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บทคดัย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาลกัษณะการปรับเปล่ียนมโนมติของนกัเรียนเร่ืองความน่าจะเป็นในชั้น
เรียนท่ีสอนด้วยวิธีการแบบเปิด โดยใชร้ะเบียบวิจัยเชิงคุณภาพท่ีเน้นการวิเคราะห์โพรโทคอลและการบรรยายเชิง
วิเคราะห์ กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 6 คน ผูว้ิจยัท าการเก็บขอ้มูลโดย
ด าเนินการสอนดว้ยวธีิการแบบเปิดตามแนวคิดของ Inprasitha (2010) และวเิคราะห์ขอ้มูลตามแนวคิดของ Dykstra  
et. al. (1992) เพื่อศึกษาลักษณะการปรับเปล่ียนมโนมติ  ผลการวิจัยพบว่าวิธีการแบบเปิดส่งผลให้นักเรียนมีการ
ปรับเปล่ียนมโนมติ ทั้ ง 3 ลกัษณะ ได้แก่ (1) การปรับปรุงความเขา้ใจ (Differentiation) (2) การขยายชั้นความเขา้ใจ 
(class extension) และ (3) การเปล่ียนกรอบความเขา้ใจ (Reconceptualization)  
 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this study was to study of characteristics’ conceptual change of students on probability in 
classroom using Open Approach. This study was a qualitative research focused on analytical description and protocol 
analysis. The target group was six grade 12 students in 2014 academic year. The researcher had collected the data 
through teaching by using Open Approach according to Inprasitha (2010)’s framework. Moreover, for data analysis, 
the Dykstra et al. (1992)’s framework was used to study characteristics of conceptual change. The study results was 
fond that Open Approach influence students who were able to change their mathematics showed 3 characteristics of 
conceptual change following the ideas of Dykstra et al. (1992) that were: differentiation, class extensions and 
reconceptualizations. 
 
 
 
 
 
ค าส าคญั: วธีิการแบบเปิด การปรับเปล่ียนมโนมติ 
Keywords: Open Approach, Conceptual Change 
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บทน า   
กระทรวงศึกษาธิการ (2555) กล่าวว่าท่ีผ่าน

มาคุณภาพการศึกษายงัไม่เป็นท่ีพอใจของสงัคม เด็กวยั
เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาหลกัของระดับ
การศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน (O-net) ได้แก่ ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ยงัมี
ค่าเฉล่ียต ่ากวาร้อยละ 50 ตามท่ีหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 ไดมุ่้งเนน้ให้นกัเรียนมีการ
น าความรู้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไป
ใช้ในการแก้ปัญหา การมีเหตุมีผล มีเจตคติท่ีดีต่อ
คณิตศาสตร์ และการใชค้วามรู้เก่ียวกบัความน่าจะเป็น
ใ น ก า ร ตั ด สิ น ใ จ แ ล ะ ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติของ
ผูเ้รียนในสังกดัส านกังานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น
พ้ืนฐานปีการศึกษา 2555 ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
พบว่ามาตรฐานการเรียนรู้ท่ีควรปรับปรุงเร่งด่วนคือ 
การใช้ความรู้เก่ียวกับสถิติ ความน่าจะเป็นและการ
แก้ปัญหา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556) ซ่ึง National 
Council of Teachers of Mathematics [NCTM] (2000) 
ยงัได้กล่าวว่า เร่ืองความน่าจะเป็นจะตัวเช่ือมต่อกับ
เร่ืองอ่ืน ๆ ของคณิตศาสตร์ และแนวคิดความน่าจะ
เป็นท าหน้ าท่ี เป็น พ้ืนฐาน  ในการ เก็บรวบรวม
ค าอธิบายและตีความหมายของข้อมูล แม้ว่าการ
ค านวณความน่าจะเป็นสามารถปรากฏเป็นงานท่ีง่าย
ดว้ยเศษส่วน แต่นกัเรียนจะตอ้งเผชิญกบัความทา้ทาย
ทางมโนมติหลายอยา่งเพ่ือท่ีจะเขา้ใจความน่าจะเป็น    
 งานวิจัยด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
แสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นเร่ืองท่ี
ซับซ้อน ใชเ้วลามาก และเป็นเร่ืองยากท่ีจะเขา้ใจดว้ย
เน้ือหาท่ีมีลกัษณะเป็นนามธรรมของคณิตศาสตร์ใน
ระดับมัธยมท าให้นักเรียนมีมโนมติหรือแนวคิดใน
แนวทางท่ีแตกต่างไปจากมโนมติคณิตศาสตร์ (Evan, 
Tirosh, 2002)  ท่ี เรี ยกว่ามโนม ติ ท่ี คลาด เค ล่ือน  
(misconceptions) การสร้างมโนมติท่ีคลาดเค ล่ือน
แขง็แกร่งข้ึนซ่ึงสามารถเปล่ียนแปลงไดย้ากดว้ยวธีิการ

สอนแบบปกติ  (Dkystra et al., 1992) ซ่ึ งสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555) 
ได้กล่าวถึงการประเมินการสอนของครูไทยในหลาย
หน่วยงาน พบว่าวิธีการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ของครูคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปท่ีการสอน
เน้ือหาและทกัษะการคิดค านวณ  โดยการบอกวธีิท าให้
ตวัอย่างและมุ่งเน้นให้นักเรียนท าได้ตามตวัอย่าง ไม่
เปิดโอกาสให้นกัเรียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง ซ่ึงการจดัการ
เรียนการสอนดังกล่าวเป็นการท าลายศักยภาพของ
นักเรียน และไมตรี ( 2546) ได้กล่าวว่า วิธีการสอน
แบบเดิมๆ ครูจะเป็นฝ่ายน าเสนอเน้ือหาหรือส่ิงท่ีครูคิด
วา่เป็นความรู้ท่ีถูกตอ้งใหก้บันกัเรียนเพียงฝ่ายเดียว จน
ท าให้ ค รูผู ้สอนได้มองข้าม ส่ิง ท่ีส าคัญนั่น ก็ คือ
กระบวนการเรียนรู้ของผู ้เรียนรวมไปถึงแนวคิด 
ทัศนคติต่างๆ ท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ท่ีท าให้เกิดความ
เขา้ใจอย่างแท้จริงของผูเ้รียน การสอนในลกัษณะน้ี
นอกจากจะไม่ไดส่้งเสริมกระบวนการคิดของนกัเรียน
แล้วยงัส่งผลต่อการเรียนรู้ระยะยาวอีกด้วย ซ่ึงได้
สอดคลอ้งกบั Inprasitha (2010) ท่ีไดก้ล่าวว่าชั้นเรียน
ไทยส่วนใหญ่จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดย
การเน้นการสอนความรู้และทักษะการค านวณเป็น
หลัก บทบาทของครูจึงเป็นเพียงผู ้บรรยาย ผู ้บอก         
ผูส้าธิต เน้ือหาคณิตศาสตร์ซ่ึงท าให้เป็นการเรียนรู้ท่ี
มองแค่เพียงผลลพัธ์ ไม่ไดเ้น้นกระบวนการ  ทั้ งน้ีการ
เรียนรู้ท่ีมากท่ีสุดคือการเติมแต่งและการเพ่ิมคุณค่าของ
ความรู้ท่ีมีอยู ่ซ่ึงการปรับเปล่ียนมโนมติสามารถท าได้
โดยผ่ านการแก้สถานการณ์ ปัญห า  (Vosniadou,  
Verschaffel, 2004)  
 NCTM (2000) ได้เสนอหลักการเรียนรู้ว่า
การเรียนคณิตศาสตร์ตอ้งเรียนดว้ยความเขา้ใจนกัเรียน
ท่ีเรียนรู้ด้วยการท่องสูตร กฎทฤษฎีหรือขั้นตอนต่าง
โดยปราศจากความเขา้ใจนั้นจะไม่สามารถน าความรู้
ไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพซ่ึง Donald Allen (2004) 
ยงัได้กล่าวอีกว่ามีตวัอย่างมากมายท่ีแสดงให้เห็นถึง
ความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนเก่ียวกบักฎ สูตร คณิตศาสตร์
ต่าง ๆ นอกจากน้ียงัเป็นท่ีชดัเจนวา่ผูท่ี้มีมโนมติท่ีเป็น
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ท่ียอมรับในชุมชนคณิตศาสตร์จะสามารถพฒันามโน
มติคณิตศาสตร์ในระดบัท่ีสูงข้ึน การเรียนการสอนท่ีมี
ข้อจ ากัดเก่ียวกับมโนมติคือ การท่ีนักเรียนไม่ได้
แกปั้ญหา ท าใหน้กัเรียนมีขอ้จ ากดัในการเรียนรู้ ไมตรี 
(2547) ไดก้ล่าววา่วิธีการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีการแบบ
เปิ ด เป็ น  แน วท างใน ก ารจัด ก าร เรี ยน รู้ ท่ี เน้ น
กระบวนการแก้ปัญหาเป็นส่ือในการพัฒนาความรู้
ความเขา้ใจและทกัษะการคิดของผูเ้รียน  

การปรับเปล่ียนมโนมติทางคณิตศาสตร์ของ
นกัเรียนเป็นส่ิงจ าเป็นเพราะวา่ การปรับเปล่ียนมโนมติ 
ท าให้ยกระดบัการแกปั้ญหาของนกัเรียนและเป็นส่วน
ช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้และความเข้าใจทาง
ค ณิ ต ศ าส ต ร์  (  Wong et al, 2005)    อี ก ทั้ ง ก า ร
ปรับเปล่ียนมโนมติสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการระบุ
มโนมติทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน และสามารถ
อธิบ ายมโนม ติ ท่ี คลาด เค ล่ือนของนัก เรียนได ้
(Vosniadou, Verschaffel, 2004) การใช้กระบวนการ
แกปั้ญหาของนกัเรียนนั้น จะช่วยให้นกัเรียนหลีกเล่ียง
การเกิดข้อผิดพลาดและมโนมติท่ีคลาดเคล่ือนได ้ 
(Egodawette, 2011)   
 การเรียน รู้มโนมติทางคณิตศาสตร์ของ
นกัเรียนนั้นเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนอยา่งยุง่ยากและ
ซับซ้อน มีหลายสาเหตุ ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดมโนมติท่ี
คลาดเคล่ือนรวมถึง การสร้างมโนมติท่ีคลาดเคล่ือน
แขง็แกร่งข้ึนซ่ึงสามารถเปล่ียนแปลงไดย้ากดว้ยวธีิการ
สอนแบบปกติ (Dkystra et al., 1992) จากท่ีกล่าวมา
ขา้งตอนน้ี การศึกษาเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจมโนมติและ
ลกัษณะการปรับเปล่ียนมโนมติของนกัเรียนภายใตก้าร
จดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีการแบบเปิดซ่ึงเป็นวิธีการท่ีเน้น
กระบวรการแกปั้ญหาของนกัเรียนจะเป็นแนวทางหน่ึง
ท่ีช่วยให้ครูเขา้ใจถึงมโนมติของนักเรียน และมีส่วน
ช่วยให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม ดังนั้ น
ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาการปรับเปล่ียนมโนมติของ
นักเรียนเร่ืองความน่าจะเป็นในชั้นเรียนท่ีสอนด้วย
วิธีการแบบเปิด เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและ
พฒันามโนมติเร่ืองความน่าจะเป็นของนกัเรียนต่อไป  

วตัถุประสงค์การวจิยั 
 เพื่อศึกษาลักษณะการปรับเปล่ียนมโนมติ
เร่ืองความน่าจะเป็นของนกัเรียนในชั้นเรียนท่ีสอนดว้ย
วธีิการแบบเปิด  
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

ช้ันเรียนที่สอนด้วยวิธีการแบบเปิด หมายถึง 
ชั้นเรียนคณิตศาสตร์ท่ีน าวิธีการแบบเปิดไปใชใ้นการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีขั้นตอนในการ
ปฏิบติั 4 ขั้นตอน (Inprasitra, 2010) ดงัน้ี 

ขั้ นท่ี  1: ขั้ นการน าเสนอปัญหาปลายเปิด 
(Posing opened-ended problem) ใน ขั้ น น้ี ค รู เป็ น ผู ้
น าเสนอปัญหาให้กบันักเรียนและให้นกัเรียนไดส้ร้าง
ปัญหาเพ่ือแก้ปัญหาด้วยตัวเองโดยครูจะบอกเล่า
เร่ืองราวจากภาพสถานการณ์ปัญหาเพื่อให้นักเรียน
สนใจ จินตนาการภาพสถานการณ์ปัญหาและพยายาม
แกปั้ญหาหรือการใชค้  าสัง่เพ่ือกระตุน้ใหน้กัเรียนแสดง
วธีิการคิดในการแกปั้ญหา 

ขั้ น ท่ี  2: ขั้ น การ เรี ยน รู้ด้วยตน เองของ
นักเรียน (Student’s self-learning) ในขั้นน้ีนักเรียนลง
มือแกปั้ญหาดว้ยตนเองท าให้เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
นักเรียนใชว้ิธีการต่าง ๆ ในการคิดเพ่ือหาค าตอบดว้ย
ตวัเองในขั้นครูคอยกระตุน้ให้นักเรียนช่วยกนัท างาน
กลุ่ม นกัเรียนมีการปรึกษาหารือกบัเพ่ือนในกลุ่ม  

ขั้นท่ี 3: ขั้นการอภิปรายและการเปรียบเทียบ
ร่ วม กัน ทั้ ง ชั้ น เรี ยน  (Whole class discussion and 
comparison) ในขั้นน้ีนักเรียนมีการน าเสนอวิธีการคิด
ของตนเองหน้าชั้นเรียนเพ่ือนในชั้นเรียนได้ร่วมกัน
อภิปราย และท าให้นักเรียนอธิบายแนวคิดของตนเอง
อีกค ร้ังห น่ึงเพ่ือให้นักเรียนมีการตรวจสอบและ
ทบทวนแนวคิดของตนเองท่ีเกิดข้ึนครูและนักเรียน
ร่วมรับฟังและตั้งค  าถามถึงวธีิการท่ีแตกต่างกนั  

ขั้นท่ี 4: ขั้นการสรุปโดยการเช่ือมโยงแนวคิด
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีเกิดขั้ นทั้ งชั้ นเรียน 
(Summarization through connecting students’ 
mathematical ideas emerged in the classroom) ในขั้ น
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น้ีครูสรุปเพ่ือเช่ือมโยงแนวคิดของนักเรียนและท าให้
นักเรียนเกิดแนวคิดความเขา้ใจในเร่ืองท่ีสอนในคาบ
นั้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของบทเรียนท่ีตอ้งการ
ให้เกิดข้ึนกับนักเรียน รวมถึงส่งผลให้นักเรียนได้
ตระหนักถึงวิธีการต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาท่ีน ามาสู่
แนวคิดท่ีส าคญั ทบทวนให้นักเรียนตระหนกัและเห็น
คุณค่าของแนวคิดท่ีส าคญัท่ีเกิดข้ึนในการแกปั้ญหานั้น 
 การป รับ เปลี่ ยนมโนมติ  หมายถึง  เป็ น
ลกัษณะของการเรียนรู้เม่ือนกัเรียนมีความรู้ใหม่เกิดข้ึน
ซ่ึงเก่ียวข้องกับความรู้เดิมท่ีมีอยู่ จึงท าให้ เกิดการ
ปรับเปล่ียนมโนมติ  Dykstra et al. (1992) ได้อธิบาย
ลกัษณะการปรับเปล่ียนมโนมติดงัน้ี  
 1. การปรับปรุงความเขา้ใจ (Differentiation) 
เป็นการปรับเปล่ียนมโนมติท่ีเกิดข้ึน เม่ือมโนมติใหม่
เกิด ข้ึนมาจากมโนม ติ เดิม ท่ี มี อยู่  โดย ท่ี มีความ
สอดคลอ้งกนักบัมโนมติท่ีมีอยูเ่ดิมและไดเ้ป็นมโนมติ
เดิมท่ีกวา้งข้ึน  
 2. การขยายชั้นความเขา้ใจ (Class Extension) 
เป็นการปรับเปล่ียนมโนมติท่ีเกิดข้ึนเม่ือมโนมติท่ีมีอยู่
เดิมถูกพิจารณาเปรียบเทียบความเหมือนหรือความ
แตกต่างกันแล้วผลจากการเป รียบเทียบ ท่ีพบนั้ น
สามารถน ามาจดักลุ่มเป็นมโนมติท่ีสอดคลอ้งกบัมโน
มติเดิมไดถู้กตอ้ง  
 3 .  ก า ร เป ล่ี ย น ก ร อ บ ค ว า ม เข้ า ใ จ 
(Reconceptualization) เป็นการปรับเปล่ียนมโนมติท่ี
เกิดข้ึน เม่ือมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนในความสัมพนัธ์
กนัระหวา่งมโนมติยอ่ยของมโนมติเดิมท่ีมีอยู ่
 
วธีิการวจิยั 

การวิจัยคร้ังน้ีมีใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ
เน้นการวิเคราะห์โพรโทคอล (Protocol Analysis) 
ป ระกอบ ก ารบ ร รย าย เชิ ง วิ เค ร าะ ห์  (Analytic 
Description) เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของการวิจัย
ท่ีตั้งไว ้ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวจิยัดงัต่อไปน้ี  

 
 

กลุ่มเป้าหมาย  
กลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี

ท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอนุกลูนารี 
จังหวดักาฬสินธ์ุ จ านวน 6 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
กลุ่มละ 3 คน เป็นนักเรียนท่ีผ่านการจดัการเรียนการ
สอนดว้ยวธีิการแบบเปิดเป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียนและ
ผูว้ิจยัท าหนา้ท่ีเป็นครูผูส้อน จากการสังเกตพฤติกรรม
ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/10 จ านวนทั้ งหมด 
21 คน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 รวมทั้ งการ
ท าความคุน้เคยกบันักเรียน การสอบถามครูประจ าชั้น
และครูผู ้สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์และจากการ
สมัภาษณ์นกัเรียน ผูว้ิจยัสังเกตเห็นวา่ นกัเรียน 6 คนน้ี
เป็นผู ้ ท่ี มีความกระตือรือ ร้นในการท างาน  กล้า
แสดงออก ชอบพูดออกเสียง ท างานร่วมกับเพ่ือนได้
และมีความสมคัรใจท่ีจะเขา้ร่วมการวจิยั 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลและเคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
(1) แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 7 

แผน โดยแต่ละแผนใช้เวลา 50 นาที เป็นแผนการ
จดัการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัและผูช่้วยวิจยัร่วมกนัสร้างข้ึนมา 
และการเขียนแผนร่วมกันในลกัษณะดงักล่าวถือเป็น
ขั้นตอนหน่ึงของการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบ
เปิด (Inprasitha, 2010) 

(2) เค ร่ืองบันทึกวีดิทัศน์ใช้ส าหรับ
บันทึกภาพและเสียงของนักเรียนขณะด าเนินไปใน
ระหว่างท่ีนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนท่ีใช้วิธีการแบบเปิดโดยใช้
เคร่ืองบนัทึกวีดิทศัน์จ านวน 3 เคร่ือง ซ่ึงเคร่ืองบนัทึก
ตัวท่ี  1 ใช้บันทึกชั้ นเรียนโดยรวม เพ่ือให้เห็นการ
ด าเนินไปของกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนท่ี
ใช้วิธีการแบบเปิด  เคร่ืองบันทึกตัวท่ี  2 และ 3 ใช้
ส าหรับบันทึกพฤติกรรมการแก้ปัญหาของนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายท่ี 1 และ 2 ตามล าดบั และผูว้จิยัน าขอ้มูล
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ท่ีได้จากการบันทึกแต่ละคร้ังทั้ งในรูปแบบภาพและ
เสียงไปวิเคราะห์แลว้ถอดค าพูดและพฤติกรรมออกมา
ในรูปขอ้ความและจดัท าเป็นโพรโทคอล เพื่อให้ผูว้ิจยั
น ามาใช้ในการศึกษาการปรับเปล่ียนมโนมติของ
นกัเรียนในชั้นเรียนท่ีใชว้ธีิการแบบเปิด 

(3) เค ร่ื อ งบัน ทึ ก เสี ย งใช้ส าห รับ
บันทึกเสียงของนักเรียนท่ีด าเนินไปในระหว่างท่ี
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในชั้ นเรียนท่ีใช้วิธีการแบบเปิด และผู ้วิจัยน า
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการบนัทึกแต่ละคร้ังไปใชป้ระกอบใน
การถอดค าพูดและพฤติกรรมออกมาในรูปของ
ข้อความ เพื่อท่ีผูว้ิจัยจะได้น ามาใช้ในศึกษาการรับ
เปล่ียนมโนมติของนกัเรียนในชั้นเรียนท่ีใชว้ธีิการแบบ
เปิด 

(4) เค ร่ืองบันทึกภาพน่ิงใช้ส าหรับ
บนัทึกภาพผลงานจากการท ากิจกรรมของนักเรียนซ่ึง
ไดจ้ากการท่ีนกัเรียนไดล้งมือปฏิบติั ในขณะท่ีนกัเรียน
ไดมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนท่ีใชว้ิธีการแบบเปิด ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปมา
ศึกษาการรับเปล่ียนมโนมติของนักเรียนในชั้นเรียนท่ี
ใชว้ธีิการแบบเปิด 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ 
กรอบลกัษณะการปรับเปล่ียนมโนมติของ Dykstra 
 et al. (1992) ได้อธิบายลักษณะการปรับเปล่ียนมโน
มติดงัน้ี  

(1) ก า ร ป รั บ ป รุ ง ค ว า ม เข้ า ใ จ 
(Differentiation)  

(2) การขยายชั้ นความเข้าใจ  (Class 
Extension)  

(3) การ เป ล่ี ยน กรอบ ความ เข้ าใจ 
(Reconceptualization) 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยคร้ังน้ีผู ้วิจัยได้ด าเนินการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ซ่ึงมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 1) ผู ้วิจัย เข้าไป ศึกษ าบ ริบททั่ วไปของ
โรงเรียนและชั้นเรียนท่ีผูว้ิจัยต้องการใช้ในงานวิจัย 
โดยสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนในขณะท่ี
ผูว้ิจยัไดท้ าการเรียนการสอน สอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม
จากครูประจ าชั้นและครูผูส้อนในรายวชิาคณิตศาสตร์ 
 2) ผูว้จิยัก าหนดกลุ่มเป้าหมายจากการสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่านักเรียน
กลุ่มเป้ าหมายมีทัศนคติท่ี ดีต่อการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ กลา้พูดและอธิบายแนวคิดของตนเองทั้ง
ภายในกลุ่มยอ่ย และกลา้น าเสนองานหนา้ชั้นเรียน ซ่ึง
มีบุคลิกสอดคลอ้งตามกรอบแนวคิดของการวจิยั 
 3) ผูว้ิจยัศึกษาและสร้างเคร่ืองมือในการท า
วิจยัคือ สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ร่วมกบัผูช่้วยวิจัย 
โดยได้รับการตรวจสอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาและ
ผู ้เช่ียวชาญทางด้านคณิตศาสตรศึกษา จากนั้ นน ามา
ปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้าก
ผู ้เช่ี ยวชาญ  แล้วเสนอให้อาจารย์ท่ี ป รึกษาและ
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบอีกคร้ัง 
 4) ผู ้วิจัยและผูช่้วยวิจัยประชุมร่วมกันเพ่ือ
ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของผูว้ิจยัและผูช่้วยวิจยัในการ
บนัทึกวีดิทศัน์ และถ่ายภาพน่ิง เพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจริง 
 5) ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยให้
กลุ่มเป้าหมายท ากิจกรรมการเรียนการสอนตามท่ีผูว้จิยั
วางแผนร่วมกับผูช่้วยวิจัยเอาไวก่้อนหน้าน้ีซ่ึงผูช่้วย
วจิยัท าหนา้ท่ีบนัทึกวดีิทศัน์และบนัทึกภาพน่ิง ในขณะ
ท่ี ผู ้วิ จัยท าก ารสอนและสั ง เกตพฤ ติกรรมการ
ตอบสนอง แนวคิดท่ี เกิด ข้ึนในชั้ น เรียน รวมถึง
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน และในขณะท่ีท าการ
เรียนการสอนผู ้วิจัยและผู ้ช่ วยวิจัยจะไม่ เข้าไป
แทรกแซงแนวคิดของนักเรียน  และผู ้วิจัยท าการ
สัมภาษณ์นักเรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีละคนหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 6) ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการบนัทึกแนวคิด
ของนักเรียนท่ีอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงขอ้มูลท่ีผูว้ิจัย
น ามาวเิคราะห์ มีดงัต่อไปน้ี 
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 (1) ขอ้มูลในรูปวีดิทัศน์เป็นข้อมูลท่ีได้จาก
การบนัทึกวีดิทศัน์กิจกรรมท่ีด าเนินไปตั้งแต่ตน้จนจบ
ของการจดักิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ใน
ชั้ นเรียนท่ีใช้วิธีการแบบเปิด ผู ้วิจัยได้น าเอาข้อมูล
ดังกล่าวมาถอดเป็นโพรโทคอลท่ีอยู่ใน รูปของ
ขอ้ความเพื่อแสดงค าพูดและพฤติกรรมของนักเรียน
และครูผูส้อนท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งชั้นเรียนคณิตศาสตร์
ท่ีใชว้ธีิการแบบเปิดไดด้ าเนินไป 
 (2) ภาพน่ิงผลงานจากการท ากิจกรรมของ
นกัเรียนเป็นภาพท่ีไดจ้ากการบนัทึกภาพน่ิงผลงานจาก
การท่ีนักเรียนไดล้งมือปฏิบัติในขณะท่ีมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียนท่ีเนน้กระบวนการแกปั้ญหา 
 (3) ข้ อ มู ล ใน รูป เสี ย ง ท่ี ไ ด้ จ าก เค ร่ื อ ง
บัน ทึกเสียง เป็นข้อมูล ท่ี ได้จากการบันทึกเสียง
กิจกรรมท่ีด าเนินไปตั้ งแต่ต้นจนจบของชั้ น เรียน
คณิตศาสตร์ท่ีใช้วิธีการแบบเปิด และเสียงจากการ
สัมภาษณ์นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย โดยผูว้ิจัยใช้ขอ้มูล
ดังก ล่าว เพ่ือน าไปประกอบการถอดค าพูดและ
พฤติกรรมจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากเคร่ืองบนัทึกวีดิทศัน์ใน
การจดัท าโพรโทคอล 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการ
ปรับเปล่ียนมโนมติการศึกษาการปรับเปล่ียนมโนมติ
ของนกัเรียนเร่ืองความน่าจะเป็นในชั้นเรียนท่ีสอนดว้ย
วิธีการแบบเปิด ผูว้ิจยัจึงจะท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดย
ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ ท่ีเน้นการวิเคราะห์โพร
โทคอล (Protocol Analysis) และการบรรยาย เชิ ง
วิเคราะห์ (Analytics Description) โดยวิเคราะห์การ
ปรับ เป ล่ียนมโนมติตามกรอบของ Dykstra et al. 
(1992) ท่ีแบ่งลกัษณะการปรับเปล่ียนออกเป็น 3 กลุ่ม 
ได้แก่ การปรับปรุงความเข้าใจ (differentiation) การ
ขยายชั้ นความเข้าใจ (Class Extension) การขยายชั้ น
ความ เข้าใจ  (Class Extension) ก ารวิ เค ราะ ห์ การ
ปรับเปล่ียนมโนมติของนักเรียน โดยศึกษาจากการ
เลกัษณะการปรับเปล่ียนมโนมติของนกัเรียนในแต่ละ

ขั้นตอนวิธีการแบบเปิดในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้ 
ดงัน้ี  

1. ศึกษาลกัษณะการปรับเปล่ียนมโนมติใน
ขั้นตอนวธีิการแบบเปิด ขั้นท่ี 1 ไปยงัขั้นท่ี 2 

2. ศึกษาลกัษณะการปรับเปล่ียนมโนมติใน
ขั้นตอนวธีิการแบบเปิด ขั้นท่ี 2 ไปยงัขั้นท่ี 3 

3. ศึกษาลกัษณะการปรับเปล่ียนมโนมติใน
ขั้นตอนวธีิการแบบเปิด ขั้นท่ี 3 ไปยงัขั้นท่ี 4 
 
สรุปผลการวจิยั 

จากการศึกษาพบวา่ ลกัษณะการปรับเปล่ียน
มโนมติของนกัเรียนตามกรอบทฤษฎีของ Dykstra  
et al. (1992) ในชั้นเรียนท่ีใชว้ิธีการแบบเปิดมีลกัษณะ
ดงัน้ี  

1. การศึกษาลกัษณะการปรับเปล่ียนมโน
มติในขั้นตอนวิธีการแบบเปิด ขั้นท่ี 1 ไปยงัขั้นท่ี 2 
พบว่าลกัษณะการปรับเปล่ียนมโนมติของนักเรียนท่ี
พบมากท่ีสุดมี 2 ลกัษณะคือการขยายชั้นความเขา้ใจ 
(Class Extension) เช่น ในกิจกรรมการหาจ านวนวิธี
ทั้ งหมด ในขั้นท่ี 1 นักเรียนมีมโนมติเก่ียวกับการหา
จ านวนวิธีทั้ งหมดว่านับจ านวนเส้ือทั้ งหมดท่ีละตัว 
และในขั้นท่ี 2 นกัเรียนมีมโนมติเก่ียวกบัการหาจ านวน
วิธีทั้ งหมดว่าสามากรถหาไดจ้ากการจดักลุ่มเส้ือและ
นับจ านวนเส้ือในแต่ละกลุ่มแลว้น าจ านวนเส้ือในแต่
ละกลุ่มท่ีไดม้าบวกกนั มโนมติน้ีเกิดจากการท่ีนกัเรียน
เรียนรู้ร่วมกันกับเพ่ือนในกลุ่ม ซ่ึงนักเรียนเกิดการ
พิจารณาความเหมือนของมโนมติท่ีเกิดขั้นกบัมโนมติ
เดิมท่ี มีอยู่  แล้วผลจากการเป รียบเทียบ ท่ีพบนั้ น
สอดคลอ้งกนั การปรับเปล่ียนในลกัษณะน้ีเรียกวา่การ
ขยายชั้นความเขา้ใจและ การเปล่ียนกรอบความเขา้ใจ 
(Reconceptualization) เช่น ในกิจกรรมการหาจ านวน
วิธีทั้ งหมด นักเรียนคนท่ี 1 มีมโนมติเก่ียวกับการหา
จ านวนวิธีทั้ งหมดว่าแยกเส้ือเป็นกลุ่มๆก่อนแล้วน า
จ านวนท่ีไดใ้นแต่ละสีมาคูณกนั และขั้นท่ี 2 นกัเรียนมี
มโนมติเก่ียวกับการหาจ านวนวิธีทั้ งหมดว่าแยกเส้ือ
เป็นกลุ่มๆก่อนแลว้น าจ านวนท่ีไดใ้นแต่ละสีมาบวก
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กนั ซ่ึงเกิดจากการเรียนรู้ร่วมกนักบัเพ่ือนในกลุ่มท าให้
นักเรียนมีการปรับเปล่ียนมโนมติในลักษณะการ
เปล่ียนกรอบความเขา้ใจ 

2. การศึกษาลกัษณะการปรับเปล่ียนมโน
มติในขั้นตอนวิธีการแบบเปิด ขั้นท่ี 2 ไปยงัขั้นท่ี 3 
พบว่าลกัษณะการปรับเปล่ียนมโนมติของนักเรียนท่ี
พบมากท่ี สุด คือ การขยายชั้ นความเข้าใจ  (Class 
Extension) เช่น ในกิจกรรมการหาจ านวนวิธีทั้ งหมด 
นักเรียนคนท่ี 3 มีมโนมติในขั้นท่ี 2 การหาจ านวนวิธี
ทั้งหมดมีวา่จดักลุ่มเส้ือเป็นสี แลว้น าจ านวนเส้ือในแต่
ละสีมาบวกกัน  และในขั้นท่ี 3 มีมโนมติในการหา
จ านวนวิธีทั้งหมดหลากหลายมากข้ึนจากการฟังเพ่ือน
อธิบายและเปรียบเทียบแนวคิด ท าให้นักเรียนคนท่ี 3 
มีการเปรียบเทียบความเหมือนระหวา่งมโนมติเดิมท่ีมี
นั้นกบัมโนมติยอ่ยท่ีเกิดข้ึน ดงันั้นนกัเรียนคนท่ี 3 เกิด
การเปล่ียนแปลงมโนมติในลักษณะการขยายความ
เขา้ใจ 

3. การศึกษาลกัษณะการปรับเปล่ียนมโน
มติในขั้นตอนวิธีการแบบเปิด ขั้นท่ี 3 ไปยงัขั้นท่ี 4 
พบว่าลกัษณะการปรับเปล่ียนมโนมติของนักเรียนท่ี
พ บ ม าก ท่ี สุ ด คื อ  ก าร ป รั บ ป รุ ง ค ว าม เข้ า ใ จ 
(Differentiation) เช่น  ในกิจกรรมการหาจ านวนวิธี
ทั้งหมด นกัเรียนคนท่ี 5 มีมโนมติในการหาจ านวนวิธี
ทั้ งหมดขั้นท่ี 3 ท่ีหลากหลายซ่ึงเกิดจากการฟังเพ่ือน
อธิบายในชั้นเรียน และในชั้นท่ี 4 นักเรียนคนท่ี 5 มี
มโนมติใหม่คือกฎการบวกซ่ึงเกิดจากมโนมติเดิมคือ
การหาจ านวนวิธีทั้ งหมด มโนมติใหม่ท่ีเกิดน้ีเกิดจาก
ครูสรุปเช่ือมโยงแนวคิดนั่นคือนักเรียนคนท่ี 5 มีการ
ปรับแปลงมโนมติในลกัษณะการปรับปรุงความเขา้ใจ  
 
อภิปรายผลการวจิยั 
 ขั้นท่ี 1 การน าเสนอปัญหาปลายเปิด จากการ
สัมภาษณ์ท าให้ผูว้ิจยัซ่ึงสามารถระบุมโนมติเดิมของ
นักเรียนเพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบกับมโนมติใหม่ท่ี
เกิดข้ึนในขั้นตอนท่ีสอง เน่ืองจากขั้นน้ีครูน าเสนอ
สถานการณ์ปัญหาผ่านการบอกเล่าของครูโดยท่ีครู

ไม่ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงแนวคิดของ
ตนเองในขั้นน้ี  
 ขั้นท่ี 2 การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน 
ลกัษณะการปรับเปล่ียนมโนมติเกิดข้ึนจากมโนมติเดิม
ในขั้นท่ี 1 เน่ืองจากขั้นน้ีครูไดเ้ปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้คิดแก้ปัญหาด้วยตนเองและมีแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกนัภายในกลุ่มยอ่ย ท าใหน้กัเรียนไดใ้ชค้วามรู้ของ
ตนเองท่ีมีอยู่เดิมมาพูดหรือเขียนเพ่ืออธิบายแนวคิด
ของตนเองให้เพ่ือน ๆ ในกลุ่มฟัง โดยครูเป็นเพียงผูท่ี้
คอยสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนและ
ส ารวจแนวคิดของนกัเรียนและไม่ไดเ้ขา้ไปแทรกแซง
แนวคิดของนั ก เรียน  ในขั้ น น้ี นั ก เรี ยน เกิดการ
ปรับเปล่ียนมโนมติสองลกัษณะคือ การขยายชั้นความ
เขา้ใจ เน่ืองจากวา่นกัเรียนมีอธิบายแนวคิดของตนเอง
ให้เพ่ือนๆ ในกลุ่มท าให้แต่ละคนเกิดการเปรียบเทียบ
ความเหมือนและความต่างของมโนมติใหม่กบัมโนมติ
เดิมท่ีมีอยู่ท าให้นักเรียนมีการปรับเปล่ียนมโนมติใน
ลกัษณะการขยายชั้นความเขา้ใจ และอีกลักษณะคือ
การเปล่ียนกรอบความเข้าใจ เน่ืองจากการเรียนรู้
ร่วมกนักบัเพ่ือนในกลุ่มท าให้มีการเปล่ียนแปลงมโน
มติยอ่ยของตนเอง 
 ขั้นท่ี 3 การอภิปรายและเปรียบเทียบร่วมกนั
ทั้งชั้นเรียน ลกัษณะการปรับเปล่ียนมโนมติท่ีเกิดข้ึนท่ี
พบมากท่ีสุดคือ การขยายชั้นความเขา้ใจ เน่ืองจากว่า 
ขั้นน้ีครูไดเ้ปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดแ้ลกเปล่ียนแนวคิด
ร่วมกันทั้ งชั้ น เรียนท าให้นักเรียนได้เปรียบเทียบ
แนวคิดอย่างหลากหลาย ท าให้ นั ก เรียน มีการ
ปรับเปล่ียนมโนมติในลกัษณะการขยายชั้นความเขา้ใจ 
 ขั้นท่ี 4 การสรุปโดยเช่ือมโยงแนวคิดทาง
คณิตศาสตร์ของนัก เรียน ท่ี เกิด ข้ึน  ลักษณะการ
ปรับเปล่ียนมโนมติท่ีพบมากท่ีสุดคือ การปรับปรุง
ความเขา้ใจ เน่ืองจากขั้นน้ีเป็นขั้นท่ีครูไดน้ าเอาแนวคิด
ของนกัเรียนมาสรุปผ่านการพูดอธิบายโดยครู จากนั้น
ครูไดน้ าแผ่นป้ายสรุปแนวคิดท่ีครูเตรียมไวซ่ึ้งตรงกบั
แนวคิดของนักเรียนโดยครูติดแผ่นป้ายดงักล่าวลงบน
กระดานหรือแสดงผ่านเคร่ืองฉายให้นักเรียนดู ท าให้
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นกัเรียนเกิดมโนมติใหม่ท่ีสอดคลอ้งกบัมโนมติเดิมท่ีมี
อยู่ท าให้เกิดการปรับเปล่ียนมโนมติในลักษณะการ
ปรับปรังความเขา้ใจ 
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