปุน สิงคโปร ไตหวัน ฮองกง
และเกาหลี ซึ่งมีผลการทดสอบความสามารถทางดานอยูในลําดับแนวหนาของนานาชาติอยูเสมอ และ
ประเทศญี่ปุนก็มีความโดดเดนของระบบการพัฒนาวิชาชีพครู ที่เรียกวา “การศึกษาชั้นเรียน (Lesson
Study)” ซึ่งเปนนวัตกรรมที่ไดรับการพัฒนาและใชในประเทศญี่ปุนตั้งแตป ค.ศ. 1872 เปนระยะเวลา
146 ป จนถึงปจจุบัน ซึ่งในปจจุบันแนวคิดเรื่องการศึกษาชั้นเรียนไดเปนที่รูจักและไดรับการเผยแพรไป
หลายประเทศทั่วโลก (ไมตรี อินทรประสิทธิ์, 2555) Yoshida (2006) ไดกลาววา การศึกษาชั้นเรียนเปน
กระบวนการของการเรี ย นรู เ ชิ ง วิ ช าชี พ ที่ ค รู ใ นประเทศญี่ ปุ น เข า ไปมี ส ว นร ว มอย า งต อ เนื่ อ งตลอด
การประกอบวิชาชีพ เพื่อตรวจสอบ ปรับปรุงและพัฒนาวิธีการสอน อีกทั้งเปนกระบวนการเรียนรูเกี่ยวกับ
ความเขาใจของนักเรียนอยางเปนระบบ
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“การศึกษาชั้นเรียน” คือ ระบบการพัฒนาวิชาชีพครูที่ใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา ลักษณะ
ที่สําคัญของระบบการพัฒนาวิชาชีพครูดังกลาวคือ จะมีการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวาง
ครูเปนระยะๆ เพื่อรวมกันพัฒนาแผนการสอน สรางสรรคนวัตกรรมการสอน การทดลองใชแผนดังกลาวใน
หองเรียนจริง (ไมตรี อินทรประสิทธิ์, 2547) การพัฒนาวิชาชีพครูดวยวิธีการศึกษาชั้นเรียน ประกอบดวย
ดวยคุณลักษณะเดนคือ 1) เนนการบูรณาการระหวางการวิจัย การสอน และการประเมินตนเอง 2) เนน
การพัฒนาในระยะยาวอยางตอเนื่อง 3) เปนการพัฒนาแบบ Site-based Development 4) เนนการวิจัย
แบบร ว มมื อ กั น ของผู ที่ เ กี่ ย วข อ ง (Collaborative Research) 5) เน น การพั ฒ นาการเรี ย นรู ข องครู
(Teacher Learning) 6) เปนการเรียนรูที่มีความหมายสําหรับครูที่เนนการสํารวจตรวจสอบการสอนของ
ตนเองอยางละเอียด และ 7) เปนการเรียนรูที่เนนการใหครูอยูในบริบทการทํางานประจําวันของตนเอง
หรืออยูในกลุมเพื่อนรวมงาน
ในป พ.ศ. 2545 ประเทศไทยไดพัฒนาการศึกษาชั้นเรียน ซึ่งเปนรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูของ
ประเทศญี่ปุนบูรณาการกับวิธีการแบบเปด กลายเปนนวัตกรรมการสอนคณิตศาสตรเพื่อการปรับปรุง
การศึก ษาครู (Teacher Education) (Inprasitha, 2004) ซึ่ง การสอนโดยวิธีก ารแบบเป ด มี เป า หมาย
เพื่อใหนักเรียนทุกคนสามารถเรียนคณิตศาสตรในแนวทางที่ตอบสนองความสามารถของนักเรียนแตละคน
อีกทั้งเปดโอกาสใหนักเรียนเจรจาตอรองความหมายทางคณิตศาสตรกับเพื่อนนักเรียนคนอื่นๆ (Nohda,
2000) วิธีการแบบเปดในฐานะวิธีการสอนที่เนนกระบวนการแกปญหา มีลําดับการสอนดังตอไปนี้ คือ
1) การนํ า เสนอป ญ หาปลายเป ด (Posing Open - ended Problem) 2) การเรี ย นรู ด ว ยตนเองของ
นั ก เรี ย น (Students’ Self Learning) 3) การอภิ ป รายทั้ ง ชั้ น และการเปรี ย บเที ย บ (Whole Class
Discussion and Comparison) 4) การสรุป โดยการเชื่อ มโยงแนวคิดของนักเรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน
( Summarization Through Connecting Students’ Mathematical Ideas Emerged in the
Classroom) (Inprasitha, 2011) ในส ว นของกระบวนการในการศึ ก ษาชั้ น เรี ย นในประเทศไทย
ประกอบดวย 1) การวางแผนบทเรียนรวมกัน (Plan) 2) การสังเกตการสอนรวมกัน (Do) 3) การสะทอน
บทเรียนรวมกัน (See) (สุลัดดา ลอยฟา และไมตรี อินทรประสิทธิ์, 2547) ซึ่งจากกระบวนการดังกลาว
สะทอนใหเห็นถึงแนวทางการพัฒนาศักยภาพการสอนคณิตศาสตรของครูที่มุงเนนใหผูเรียนไดเกิดการ
เรียนรูคณิตศาสตรดวยตนเองอยางแทจริง การศึกษาวิจัยนี้ จึงสนใจที่จะศึกษาประเด็นเกี่ยวกับศักยภาพ
การสอนคณิตศาสตรของครูที่ใชนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปดเปนอยางไร
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาศักยภาพการสอนคณิตศาสตรของครูที่ใชการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปด
นิยามศัพทเฉพาะ
1. การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปด หมายถึง กระบวนการในการพัฒนาระดับความสามารถ
ในการจัดการเรียนรูที่เนนใหนักเรียนไดแกปญหาทางคณิตศาสตรดวยตนเอง ตามศักยภาพของแตละคน
โดยครู ทํา หน า ที่ จั ด เตรี ย มโอกาสในการเรีย นรูใ ห กั บ นั ก เรี ย นเพื่ อ เข า ใจแนวคิด พื้ น ฐานที่ สํ า คั ญ ทาง
คณิตศาสตร และสนับสนุนการเรียนรูของนักเรียนใหเรียนรูอยางอิสระ โดยใชหนังสือเรียนคณิตศาสตร
สํ าหรับระดับชั้น ประถมศึกษา (ไมตรี อินทรประสิทธิ์ และมะซะมิ อิโ ซดะ, 2554) โดยมีกระบวนการ
ทํางานรวมกันของครูผูสอน ครูผูสังเกต นักวิจัย ผูบริหาร ซึ่งมีทั้งหมด 3 ขั้นตอนตามกรอบแนวคิดของ
Inprasitha (2011) คือ 1) การวางแผนการจัดการเรียนรูรวมกัน 2) การสังเกตการจัดการเรียนรูรวมกัน

และ 3) การสะทอนผลการจัดการเรียนรูรวมกัน โดยมีการบูรณาการวิธีการแบบเปดในฐานะที่เปนวิธีการ
สอนที่เนนการแกปญหาในแตละขั้นตอนของกระบวนการทํางานรวมกันของครู ดังนี้ 1) การนําเสนอปญหา
ปลายเปด 2) การเรียนรูดวยตนเองของนักเรียน 3) การอภิปรายทั้งชั้นและการเปรียบเทียบ 4) การสรุป
โดยการเชื่อมโยงแนวคิดของนักเรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน เพื่อเปนพื้นที่สําหรับครูและทีมการศึกษาชั้นเรียน
ในการจัดเตรีย มโอกาสหรือบริบทเพื่อใหนักเรีย นไดเรียนรูและแกป ญหาดวยตนเอง โดยใชนวัตกรรม
การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปด
2. ศักยภาพการสอนคณิตศาสตรครู หมายถึง ระดับความสามารถในการจัดการเรียนรูที่เนนให
นักเรียนไดแกปญหาทางคณิตศาสตรดวยตนเอง ตามศักยภาพของนักเรีย นแตละคน โดยครูทําหนา ที่
จั ดเตรียมโอกาสในการเรี ยนรูให กั บ นั กเรีย นเพื่ อเขา ใจแนวคิ ด พื้นฐานที่สํ าคัญ ทางคณิ ต ศาสตร และ
สนับสนุนการเรียนรูของนักเรียนใหเรียนรูอยางอิสระ โดยใชห นังสือเรียนคณิตศาสตรสําหรับระดับ ชั้น
ประถมศึกษา ตามกรอบแนวคิดของ Sugiyama (2008) ซึ่งแบงระดับความสามารถในการสอนเปน 3
ระดับ ดังนี้ ระดับที่ 1 ครูบอกนักเรียนเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานที่สําคัญของคณิตศาสตร ดังเชน ขอเท็จจริง
ความคิดรวบยอดและขั้นตอน ระดับที่ 2 ครูอธิบายความหมายและเหตุผลที่อยูเบื้องหลังแนวคิดพื้นฐานที่
สําคัญของคณิตศาสตรเพื่อใหนักเรียนเขาใจสิ่งเหลานั้น ระดับที่ 3 ครูจัดเตรียมโอกาสในการเรียนรูใหกับ
นักเรียนเพื่อเขาใจแนวคิดพื้นฐาน และสนับสนุนการเรียนรู เพื่อใหนักเรียนเปนผูเรียนรูอยา งอิส ระใน
การจัดการเรียนรูดวยวิธีการแบบเปด ตามกรอบแนวคิดของ Inprasitha (2011) ดังนี้
ขั้นที่ 1 การนําเสนอปญหาปลายเปด คือ ความสามารถของครูในการนําเสนอปญหาปลายเปด ที่
ทําใหนักเรียนสามารถเรียนรูปญหาจนกลายเปนปญหาของนักเรียนเอง เพื่อที่นักเรียนจะไดมีความอยาก
แกปญหานั้นดวยตัวเอง ไมรอรับแนวทางการแกปญหาจากครูผูสอน
ขั้นที่ 2 การเรียนรูดวยตนเองของนักเรียน คือความสามารถของครูในการที่ไมแทรกแซงแนวคิด
ของนักเรียน กระตุนการเรียนรูของนักเรียน การบันทึกแนวคิดของนักเรียนระหวางที่นักเรียนแกปญ หา
โดยครูทําหนาที่เปนผูกระตุนนักเรียนใหคิดแกปญหาโดยใชคําถาม
ขั้นที่ 3 การอภิปรายทั้งชั้นและการเปรียบเทียบ คือความสามารถของครูในการจัดลําดับแนวคิด
ทางคณิตศาสตรข องนั กเรีย นเรีย งลํา ดับ จากแนวคิด พื้ นฐานไปสูแ นวคิ ดที่มี ความซั บ ซอ นมี ความเป น
นามธรรมสูง และการขยายแนวคิดของนักเรียนที่ออกมานําเสนอเพื่ออธิบายถึงแนวคิดทางคณิตศาสตรที่
สําคัญของนักเรียน
ขั้นที่ 4 การสรุปโดยการเชื่อมโยงแนวคิดของนักเรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน คือความสามารถของ
ครูในการเชื่อมโยงแนวคิดของนักเรียนที่นําเสนอทั้งหมดกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรที่ครูกําหนด
เปนเปาหมายในแผนการจัดการเรียนรู
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิ จั ย ครั้ง นี้ ผู วิ จั ย ใชเ ทคนิค การเก็ บ รวบรวมข อ มู ลตามระเบีย บวิ ธีวิจัย แบบผสมผสาน
(Mixed medthod) โดยผูวิจัยใชเครื่องมือที่หลากหลายในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งผูชวยวิจัยทําหนาที่
เปนผูสังเกตแบบมีสวนรวม อาศัยการตีความจากขอมูลที่เก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
1. การวิจัยเชิงปริมาณ
แบบสอบถามเกี่ยวกับศักยภาพการสอนคณิตศาสตรของครูในการยกระดับความสามารถใน
การเรียนรูคณิตศาสตรของนักเรียน จํานวน 1 ชุด โดยโครงสรางแบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check
list) ประกอบดวย สถานภาพ ประสบการณเกี่ยวกับการสอน โรงเรียน
ตอนที่ 2 ศักยภาพการสอนคณิตศาสตรของครู กอน-หลัง ที่ใชนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน
และวิธีการแบบเปด
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ
2.1 แบบสั ม ภาษณ แ บบกึ่ ง โครงสร า ง (Semi - Structured Interview Protocol) ซึ่ ง เป น
แบบสัมภาษณปลายเปดแตเนนการเจาะลึกของการสัมภาษณ (Indept Interview) จากผูใหขอมูลเปน
สําคัญ (ชาย โพธิสิตา, 2550) เอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก แผนการจัดการเรียนรู ผลงานของนักเรียนและ
แบบบันทึกการสอน เปนตน
2.2 ตัวผูวิจัยเอง (Research as a key instrument) ซึ่งผูวิจัยถือไดวาเปนเครื่องมือเก็บขอมูล
ที่ สํ า คัญที่สุดในกระบวนการวิจัย (ชิดชนก เชิง เชาว, 2560) เนื่อ งจากเปนผูที่มีปฏิสัม พันธโ ดยตรงตอ
เหตุการณหรือสถานการณใดสถานการณหนึ่งในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการ
การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปด และการวิเคราะหขอมูล
2.3 อุปกรณบันทึกเสียง เพื่อบันทึกเสียงในการสัมภาษณและในการจัดการเรียนรู (สุภางค
จันทวานิช, 2552)
2.4 กลองถายภาพ เพื่อใชในการบันทึกภาพที่เกี่ยวของในการวิจัยครั้งนี้
กลุมเปาหมาย
ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตรที่ใชนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปด จํานวน 11 คน
จากโรงเรียนเครือขายการพัฒนาวิชาครูคณิตศาสตรดวยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปด
มาอยางตอเนื่องเปนเวลาอยางนอย 1 ป ในปการศึกษา 2560
การวิเคราะหขอมูล
จากการดําเนินการวิจัยเพื่อศึกษาศักยภาพการสอนคณิตศาสตรของครูที่ใชนวัตกรรมการศึกษา
ชั้นเรียนและวิธีการแบบเปด แบงเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลเชิงปริมาณ ศักยภาพการสอนคณิตศาสตรของครู กอนใชนวัตกรรมการศึกษาชั้น
เรียนและวิธีการแบบเปด ตามกรอบแนวคิดของ Sugiyama (2008) ซึ่งแบงระดับความสามารถในการสอน
เปน 3 ระดับ ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงศักยภาพการสอนคณิตศาสตรของครู กอน-หลังใชนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการ
แบบเปด
ศักยภาพการสอนคณิตศาสตร
ของครู
ระดับ 1 : แบบอธิบาย (Explanation) โดยครูบอก
นักเรียนเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานที่สําคัญของ
คณิตศาสตร ดังเชน ขอเท็จจริง ความคิดรวบยอดและ
ขั้นตอน
ระดับ 2 : แบบอธิบายและใหเหตุผลประกอบ
(Explanation and Rationalization) โดยครูอธิบาย
ความหมายและเหตุผลที่อยูเบื้องหลังแนวคิดพื้นฐานที่
สําคัญของคณิตศาสตรเพื่อใหนักเรียนเขาใจสิ่งเหลานั้น
ระดับ 3 : แบบนักเรียนเปนศูนยกลางในการคนหา
(Student-centered Exploration) โดยครูจัดเตรียม
โอกาสในการเรียนรูใหกับนักเรียนเพื่อเขาใจแนวคิด
พื้นฐาน และสนับสนุนการเรียนรู เพื่อใหนักเรียนเปนผู
เรียนรูอยางอิสระ

กอนใชนวัตกรรม
หลังใชนวัตกรรม
การศึกษาชั้นเรียน การศึกษาชั้นเรียน
และวิธีการแบบเปด และวิธีการแบบเปด
(รอยละ)
(รอยละ)
100
0

0

0

0

100

จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวา ศักยภาพการสอนคณิตศาสตรของครูกอนใชนวัตกรรมการศึกษา
ชั้ นเรียนและวิธีการแบบเปด คิดเปนรอยละ 100 อยูในระดับที่ 1 ซึ่งครูสอนโดยบอกนักเรียนเกี่ยวกับ
แนวคิดพื้นฐานที่สําคัญของคณิตศาสตร ดังเชน ขอเท็จจริง ความคิดรวบยอดและขั้นตอน และหลังจากที่
ครูคณิตศาสตรใชนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปด ศักยภาพการสอนคณิตศาสตรของครูอยู
ในระดับที่ 3 คิดเปนรอยละ 100 ซึ่งครูสอนโดยทําหนาที่จัดเตรียมโอกาสในการเรียนรูใหกับนักเรียนเพื่อ
เขาใจแนวคิดพื้นฐาน และสนับสนุนการเรียนรู เพื่อใหนักเรียนเปนผูเรียนรูอยางอิสระ
ตอนที่ 2 ขอมูลเชิงคุณภาพ การวิจัยในครั้งนี้จะนําเสนอการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ แบงเปน
2 ชุด โดยชุดที่ 1 คือ โปรโตคอลการจัดการเรียนรูในชั้นเรียนจริงเพื่อสะทอนถึงศักยภาพการสอนทาง
คณิตศาสตรของครู และชุดที่ 2 คือแบบสัมภาษณเกี่ยวกับแนวทาง/ปจจัย/เงื่อนไขที่สําคัญในการพัฒนา
ศักยภาพการสอนคณิตศาสตรของครู ดังรายละเอียดตอไปนี้
ข อ มูล เชิ ง คุณ ภาพชุ ด ที่ 1 การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู เ รื่ อ งพื้ น ที่ กั บ การคู ณ ทศนิ ย ม โดยแผน
การจัดการเรียนรูในเรื่องดังกลาวถูกวางแผนบทเรียนรวมกันผานทีมการศึกษาชั้นเรียน ซึ่งการจัดการเรียนรู
ในชั้นเรียนของครูจะใชเปนขอมูลในการวิเคราะหถึงศักยภาพการสอนคณิตศาสตรของครูที่ใชนวัตกรรม
การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปด ตามกรอบแนวคิดของไมตรี อินทรประสิทธิ์ (2011) ดังตอไปนี้
ตัวอยางการจัดการเรียนรูที่ทีมการศึกษาชั้นเรียนไดรวมกันวางแผนเรื่องพื้นที่กับการคูณทศนิยม
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยคาบเรียนนี้เปนคาบเรียนที่ 4 จากทั้งหมด 12 คาบ ของหนวยการเรียนรู
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เรื่อง การคูณทศนิยม ซึ่งเปาหมายของคาบเรียนนี้ คือ เพื่อใหนักเรียนสามารอธิบายความหมายของการคูณ
ทศนิยมหนึ่งตําแหนงกับจํานวนนับในแนวตั้ง และสามารถแสดงวิธีการ (How to) ในการวาดภาพเพื่อหา
พื้นที่ กวาง 3 เมตร ยาว 2.5 เมตร ได ซึ่งปรากฏ ดังภาพ

ภาพที่ 1 แสดงหนาหนังสือเรียนคณิตศาสตรที่ใชในการวางแผนการจัดการเรียนรู
ที่มา: หนังสือคณิตศาสตร สําหรับระดับชั้นประถมศึกษา ป.5 เลม 1 หนา 31
(ไมตรี อินทรประสิทธิ์ และมาซะมิ อิโซดะ, 2554)
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียนครูมีลําดับการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน
ดังนี้
ขั้นที่ 1 การนําเสนอปญหาปลายเปด คือความสามารถของครูในการทําใหปญหาที่นําเสนอเปน
ปญหาที่แทจริงของนักเรียน โดยครูทําหนาที่ติดสถานการณปญหาเรื่องพื้นที่กับการคูณทศนิยมบนกระดาน
ดังนี้
สถานการณปญหา: แปลงดอกไมรูปสี่เหลี่ยมผืนผา กวาง 3 เมตร ยาว 2.5 เมตร แปลงดอกไมมีพื้นที่
กี่ตารางเมตร
คําสั่งที่ 1: เขียนประโยคสัญลักษณ
คําสั่งที่ 2: ใหนักเรียนวาดภาพแสดงการหาพื้นที่ของแปลงดอกไมวามีพื้นที่ประมาณกี่ตารางเมตร
โดยไมใชวิธีการตั้งคูณในแนวตั้ง
คําสั่งที่ 3: คํานวณหาคําตอบการคูณจํานวนนับกับทศนิยมในแนวตั้ง
ครูติดทีละคําสั่ง แลวใหเวลากับนักเรียนในการแสดงวิธีการ (How to) ทีละคําสั่ง โดยใหนักเรียน
อ า นคําสั่งของสถานการณปญ หานั้น มีก ารชี้แจงเรื่องกติกาและสื่ออุป กรณที่จ ะใชในการจัดกิจ กรรม
จากนั้นใหนักเรียนไดลงมือทํากิจกรรมนั้น โดยที่ครูไมมกี ารอธิบายหรือชี้แนะการแสดงวิธีการแกปญหาหรือ
ยกตัวอยางวิธีการแกปญหาใหกับนักเรียน ดังโปรโตคอลตอไปนี้

ภาพที่ 2 แสดงบทบาทครูในขั้นการนําเสนอปญหาปลายเปด
ครู :
อาว จากสถานการณปญหาที่ 1 เขาใหทําอะไรลูก
นักเรียน: เขียนประโยคสัญลักษณคะ/ครับ
ครู:
อาวเดีย๋ วครูใหนักเรียนทํางานเปนเดี่ยวนะคะ จะแจกใบงานคนละ 1 ใบ อาว สงไปเลย คน
ละ 1 แผน
นักเรียน: (เงียบ) ทํากิจกรรม
ครู:
อาวเริ่มคําสั่งแรก 2 นาที ใครไดแลวปดคว่ําเอาไวนะ อาวเขียนลงไปเลย เขียนลงไปใน
กระดาษที่เราไดเลยนะคะ ใครไดแลวปดคว่ําเอาไว (ครูเดินดูเพื่อบันทึกแนวคิดของนักเรียน
วามีแนวคิดใดบาง) ใครเสร็จแลวปดไวเลยนะคะ อะ เดี๋ยวรอเพื่อน อะ ไดคําสั่งที่ 1 แลว
เดี๋ยวครูติดของครูบาง (ครูติดสถานการณปญหาที่ 2 บนกระดานดํา) คําสั่งที่ 2 จะตื่นเตน
ขึ้นมานิดนึง โดยที่เรายังไมเคยผานมาเลย ดูสิวา วันนี้เราจะผานคําสั่งที่ 2 นี้ไปไดไหม อะ
คําสั่งที่ 2 วาไงลูก
นักเรียน: ใหนักเรียนวาดภาพแสดงการหาพื้นที่ของแปลงดอกไม วามีพื้นที่กี่ตารางเมตร โดยไมใช
วิธีการตั้งคูณในแนวตั้ง
ครู:
อาวครูในคําสั่งนีว้ าไงคะ วงเล็บไวเลยวา หามอะไรคะ
นักเรียน: หามใชวิธีการตั้งคูณแบบแนวตั้ง
ครู:
อาว เขาหามใชวิธีการตั้งคูณแบบแนวตั้ง แตเขาใหใชอะไรนะ วาดภาพ อะ ใบกิจกรรมนี้ก็
เปนงานเดี่ยวเหมือนกัน
นักเรียน: เย
ครู:
เดี๋ยวครูจะเดินดูซิวา มีใครจะวาดไดบาง ภาพที่ใหบนใบกิจกรรม (ครูเดินดูและบันทึกแนวคิด
ของนักเรียนที่เกิดขึ้นจริง)
จากโปรโตคอลขางตน ครูมีการจัดเตรียมสถานการณปญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของแปลงดอกไม และ
ติดบนกระดาน โดยครูใชคําพูดวา “อาว จากสถานการณปญหาที่ 1 เขาใหทําอะไรลูก” เพื่อใหนักเรียนได
อ านคําสั่งจากสถานการณปญหาและตีความปญหาดวยตนเอง โดยไมตีความปญหาหรืออธิบายวิธีการ
แกปญหาใหกับ นักเรียน และเมื่อนักเรียนไดแสดงแนวคิดในคําสั่งที่ 1 เรียบรอยแลว ครูติดสถานการณ
ปญหาที่ 2 ตอไป โดยใหนักเรียนเปนคนอานคําสั่งที่ 2 ดวยตนเอง “คําสั่งที่ 2 จะตื่นเตนขึ้นมานิดนึง โดยที่
เรายังไมเคยผานมาเลย ดูสิวา วันนี้เราจะผานคําสั่งที่ 2 นี้ไปไดไหม อะคําสั่งที่ 2 วาไงลูก” และมีการเนน
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คําสําคัญในคําสั่งเพื่อใหนักเรียนเกิดการตั้งขอสังเกตดวยตนเองในคําสั่งที่ 2 โดยใหอานคําสั่งนั้นซ้ําอีกครั้ง
“อ าวในคําสั่งนี้วาไงคะ วงเล็บไวเลยวา หามอะไรคะ” ครูทําหนาที่ขยายประเด็นที่สําคัญ ของคําสั่ง ใน
สถานการณปญหาผานคําพูดที่นักเรียนตอบมา “นักเรียน: หามใชวิธีการตั้งคูณแบบแนวตั้ง ครู:อาว เขา
หามใชวิธีการตั้งคูณแบบแนวตั้ง แตเขาใหใชอะไรนะ วาดภาพ อะ ใบกิจกรรมนี้ก็เปนงานเดี่ยวเหมือนกัน”
ซึ่งจะเห็น ไดวา ในขั้นนี้แสดงใหเห็นวา ครูมีความสามารถในการจัดเตรียมสื่อสถานการณปญหาติ ดบน
กระดานเพื่อใหนักเรียนไดมองเห็นชัดเจน และใหนักเรียนไดอานคําสั่งในสถานการณปญหานั้นๆ อยาง
ละเอียดและชัดเจนดวยตนเอง โดยครูพูดซ้ําแนวคิดของนักเรียนเกี่ยวกับการตีความคําสั่งในสถานการณ
ปญหาที่นักเรียนอาน และกระตุนใหนักเรียนไดเห็นประเด็นที่สําคัญของคําสั่งในสถานการณปญหานั้น โดย
ไมมีการตีความปญหาหรืออธิบายวิธีการในการแกปญหาใหกับนักเรียน เพื่อใหปญหานั้นเปนปญหาของ
นักเรียนอยางแทจริง
ขั้นที่ 2 การเรียนรูดวยตนเองของนักเรียน คือความสามารถของครูในการที่ไมแทรกแซงแนวคิด
ของนักเรียน กระตุนการเรียนรูของนักเรียน การบันทึกแนวคิดของนักเรียนระหวางที่นักเรียนแกปญ หา
โดยครูทําหน าที่เปน ผูกระตุนนักเรียนใหคิดแกปญหาโดยใชคําถามเพื่อ กระตุนใหนักเรียนแสดงวิธีการ
(How to) วาไดมาอยางไร โดยไมมีการบอกวิธีการจากครู และใชคําพูดที่กระตุนใหนักเรียนรูจักการทํางาน
กลุม รวมกันคิดและปรึกษาหารือกัน ไมกลัวกับการทําผิดหรือถูก ดังโปรโตคอลตอไปนี้

ภาพที่ 3 แสดงบทบาทของครูและนักเรียนในขั้นการเรียนรูดวยตนเองของนักเรียน
ครู:
นักเรียน:
ครู:
นักเรียน:
ครู:
นักเรียน:
ครู:
นักเรียน:
ครู:
นักเรียน:

เดี๋ยวครูจะเดินดูซิวา มีใครจะวาดไดบาง ภาพที่ใหบนใบกิจกรรม (ครูเดินดูและบันทึก
แนวคิดของนักเรียนที่เกิดขึ้นจริง)
ทํากิจกรรม
ใชดินสอได
ทํากิจกรรม
อาว ใครไดแลวเขียนแสดงความเปนเจาของไวไดเลยนะคะ ชื่อ ชั้น เลขที่ อาวใครเขียน
ชื่อเสร็จแลวลงมือคิดไดเลยลูก
ทํากิจกรรม
เขียนดินสอได
ทํากิจกรรม อานโจทยทวนอีกครั้ง และเริ่มลงมือทํากิจกรรม
อะ คําตอบมันไดเทาไร ลองแสดงออกมาใหไดสิ จากประโยคสัญลักษณใชไหม เรารูอยู
แลววามันไดเทาไร เพราะฉะนั้นแสดงออกมาจากภาพดูซิ ลองแสดงจากภาพเลย จาก
คําตอบที่ลูกคิดไดแลวนะ แสดงยังไงใหออกมาจากภาพใบนี้
ทํากิจกรรม

ครู:
นักเรียน:
ครู:
นักเรียน:
ครู:
นักเรียน:
ครู:
นักเรียน:
ครู:
นักเรียน:

เดินดูและบันทึกแนวคิดของนักเรียน ถาเรารูคําตอบแลวนิ เราจะแสดงยังไงคําตอบจาก
ภาพอันนี้
ทํากิจกรรม
ชวยกันไดนะคะ นั่งดวยกัน ชวยกันคิดดวยกันไดคะ ปรึกษากันไดคะ แมวาเปนงานเดี่ยว
ก็ปรึกษากันได
ออ..
อา เกือบไดแลว เกือบใชแลว อีกนิดนึง เราจะแสดงยังไง จากไอตัวนี้ที่เกินมา เราจะแสดง
ยังไง
ทํากิจกรรม
เดี๋ยวตองอธิบายจากภาพนะ คําตอบที่ไดตองอธิบายจากภาพนี้ ไมใชอธิบายจากการตั้ง
คูณนะ
ถาผิดหละครู
ผิดก็ไมเปนไรคะ มีใครไมไดเลยมีไหมคะ สวนใครเสร็จแลวก็ปดไวเลยนา ครูจะไดเดินดู
วาใครยังไมเสร็จ เขียนตรงไหนก็ไดที่จะแทนตัวเลข ตรงไหน ก็เขียนไดเลยคะ
พึมพํา พูดอธิบายแนวคิดตนเองกับเพื่อน

จากโปรโตคอลขางตน ครูไดจัดเวลาใหนักเรียนในการแกปญหาและแสดงวิธีการ (How to) ดวย
ตนเอง โดยครูทําหนา ที่ในการเดินสั ง เกตและบัน ทึก แนวคิด ของนั กเรียน และใชคํา พูด กระตุน ให คิ ด
แกปญหาโดยใชคําถามใหนักเรียนแสดงวิธีการ (How to) วาไดมาอยางไร โดยไมมีการบอกวิธีการจากครู
“อะ คําตอบมันไดเทาไร ลองแสดงออกมาใหไดสิ จากประโยคสัญลักษณใชไหม เรารูอยูแลววามันไดเทาไร
เพราะฉะนั้นแสดงออกมาจากภาพดูซิ ลองแสดงจากภาพเลย จากคําตอบที่ลูกคิดไดแลวนะ แสดงยังไงให
ออกมาจากภาพใบนี้” และใชคําพูดที่กระตุนใหนักเรียนรูจักการทํางานกลุม รวมกันคิดและปรึกษาหารือ
กัน ไมกลัวกับการทําผิดหรือถูก “ชวยกันไดนะคะ นั่งดวยกัน ชวยกันคิดดวยกันไดคะ ปรึกษากันไดคะ
แมวาเปนงานเดี่ยวก็ปรึกษากันได” “ผิดก็ไมเปนไรคะ มีใครไมไดเลยมีไหมคะ สวนใครเสร็จแลวก็ปดไว
เลยนา ครูจะไดเดินดูวาใครยังไมเสร็จ เขียนตรงไหนก็ไดที่จะแทนตัวเลข ตรงไหน ก็เขียนไดเลยคะ” ในขั้น
นี้แสดงใหเห็นวาครูมีความสามารถในการเตรียมโอกาสและใหเวลากับนักเรียนไดคิดแกปญหาดวยตนเอง
โดยครูเดินสังเกตและบันทึกแนวคิดของนักเรียนที่เกิด ขึ้น มีการใชคําพูดกระตุนการคิดแกปญหาของ
นักเรียนและกระตุนการทํางานกลุม/เดี่ยว ใหกลาคิด ไมกลัวผิดหรือถูก แตตองไมแทรกแซงแนวคิดของ
นักเรียนที่แสดงออกมาผานชิ้นงานของแตละคน
ขั้นที่ 3 การอภิปรายทั้งชั้นและการเปรียบเทียบ คือความสามารถของครูในการจัดลําดับแนวคิด
ทางคณิตศาสตรข องนั กเรีย นเรีย งลํา ดับ จากแนวคิด พื้ นฐานไปสูแ นวคิ ดที่มี ความซั บ ซอ นมี ความเป น
นามธรรมสูง และการขยายแนวคิดของนักเรียนที่ออกมานําเสนอเพื่ออธิบายถึงแนวคิดทางคณิตศาสตรที่
สําคัญของนักเรียน โดยครูเปนผูกําหนดประเด็นในการนําเสนอและประเด็นในการอภิปราย ผานประเด็น
ดังนี้ 1) การเขียนประโยคสัญลักษณ 2) อธิบายวิธีการ (How to) ในการวาดภาพแสดงการหาพื้นที่ 3)
อธิบายวิธีการคูณทศนิยมกับจํานวนนับในแนวตั้ง ซึ่งครูจะคอยพูดซ้ําเพื่อขยายแนวคิดของนักเรียนและให
นักเรียนเปรียบเทียบความเหมือนและความตางของแนวคิดของนักเรียน ผานการเขียนลงบนกระดานของ
ครู ซึ่งเปนประเด็นที่สอดคลองกับเปาหมายของแผนการจัดการเรียนรู ดังโปรโตคอลตอไปนี้
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ภาพที่ 4 แสดงบทบาทครูและนักเรียนในขั้นการอภิปรายทั้งชั้นและการเปรียบเทียบ
ครู:
อะ เดี๋ยวที่คําสั่งแรกเขาใหทําอะไรนะคะ
นักเรียน: เขียนประโยคสัญลักษณ
ครู:
ใหนกั เรียนเขียนประโยคสัญลักษณ อะ ใหฝงซายมือกอน เริ่มจากอัญชัน ลุกขึ้นตอบเลยคะ
อัญชัน ประโยคสัญลักษณที่ได คืออะไร
อัญชัน: 3x 2.5 คะ
ครู:
ครูเขียน 3x 2.5 บนกระดาน อะ ของนัด เหมือนไหม
นัด:
เหมือนครับ
ครู:
ของกอตเหมือนไหม เปนไง
กอต:
3.0x2.5 ครับ
ครู:
อะ ที่ไดเมื่อกี้ครูเขียนไวกอนนะ อะ ของอัญชัน เปนไงนะลูก
นักเรียน: เหมือนของเพื่อนบนกระดานคะ/ครับ
ครู:
อะ มีใครไมเหมือนเพื่อน 3 คนนี้ไหม มีใครที่ตางจาก 3 คนนี้อีก
นักเรียน: ไมมี
ครู:
อะ มี 3 แบบ ตอไปในคําสั่งที่ 2 เขาใหเราวาดภาพแสดงการหาพื้นที่ใชไหมคะ
นักเรียน: ใชคะ/ครับ
ครู:
นุน ติดกระดานกอน อะ ของนุนทํายังไง ขั้นตอนแรก
นุน:
ขั้นตอนแรกหนูก็ขีดเสน 2 เสน
ครู:
ขีดเสน 2 เสน ขีดยังไง ขีดตรงไหนบาง
นักเรียน: แลวก็ขีดเปน 0.1 พึมพํา
ครู:
ออ เพื่อนบอกวา ไอที่เปนขีดเล็กๆ นี่แทนดวย 0.1 อะ ผลลัพธที่นุนได คือเทาไร จากภาพ
นี้
นักเรียน: ถาเกิดเอา 2.5 ไปคูณกับ 3 ก็จะได 7.5 คะ
ครู:
ถานุนจะบอกวา จากภาพนี่ นุนแสดงใหเพื่อนเห็นวา นี่ 7.5 จะใหเพื่อนเห็นไดยังไง จากภาพ
ของนุน ตอไปคนที่ 2 เอยคะ
เอย:
ก็แบงเปนเสนคะ แตวาไมมีเสน 0.1 เหมือนเพื่อนคะ ไมใชสูตรคูณเลย แลวก็เอาเลขเขาไป
ขางในเพื่อแทนวา ขางในจํานวนเทาไร ชองใหญก็เปน 1 ชองเล็ก ชองละ 0.5 คะ แลวก็เอา

ครู:
นักเรียน:
ครู:
นักเรียน:
ครู:
นักเรียน:
ครู:
อัญชัน:
ครู:
นักเรียน:

ผลรวมของจํานวนเต็มกอนมาบวกดวยกัน 1 บวกกัน 6 ครั้ง ก็ได 6 แลวก็เอา 0.5+0.5+0.5
ได 1.5 แลวก็เอาจํานวนทั้งหมดมาบวกกันก็ได 7.5 คะ
เอา ปรบมือใหเพื่อนหนอย เอา เดี๋ยวครูจะบอกตามแนวคิดที่เอยวาเมื่อกี้นะคะ วา เอย บอก
วา ก็แบงเหมือนนุนเหมือนกัน เพียงแตวา เอย เนี่ยะ ไมแบง 0.1 5 ครั้งใชไหมคะ ไมแบง
คือ แทนลงไปเลยในชองนี้ วาคือ 0.5 แลวเอย เขาใชวิธีเหมือนนุนไหม
ไม
เอยใชวิธีหาผลรวมจากภาพ โดย เอย นี่แทน 1 นี้ ในชองใหญๆ ดวย 1 หมดเลย โดย 1 นี่
มันมีอยูทั้งหมด 6 ชอง ทีนี้ 0.5 นี้ เอยก็เอามาบวก เอา 6 ชอง นี่เอา 0.5+0.5+0.5 แลว
รวมกันได
7.5
ตอไปคําสั่งที่ 3 ขอสัก 3 คน ไมเอาคนเดิมนะคะ แถวนี้จะสงใคร
อันชัญ พลอย ขาวปุน
อาว อันชัญ กอน แถวแรก
แนวคิดของหนูนะคะ คือ เอา 3.0x2.5 คะ คือ กวางxยาว คะ 3 คูณ 5 ได 15 คะ ทด 1 คะ
3 คูณ 2 ได 6 บวกตัวทด 1 ได 7 เปน 7.5 คะ
อันชัญ เอา 2.5 เปน ตัวตั้ง และ 3 เปนตัวคูณ ผลลัพธแบบตั้งคูณ กับ แบบแสดงโดยภาพ
เทากันไหม
เทากันคะ

จากโปรโตคอลขางตน ครูไดจัดเรียงแนวคิดของนักเรียนที่จะนําเสนอหนาชั้นเรียนกอนขึ้นนําเสนอ
โดยกําหนดประเด็นในการนําเสนอและประเด็นในการอภิปราย ผานประเด็นดังนี้ 1) การเขียนประโยค
สัญลักษณ 2) อธิบายวิธีการ (How to) ในการวาดภาพแสดงการหาพื้นที่ 3) อธิบายวิธีการคูณทศนิยมกับ
จํานวนนับในแนวตั้ง “อะ เดี๋ยวที่คําสั่งแรกเขาใหทําอะไรนะคะ” “ตอไปในคําสั่งที่ 2 เขาใหเราวาดภาพ
แสดงการหาพื้นที่ใชไหมคะ” “ตอไปคําสั่งที่ 3 ขอสัก 3 คน ไมเอาคนเดิมนะคะ แถวนี้จะสงใคร” และครู
จะพูดซ้ําเพื่อขยายแนวคิดของนักเรียนและใหนักเรียนเปรียบเทียบความเหมือนและความตางของแนวคิด
ของนักเรียนในชั้นเรียน ดังนี้ “อัญชัน: 3x 2.5 คะ ครู:ครูเขียน 3x 2.5 บนกระดาน อะ ของนัด เหมือน
ไหม หรือ เอย: ก็แบงเปนเสนคะ แตวาไมมีเสน 0.1 เหมือนเพื่อนคะ ไมใชสูตรคูณเลย แลวก็เอาเลขเขา
ไปขางในเพื่อแทนวา ขางในจํานวนเทาไร ชองใหญก็เปน 1 ชองเล็ก ชองละ 0.5 คะ แลวก็เอาผลรวมของ
จํานวนเต็มกอนมาบวกดวยกัน 1 บวกกัน 6 ครั้ง ก็ได 6 แลวก็เอา 0.5+0.5+0.5 ได 1.5 แลวก็เอาจํานวน
ทั้งหมดมาบวกกันก็ได 7.5 คะ ครู:เอา ปรบมือใหเพื่อนหนอย เอา เดี๋ยวครูจะบอกตามแนวคิดที่เอยวาเมื่อ
กี้นะคะ วา เอย บอกวา ก็แบงเหมือนนุนเหมือนกัน เพียงแตวา เอย เนี่ยะ ไมแบง 0.1 5 ครั้งใชไหมคะ ไม
แบง คือ แทนลงไปเลยในชองนี้ วาคือ 0.5 แลวเอย เขาใชวิธีเหมือนนุนไหม” ในขั้นนี้แสดงใหเห็นวาครูมี
ความสามารถในการเตรี ย มประเด็ น ในการอภิ ป รายเพื่ อ ให นั ก เรี ย นได อ ธิ บ ายและแสดงแนวคิ ด ใน
การแกปญหาของตนเอง และครูสามารถที่จะขยายแนวคิดของนักเรียนผานการพูดซ้ํา และใหนัก เรีย น
เปรียบเทียบความเหมือนความตางของแนวคิดของนักเรียนคนกับแนวคิดอื่นๆ ในชั้นเรียนได
ขั้นที่ 4 การสรุปโดยการเชื่อมโยงแนวคิดของนักเรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน คือความสามารถของครู
ในการเชื่อมโยงแนวคิดของนักเรียนที่นําเสนอทั้งหมดกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรที่ครูกําหนดเปน
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เปาหมายในแผนการจัดการเรียนรู ผานการอธิบายจากแนวคิดของนักเรียนที่สรุปจากผลงาน/ชิ้นงานของ
นักเรียนที่ติดบนกระดานกับสื่อเสริมสําหรับของครูในการเชื่อมตอกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร

ภาพที่ 5 แสดงบทบาทครูในขั้นการสรุปโดยการเชื่อมโยงแนวคิดของนักเรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน
ครู:
นักเรียน:
ครู:
นักเรียน:
ครู:
นักเรียน:
ครู:
นักเรียน:
ครู:
นักเรียน:
ครู:
นักเรียน:
ครู:
นักเรียน:
ครู:
นักเรียน:
ครู:
นักเรียน:
ครู:
นักเรียน:
ครู:
นักเรียน:
นักเรียน:

อาว วันนี้เราทํากิจกรรมกี่คําสั่ง
3 คําสั่ง
คําสั่งแรก คือ
ประโยคสัญลักษณ
สอง
วาดภาพการหาพื้นที่
อาว 3
คํานวณในแนวตั้ง
ซึ่ง ทั้ง 2 แบบ คําตอบได เทาไหรหมดเลย (ครูติดสื่อภาพขยายของการแบงพื้นที่แปลง
ดอกไมสําหรับครูบนกระดาน)
7.5
7.5 เพราะฉะนั้นที่เราตั้งคือ
3x2.5 กับ 2.5x3 กับ 3.0x2.5
อะ คําตอบซึ่งเปนไรหมดเลย
เทากัน
เทากัน แลวเวลาเราคํานวณหาคําตอบเรา เหมือนกันไหมกับการคูณจํานวนเต็มกับจํานวน
เต็ม
เหมือนกัน
เอา เหมือนกัน แตตางกันตรงไหนเอย
มีจุดทศนิยม
มีจุดทศนิยม แลวทําไมของลูกถึงตอบทศนิยม 1 ตําแหนงคะ
เพราะเลขทศนิยมที่เขากําหนดเปน 1 ตําแหนง
อะ เพราะตัวเลขที่เราเอามาคูณกับจํานวนนับมันเปน
ทศนิยม 1 ตําแหนง
อะ เพราะฉะนั้นถาเราจะคูณจํานวนนับกับทศนิยม 1 ตําแหนง คําตอบมันจะไดเปนกี่
ตําแหนงหละ
1 ตําแหนง

จากโปรโตคอลขางตน ครูทํา หนาที่ในการรวบรวมประเด็นที่นักเรียนไดนํา เสนอแนวคิดและ
อภิปรายรวมกันในชั้นเรียน เพื่อสรุปอีกครั้งโดยการตั้งคําถามกับนักเรียน ดังนี้ “อาว วันนี้เราทํากิจกรรมกี่
คําสั่ง” “คําสั่งแรก คือ” “สอง” “อาว 3” จากนั้นครูใชแนวคิดของนักเรียนที่สรุปจากผลงาน/ชิ้นงานของ
นักเรียนที่ติดบนกระดานกับสื่อเสริมสําหรับของครูในการเชื่อมตอแนวคิดของนักเรียนกับความคิดรวบยอด
ทางคณิตศาสตรที่ครูกําหนดเปนเปาหมายในแผนการจัดการเรียนรู ดังนี้ “ครู: ซึ่งทั้ง 2 แบบ คําตอบได
เทาไหรหมดเลย (ครูติดสื่อภาพขยายของการแบงพื้นที่แปลงดอกไมสําหรับครูบนกระดาน) นักเรียน: 7.5”
ในขั้นนี้แสดงใหเห็นวาครูมีความสามารถในการรวบรวมประเด็นที่นักเรียนไดนําเสนอแนวคิดและอภิปราย
รวมกันในชั้นเรียนและสามารถจัดเตรียมสื่อที่ชวยในการสรุปแนวคิดของนักเรียนเพื่อเชื่อมโยงกับแนวคิด
ทางคณิตศาสตรที่ระบุไวในแผนการจัดการเรียนรูได
ขอมูลเชิงคุณภาพชุดที่ 2 จากแบบสัมภาษณเกี่ยวกับแนวทาง/ปจจัย/เงื่อนไขที่สําคัญในการพัฒนา
ศักยภาพการสอนทางคณิตศาสตรของครูโรงเรียน สะทอนใหเห็นวา ครูใชนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและ
วิธีการแบบเปดเปนกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพการสอนคณิตศาสตรของครู ดังนี้
ครูคนที่ 1: “ดิฉันเขามาสอนโรงเรียนหวังดีเปนระยะเวลา 1 ปกวาๆ เมื่อไดรับโอกาสเขามาสอนก็
ไดเปนครูผูสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6 ซึ่งเปนปแรกที่โรงเรียนไดนํานวัตกรรมการศึกษาชั้น
เรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปด (Open Approach) ซึ่งเปนรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูตาม
แนวคิดของทาน รองศาสตราจารย ดร.ไมตรี อินทรป ระสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลั ย
ขอนแกน มาใชในการพัฒนาวิชาชีพครูของโรงเรียนโดยรวมทํางานกับ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ซึ่งเริ่มจัดใหมีการเรียนการสอนดวยวิธีการแบบเปด (Open Approach) ในระดับชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 และ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ดิฉันก็ไดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ซึ่งกังวลมากวาการสอน
คณิตศาสตรดวยวิธีการแบบเปด (Open Approach) เปนอยางไร มีวิธีการสอนเปนแบบไหน แลวจะสอน
ไดไหมตอนนั้นก็กลาๆ กลัวๆ เพราะไมเคยไดยินและไมเคยมีประสบการณในการสอนในรูปแบบดังกลาว
เลย แตก็ตองกลาที่จะทําและตองเขาใจในการเรียนการสอนแบบนี้ใหไดวาเปนเชนไร ชวงแรกก็ยังมีกังวล
ทํ าทุก อยางยังไมค อยเป นขั้น เปน ตอนเทา ไรแตก็ ยัง มีความโชคดีในความกั งวลก็คื อ มีเ พื่อนที่จ บจาก
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึก ษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ผา นประสบการณการเรียน
การสอนดวยวิธีการแบบเปด (Open Approach) มาแลวเขาก็ใหคําปรึกษา คอยชวยเหลือในตอนที่เรา
ติ ด ขั ด หรื อ ไม ต อ ไม ถู ก ที่ ไ ม เ ข า ใจเลยคื อ หนั ง สื อ เรี ย นคณิ ต ศาสตร ข องญี่ ปุ น ที่ เ ราต อ งมาวิ เ คราะห
วัตถุประสงคในแตละคาบที่จะสอนวาหนังสือตองการใหครูผูสอน สอนอะไร มีสื่ออะไร และที่สําคัญคือ
วัตถุประสงคที่นักเรียนจะไดรับในแตละคาบ จึงมีการวางแผนรวมกันกอนที่จะสอนทุกครั้ง ที่เรียกวา PLC
ในการวางแผนทุกครั้งในแตละสัปดาหก็จะมีผูบริหาร ครูผูสอนในกลุมสาระคณิตศาสตรและผูเชี่ยวชาญ
ทุกคนก็จะชวยกันวิเคราะหหนังสือ วิเคราะหปญหาหรือแนวคิดที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักเรียน รวมไปถึงการ
สนับสนุนจากผูบริหารเรื่องสื่อการสอนที่ตองใชในคาบแตละคาบที่ตองสอนเพราะ การเรียนการสอนดวย
วิธีการแบบเปด (Open Approach) ตองมีสื่อทุกครั้งที่สําคัญก็คือสื่อหลัก ที่นักเรียนตองมีในการลงมือ
ปฏิบัติตามคําสั่งเพื่อแสดงแนวคิดของตนเองออกมาอยางละเอียด และจะมีการสะทอนผลในแตละครั้งที่
สอนไปแลวกอนที่จะเริ่มวางแผนบทเรียนใหมในคาบตอไป
จากวั นแรกจนมาถึ ง ตอนนี้ ก็ ส อนด ว ยวิธี ก ารแบบเป ด (Open Approach) มาแล ว 1 ป ก ว า
ประสบการณที่เจอและไดรับก็คือ ทําใหนักเรียนไดมีพื้นที่แสดงความคิดของตัวเอง กลาแสดงออกและ
ยอมรับความคิดของเพื่อน ๆ กลาที่จะคิดและทําในสิ่งที่ตัวเขาเองคิดวามันถูกตอง มีความสุข สนุกสนานใน
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กิจกรรมที่จัดในแตละคาบ ความสนุกของครูก็คือไดมองเห็นแนวคิดที่หลากหลายของนักเรียน บางครั้งเราก็
มีคําพูดคําวา “ ออ” ในใจตัวเองจากแนวคิดของนักเรียนซึ่งเราก็ไดเรียนรูรวมไปกับเขาดวยมันเปนอะไรที่
ทําใหเรามองเห็นตัวเองวา จริงๆ แลวสิ่งที่เราไดเรียนรูมาก็ไมใชคิดแบบนั้นไดเพียงวิธีเดียว” (ครูโรงเรียน
หวังดี)
ครูคนที่ 2: “เริ่มจากการเห็นวาการสอนดวยวิธีการแบบเปด (Open Approach) ไมมีอะไร นาจะ
งาย พอไดเขามาเรียนรู จึงรูวามันมีอะไรมากมายที่เรายังไมรู ไมเขาใจ สับสนไปหมดและทําอะไรไมถูก
เลยในชวงเริ่มตน สิ่งที่ทําใหครูพี่สาว เรียนรู เขาใจวิธีการแบบเปด (Open Approach) มากขึ้น คือ การได
รวมวางแผนการสอนกับทีมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) ไดเขาเรียนรูชั้นเรียนจริง และเรียนรูจาก
การสะทอนผลชั้นเรียน ไมวาจะเปนชั้นเรียนของตนเองหรือชั้นเรียนของเพื่อนครู การแลกเปลี่ยนเรียนรู
กับเพื่อนรวมวิชาชีพเปนการเปดโอกาสใหครูไดเห็นการสอนและเรียนรูในชั้นเรียนอยางเปนรูปธรรม ครู
พี่ สาวก็เริ่มซึมซับ เขาใจมากขึ้น อาจเปนเพราะทีมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) มีผูบริหารของ
โรงเรียนที่ความเขาใจในกระบวนการการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) ซึ่งโรงเรียนวรพัฒนไดเขารวม
เปนโรงเรียนเครือขายการพัฒนาวิชาชีพครูดวยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน ( Lesson study ) และวิธีการ
แบบเปด (Open Approach ) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ไมนอยกวา 5 ปแลว ตรงนี้เองที่ทํา
ใหครูพี่สาว สามารถพัฒนาชั้นเรียนของตนเองไดดีขึ้นเรื่อยๆ ถึงแมวาจะเพิ่งเริ่มมาสอนวิชาคณิตศาสตร
ดวยวิธีการแบบเปด (Open Approach) ไดไมถึงป ความรูสึกของครูพี่สาวเห็นวาในชั้นเรียน นักเรียน
เรียนอยางสนุกสนาน การเรียนมีความหมายตอนักเรียนอยางมาก นักเรียนมีความสุขกับการเรียน ครูพี่สาว
ก็มีความสุขที่ไดสอนแบบนี้ และจะพัฒนาชั้นเรียน เพื่อลูกๆ ตัวนอย และยินดีเปนแหลงเรียนรูกับเพื่อน
รวมวิชาชีพตอไป
วิ ธี ก ารแบบเป ด (Open Approach) เป น มากกว า การสอน ตํ า แหน ง ของการเรี ย นรู อ ยู ที่
การแก ป ญ หาของผู เ รี ย น ดั ง นั้ นครูจึ ง ไม ไ ดทํ า หน า ที่ ถ า ยทอดความรู แต ค รู ทํา หน า ที่ ใ นการนํ า เสนอ
สถานการณปญหาที่ทาทายใหนักเรียน แลวคอยสังเกตแนวคิดในการแกปญหาของนักเรียน วามีแนวคิด
อะไรเกิดขึ้นบาง แลวครูก็จ ะคอยหยิบยืนเครื่อ งมือตางๆ เทาที่จําเปนในการชวยใหเกิดแนวคิดในการ
แกป ญหาของนักเรียน หลังจากนั้นก็ใหนักเรียนนําเสนอแนวคิด ครูก็จะคอยลําดับแนวคิดจากแนวคิด
พื้นฐานจนนําไปสูแนวคิดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในหอง แลวคอยสรุปเชื่อมโยงแนวคิดทางคณิตศาสตร
ของนัก เรีย น เมื่อ เปนอยางนี้นักเรียนก็จ ะมีลัก ษณะนิสัย ในการที่จ ะคิดแกไ ขปญ หาตา งๆ ในชีวิตจริง
ขอบคุณผูบริหารและทีมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)” (ครูโรงเรียนวรพัฒน)
ครู ค นที่ 3: “เมื่ อ 5 ป แ ล ว ที่ แ ล ว โรงเรี ย นนี้ไ ด เจอกั บ นวัต กรรมการศึก ษาชั้นเรี ยน (Lesson
Study) และวิธีการแบบเปด (Open Approach) ที่เปลี่ยนโรงเรียนจากโรงเรียนปกติใหเปนโรงเรียนของ
ความสุข เปลี่ยนครูใหเปนโคชเปลี่ยนนักเรียนใหเปนนักคิด เปลี่ยนหองเรียนที่เปนหองสี่เหลี่ยมใหเปนโลก
กวาง ๆ ขยายพื้นที่เรียนรูไมมีที่สิ้นสุด ปแรก ๆ เราไมรูหรอกวา วิธีการแบบ (Open Approach) คืออะไร
แตเรารูวาถาเราสอนแบบนี้เราไดหองเรียนที่มีความสุข เราไดนักเรียนที่ทัศนคติที่ดีกับวิชาคณิตศาสตร เรา
จะเห็นแววตาที่สดใส มุงมั่น จดจอในการเรียน มีความกระตือรือรนในการเรียนรูอยูตลอดเวลา มีประโยค
บางประโยคที่ครูคณิตศาสตรบางคนอาจจะไมเคยไดยินเลยจากนักเรียนในชั้นเรียน เชน วันนี้มีอะไรมาให
เราเลนอีก หรือหมดคาบแลวเหรอเนี่ย หรือแมกระทั่งวันที่เราไมเขาสอนเด็กๆ จะมารุมถามเราวาครูไป
ไหนทําไมไมมาสอน แตประโยคเหลานี้เปนประโยคที่หองเรียน Open Approach ไดยินบอยมาก

ชั้นเรียนแบบนี้จะเกิดขึ้นไดอยางไรเหรอคะ ตอบคะเกิดจากตัวคุณครูกอนคะ แคครูเปลี่ยนวิธีการ
คิดแบบเดิมๆ ที่เคยเปน จากครูผูบอกความรูเปนครูผูจัดการเรียนรูแทน ยกหนาที่การเรียนรูใหเปนของ
นักเรียน ครูเปนโคช สรางพื้นที่การเรียนรูใหมากที่สุด หยุดใชคําวาถูก วาผิด หยุดเปนผูตัดสินชี้ขาดให
นักเรีย น เปลี่ย นคําวา “เรียนเกง” ใหมีความหมายที่ครอบคลุมไม ใชแ คเ ก ง ตามตัวชี้วัด เทา นั้ น ควร
ครอบคลุมทุกๆ ความสามารถของนักเรียน ใหความสําคัญกับเสียงเล็กๆ ของนักเรียน คืนพื้นที่การเรียนรู
ใหนักเรียน โดยผานกระบวนการที่ครูจัดใหเพื่อสุดทายนักเรียนจะตอบไดเองวาเคาจะเลือกคําตอบอะไร
ดวยเหตุผลใด นักเรียนจะเรียนรูและตัดสินใจไดดว ยตนเอง เพราะสิ่งเหลานี้เปนตัวสรา งวิธีใชชีวิ ตแก
นักเรียนในอนาคตตอไป
เมื่อการสอนแบบเปด (Open Approach) เขามาใชในชีวิตแลว ครูที่เคยทํางานคนเดียว สอนคน
เดียว เกงคนเดียวจะไมมีอีก แลว เพราะครูไมสามารถทํางานคนเดียวไดอีกแลว ครูตองทํางานเปน ทีม
เพราะการเปลี่ยนแปลงชั้นเรียน ครูคนเดียวคงไดแตคงเหนื่อยและไมสนุก แตถาครูทํางานเปนทีม ครูก็
ยั งคงเหนื่อยเหมือนเดิมคะแตครูจะสนุก และมีความสุข ไปพรอ มกัน สุขอยา งไรหรือคะ สุขที่มีทีม คอย
แบงปนความคิด สุขที่มีทีมแบงปนความผิดพลาด งานสอน งานสรางอนาคตของชาติไมสมหวังไปทุกครั้ง
หรอก ครูจะไมบาดเจ็บเยอะเพราะทุกๆ ครั้งที่ครูสอน ครูไมไดทํางานคนเดียว ครูจะมีทีมคอยดูแลกัน ไมได
ดูแลกันแคเรื่องงานแตดูแลกันถึง ความรูสึก ทีเดียว ถึงจะทํางานเหนื่อยแตครูจ ะไมทอจนหมดกํา ลั ง ใจ
ความสัมพันธเหลานี้ทําใหเกิดชุมชนของการเรียนรู การเรียนรูที่เกิดขึ้นทั้งกับครูและนักเรียน เปนชุมชน
การเรียนรูอยางแทจริง” (ครูโรงเรียนศรีนครินทรวิทยานุเคราะห)
สรุปผลและการอภิปรายผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
ครูที่ใชนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเป ดมีศักยภาพการสอนคณิตศาสตรอ ยูใน
ระดับที่ 3 คิดเปน 100% โดยในการจัดการเรียนรูด วยวิธีการแบบเปด ครูจะทําหนาที่จัดเตรียมสถานการณ
ปญหาปลายเปดเพื่อใหนักเรียนไดเขาใจปญหาที่แทจริงดวยตัวนักเรียนเอง จัดเตรียมโอกาสในการเรียนรูที่
จะคนหาวิธีการแกปญหา (How to) ดวยตนเอง จัดเตรียมโอกาสในการไดใหเหตุผลประกอบแนวคิดที่คิด
ไดและเปรียบเทียบวิธีการในการแกปญหาที่หลากหลาย พรอมทั้งจัดเตรียมโอกาสเพื่อใหนักเรียนไดเห็น
ความเชื่อมโยงของแนวคิดของนักเรียนกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร ดังนี้ ขั้นที่ 1 การนําเสนอ
สถานการณปญหา โดยครูนําเสนอปญหาปลายเปด และคอยกระตุนใหนักเรียนสามารถเรียนรูปญหาจน
กลายเปนปญหาที่แทจริงของนักเรียน เพื่อที่นักเรียนจะไดมีความอยากแกปญหานั้นดวยตัวเอง และไมรอ
รับแนวทางการแกปญหาจากครูผูสอน ขั้นที่ 2 การเรียนรูดวยตนเองของโดยครูจะใหนักเรียนแกปญหา
จากสถานการณปญหา ไมแทรกแซงแนวคิดของนักเรียน กระตุนนักเรียนใหคิดแกปญหาโดยใชคําถาม และ
บันทึกแนวคิดของนักเรียนระหวางที่นักเรียนแกปญหา ขั้นที่ 3 การอภิปรายทั้งชั้นและการเปรียบเทียบ
โดยครูจะจัดลําดับแนวคิดทางคณิตศาสตรของนักเรียนเพื่อไปนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียนจากแนวคิด
พื้ นฐานไปสูแ นวคิดที่มีความซับ ซอนมีความเปนนามธรรมสูง และขยายแนวคิดของนักเรีย นที่ออกมา
นําเสนอเพื่อ อธิบายถึงแนวคิดทางคณิต ศาสตรที่สําคัญ ของนักเรียนโดยการอภิปรายและเปรียบเที ย บ
แนวคิดของนักเรียน ขั้นที่ 4 การสรุปโดยการเชื่อมโยงแนวคิดของนักเรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน โดยครู
เชื่อมโยงแนวคิดของนักเรียนที่นําเสนอทั้งหมด ผานการอธิบายและสรุปจากผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียนที่
ติดบนกระดานกับ สื่อเสริมสําหรับของครูในการเชื่อมตอแนวคิดของนักเรียนกับ ความคิดรวบยอดทาง
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คณิตศาสตรที่ครูกําหนดเปนเปาหมายในแผนการจัดการเรียนรู กระบวนการที่ชวยสงเสริมใหครูสามารถ
ยกระดับศักยภาพการสอนคณิตศาสตรของครูได คือการทําการศึกษาชั้นเรียนทุกสัปดาหกับทีมการศึกษา
ชั้นเรียน
อภิปรายผลการวิจัย
1. ครูที่ใชนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปดมีศักยภาพการสอนคณิตศาสตรอยูใน
ระดั บ ที่ 3 คิ ด เป น 100 % โดยในการจั ด การเรี ย นรู ด ว ยวิ ธี ก ารแบบเป ด ครู จ ะทํ า หน า ที่ จั ด เตรี ย ม
สถานการณปญ หาที่เปน ปญ หาปลายเปดเพื่ อ ให นัก เรีย นไดเ ขา ใจป ญ หาที่แ ทจ ริง ดว ยตัว นั กเรีย นเอง
จัดเตรียมโอกาสในการเรียนรูที่จะคนหาวิธีการแกปญหา (How to) ดวยตนเอง จัดเตรียมโอกาสในการได
ใหเหตุผลประกอบแนวคิดที่คิดไดและเปรียบเทียบวิธีการในการแกปญหาที่หลากหลาย พรอมทั้งจัดเตรียม
โอกาสเพื่อใหนักเรียนไดเห็นความเชื่อมโยงของแนวคิดของตนเองกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร ซึ่ง
สอดคลองกับงานของ Sugiyama (2008) และ Takahashi (2010) ที่ไดกลาวถึงศักยภาพการสอนของครู
ในชั้นเรียนโดยจําแนกตามความสามารถในการสอนเปน 3 ระดับ โดยในระดับที่เปนความสามารถที่มีความ
เชี่ยวชาญคือระดับที่ 3 แบบนักเรียนเปนศูนยกลางในการคนหา (Student-centered Exploration) โดย
ครูจัดเตรียมโอกาสในการเรียนรูใหกับนักเรียนเพื่อเขาใจแนวคิดพื้นฐาน และสนับสนุนการเรียนรู เพื่อให
นักเรียนเปนผูเรียนรูอยางอิสระความเชี่ยวชาญทางการสอน โดยครูแสดงบทบาทในการจัดการเรียนรูตาม
แนวทางการสอนดวยวิธีการแบบเปดของ Inprasitha (2011) ดังนี้ ขั้นที่ 1 การนําเสนอสถานการณปญหา
โดยครูนําเสนอปญหาปลายเปด และคอยกระตุนใหนักเรียนสามารถเรียนรูปญหาจนกลายเปนปญ หาที่
แทจริงของนักเรียน เพื่อที่นักเรียนจะไดมีความอยากแกปญหานั้นดวยตัวเอง และไมรอรับแนวทางการ
แกป ญหาจากครูผูสอน ขั้นที่ 2 การเรียนรูดวยตนเองของนักเรียนโดยครูจะใหนักเรียนแกปญหาจาก
สถานการณปญหา ไมแทรกแซงแนวคิดของนักเรียน กระตุนนักเรียนใหคิดแกปญหาโดยใชคําถาม และ
บันทึกแนวคิดของนักเรียนระหวางที่นักเรียนแกปญหา ขั้นที่ 3 การอภิปรายทั้งชั้นและการเปรียบเทียบ
โดยครูจะจัดลําดับแนวคิดทางคณิตศาสตรของนักเรียนเพื่อไปนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียนจากแนวคิด
พื้ น ฐานไปสูแ นวคิดที่มีความซับ ซอนมีความเปนนามธรรมสูง และขยายแนวคิดของนักเรีย นที่ออกมา
นําเสนอเพื่อ อธิบายถึงแนวคิดทางคณิต ศาสตรที่สําคัญ ของนักเรียนโดยการอภิปรายและเปรียบเที ย บ
แนวคิดของนักเรียน ขั้นที่ 4 การสรุปโดยการเชื่อมโยงแนวคิดของนักเรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน โดยครู
เชื่อมโยงแนวคิดของนักเรียนที่นําเสนอทั้งหมด ผานการอธิบายและสรุปจากผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียนที่
ติดบนกระดานรวมกับสื่อเสริมของครูเพื่อเชื่อมตอแนวคิดของนักเรียนกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร
ที่ครูกําหนดเปนเปาหมายในแผนการจัดการเรียนรู ซึ่งการสอนดังกลาวเปนแนวทางการสอนคณิตศาสตร
แบบใหม ที่ไมตรี อินทรประสิทธิ์ (2561) ไดกลาวถึงวา การจัดการเรียนรูดวยวิธีการแบบเปดเปนขั้นตอน
ที่เนน “การเรียนรู” ดวยการแกปญหาและการคิดของนักเรียนเอง โดยผูเรียนจะผานการแกปญหาโดย
การคิดเปนดวยตนเอง โดยครูทําหนาที่ในการจัดเตรียมโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูการแกปญหาดวยตนเอง
ทําใหวิธีการแบบเปด เปนแนวทางการสอนที่สอดคลองกับความสามารถในการสอนคณิตศาสตรในระดับที่
3 ตามแนวคิดของ Sugiyama (2008)
2. กระบวนการที่ชวยสงเสริมใหครูสามารถยกระดับศักยภาพการสอนคณิตศาสตรของครูได ก็คือ
การทํากระบวนการศึกษาชั้นเรียนทุกสัปดาหกับทีมการศึกษาชั้นเรียน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดในการใช
นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปดของ ไมตรี อินทรประสิทธิ์ (2561) ที่กลาวถึงการพัฒนา

วิชาชีพครูผานกระบวนการการศึกษาชั้นเรียน โดยการทํางานรวมกันกับทีมการศึกษาชั้นเรียนที่รวมกัน
วางแผน รว มกัน สังเกตชั้นเรียน และรว มกันสะท อนผลดวยกัน ทุ กสัป ดาห เพื่ อ ปรับ ปรุง เปลี่ย นแปลง
การปฏิ บั ติก ารสอนในชั้น เรี ยนของตนเองใหดี ขึ้ น ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ แนวคิด ของ Takahashi (2015) ที่
กลาวถึง การพัฒนาวิชาชีพครูผานกระบวนการการศึกษาชั้นเรียนวาเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการ
เพิ่มความรูของครูในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร ดังนั้นการศึกษาชั้นเรียนจึงถือเปนเครื่องมือที่สําคัญใน
การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อปรับปรุงชั้นเรียนของตนเองใหดีขึ้นได และ Fujii (2015) ก็ไดกลาววา การศึกษา
ชั้นเรียน (Lesson Study) เปนเครื่องมือที่ทรงพลังในการพัฒนาวิชาชีพครู ดังนั้นจึงถือไดวากระบวนการ
ศึกษาชั้นเรียนเปนกระบวนการสําคัญที่ชวยยกระดับศักยภาพการสอนคณิตศาสตรของครูไดอยางแทจริง
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
ครูผูสอนสามารถใชหนังสือคณิตศาสตรสําหรับระดับชั้นประถมศึกษา ในการออกแบบกิจกรรม
การเรียนรูที่มีสถานการณปญหาที่ทาทาย เชื่อมโยงสถานการณที่มีอยูในชีวิตประจําวันกับความคิดรวบยอด
ทางคณิต ศาสตร แ ละใช แ นวทางการสอนด ว ยวิ ธี ก ารแบบเป ด ในการจั ดการเรีย นรู ใ นชั้ น เรี ย น ผ า น
กระบวนการทํางานรวมกันกับทีมการศึกษาชั้นเรียนตามวงจรของการศึกษาชั้นเรียนในแตละสัปดาห
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษากระบวนการในการพัฒนาศักยภาพการสอนคณิตศาสตรของครูที่ใชนวัตกรรม
การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปดเพื่อเปนแนวทางในการยกระดับคุณภาพการสอนในชั้นเรียน
2. ควรมีการศึกษาในแงมุมของการเรียนรูของนักเรียนในชั้นเรียนของครูที่ใชนวัตกรรมการศึกษา
ชั้นเรียนและวิธีการแบบเปด
กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย นี้ ไ ด รั บ ทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย จากศู น ย ค วามเป น เลิ ศ ด า นคณิ ต ศาสตร สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ประเทศไทย
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