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ความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้เชิงมโนมติและความรู้เชิงวิธีการ เร่ืองความน่าจะเป็น  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในช้ันเรียนทีใ่ช้วธีิการแบบเปิด 
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of Grade 11 Student in Classroom Using  Open Approach 
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บทคดัย่อ 
งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้เชิงมโนมติและความรู้เชิงวธีิการของนกัเรียน  

เร่ืองความน่าจะเป็นในชั้นเรียนท่ีใชว้ิธีการแบบเปิด ใชร้ะเบียบวจิยัเชิงคุณภาพ และบรรยายเชิงการวิเคราะห์ตามกรอบ
แนวคิด Johnson et al.(2001) กลุ่มเป้าหมายคือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 3 กลุ่ม กลุ่มละ 3 คน เคร่ืองมือช่วย
เก็บขอ้มูลวจิยั ไดแ้ก่ เคร่ืองบนัทึกเสียง เคร่ืองบนัทึกภาพน่ิง และเคร่ืองบนัทึกวีดิทศัน์ เคร่ืองมือเก็บขอ้มูลคือ ผลงาน
ของนักเรียน และแผนการเรียนรู้จ านวน 6 แผน ผลวิจัยพบว่า การสอนด้วยวิธีการแบบเปิดสนับสนุนการเกิด
ความสัมพนัธ์ พบมากท่ีสุดในขั้น 2 การเรียนรู้ดว้ยตนเอง นักเรียนน าความรู้เชิงมโนมติเพื่อหาเง่ือนไขเป็นตวัก าหนด
ขั้นตอนในการแกปั้ญหาบ่งบอกว่าเป็นการใชค้วามรู้เชิงวิธีการและใชส้ัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ วาดภาพ แผนภาพ
ตน้ไม ้แต่เม่ือเกิดขอ้ผิดพลาด หรือความไม่เขา้ใจ  นักเรียนได้อภิปราย แสดงเหตุผลทั้งการพูดและเขียนซ่ึงเป็นการใช้
ความรู้เชิงมโนมติอีกคร้ัง จะเห็นไดว้า่นกัเรียนมีความรู้เชิงมโนมติและความรู้เชิงวิธีการท่ีสัมพนัธ์ความรู้น้ีเป็นพ้ืนฐาน
ของความเขา้ใจของนกัเรียน  
 

ABSTRACT 
The purpose of this research was to analyze the relationship between conceptual and procedural knowledge 

on the probability of student in a classroom using Open Approach.  The study employed qualitative research and 
analytic description according to Johnson et al.  (2001) .  The target group were 3 groups of 3 people of 11th grad. 
Tools help for data research collection include the audio tape recorder, images recorder, and  video recorder. The data 
was collected by works of students and lesson plans 6 plans. The result showed teaching by Open Approach support 
occurrence for a relationship.  It’ s illustrated the most is in step 2 was students’  self-learning.  Student use of 
conceptual knowledge for find condition determine the steps to solve the problem elucidate use to procedural 
knowledge and used mathematical symbols, drawing, and tree diagrams.  When has an error or then they present 
discussion and reasons both spoken and written which is conceptual knowledge.  It is seen that students have 
conceptual and procedural knowledge related. Both this knowledge as the basis of the student's understanding.    
ค าส าคญั : ความรู้เชิงมโนมติ  ความรู้เชิงวธีิการ วิธีการแบบเปิด  
KeyWords : Conceptual Knowledge , Procedural Knowledge  ,Open Approach  
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บทน า 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ,  2551 : 3) 

ก าหนดให้สนับสนุนนักเรียนทุกคนมีความรู้และทกัษะพ้ืนฐาน นักเรียนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้ โดยใช้
กระบวนการ 5 กระบวนการ ไดแ้ก่กระบวนการแกปั้ญหา การพิสูจน์และใหเ้หตุผล  กระบวนการส่ือสาร  การน าเสนอ
หรือการแสดงแทน การเช่ือมโยง  แต่ภาพรวมของการจดัการเรียนการสอนในโรงเรียนยงัเป็นปัญหา โดยเฉพาะการ
แก้ปัญหาของนักเรียนท่ีให้นักเรียนได้แก้ปัญหาด้วยตนเอง (ไมตรี,  2557:94)   นักเรียนรวบรวมความรู้เพื่อเป็น 
ความคิดรวบยอด น าไปอธิบาย เขียน ยกตวัอยา่ง น าเสนอหรือแสดงแทนในการหาค าตอบ ความเก่ียวขอ้งกนัระหวา่ง
ความคิดรวบยอดกบักระบวนการ ส่งผลให้เกิดยทุธวิธีเชิงการคิด เป็นประโยชน์ในการหาค าตอบ  (บงกช น่ิมตระกูล, 
2556) อีกทั้ งหลักสูตรแบบใหม่ยงัต้องการให้นักเรียนมีการบูรณาการในการแก้ปัญหาต้องประกอบด้วยเน้ือหา   
กระบวนการหรือทกัษะ และค่านิยมทั้งสามส่ิงน้ีนกัเรียนตอ้งไดรั้บในการเรียนรู้ (Inprasitha, 2011) 
 ทั้งน้ี กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ไดแ้บ่งออกเป็น 6 สาระ ทุกเน้ือหาลว้นมีความส าคญัแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงความ
น่าจะเป็นเป็นเน้ือหาหน่ึงท่ี มีอิทธิพลต่อกระบวนการใหเ้หตุผลท่ี เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ การวางแผนการท างานใน
อนาคตและเป็นหน่ึงในการท างานมนุษย ์ (ศรีเพญ็,  2544)  ความน่าจะเป็นจึงเป็นส่วนท่ีส าคญัในคณิตศาสตร์ระดบัขั้น
พ้ืนฐานของการศึกษาตอนปลายและสะทอ้นใหเ้ห็นถึงประโยชน์ของการจดัระบบทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงแนวคิดหลกัของ
ความน่าจะเป็นคือการหาโอกาสท่ีเกิดข้ึนของเหตุการณ์ ถือวา่เป็นเร่ืองท่ีมีความยุง่ยากมากส าหรับการเรียนการสอน 
เป็นผลมาจากเน้ือหาเร่ืองความน่าจะเป็นมีส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ (Shao, 2015) นกัเรียนมกัจะความสบัสนในหาขอ้สรุปของ
โจทยปั์ญหาและการตีความในค าถามเก่ียวกบัความน่าจะเป็น ครูผูส้อนควรสอนเน้ือหาเก่ียวกบัความน่าจะเป็นผ่าน
กิจกรรมและกระตุน้ใหน้กัเรียนไดเ้ขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ในชีวติจริง (Tsang and Shahrill, 2015) 
 การจดัการเรียนการสอนครูจะตอ้งเป็นผูท่ี้หาสถานการณ์ปัญหามาให้นักเรียนไดล้งมือกระท าและแกปั้ญหา
เพ่ือใหน้กัเรียนไดเ้กิดการเรียนรู้ ซ่ึงผูเ้รียนจะเป็นผูท่ี้ส าคญัท่ีสุดในชั้นเรียน ครูตอ้งเปิดให้โอกาสนกัเรียนไดเ้รียนรู้ดว้ย
ตนเอง เนน้กระบวนการแกปั้ญหา ซ่ึงการเปล่ียนจุดเนน้ท่ีวา่น้ีมีส่วนช่วยส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
หลัก การเปิดโอกาสให้นักเรียน เรียนรู้ด้วยตัวเองท่ีเน้นกระบวนการเรียนรู้ (ไมตรี ,  2546) ซ่ึงวิธีการแบบเปิด         
(Open Approach) ถูกน ามาใชใ้นจุดประสงคข์องการเป็นวิธีการสอน (Teaching Approach) มีล าดบัขั้นตอน 4 ขั้นตอน
ดงัน้ี 1) ขั้นการน าเสนอสถานการณ์ปลายเปิด 2) ขั้นเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน 3) อภิปรายทั้ งชั้นเรียนและการ
เปรียบเทียบ  และ 4) ขั้นการสรุปเช่ือมโยงแนวคิดส าหรับวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีเกิดข้ึนทั้ งหมดในชั้นเรียน     
ถูกน ามารวมและปรับให้เข้ากับการศึกษาชั้นเรียนและเป็นนวตักรรมท่ีสามารถปรับปรุงการสอนและการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ไดดี้ยิง่ข้ึน น ามาซ่ึงชั้นเรียนน้ีเนน้กระบวนการแกปั้ญหา (Problem solving classroom) (Inprasitha, 2011)   

กระบวนการแกปั้ญหาของนกัเรียนจะเกิด การท่ีนกัเรียนน าความรู้ต่างๆมาใชเ้พ่ือแกปั้ญหานั้นและไดม้าของ 
ค าตอบ  และมีความรู้ท่ีส าคญั คือความรู้ชิงวธีิการจะถูกสร้างข้ึนสองส่วนท่ีแตกต่างกนั นั้นก็คือ ส่วนท่ีประกอบไปดว้ย 
ภาษาท่ีเป็นทางการหรือการแสดงออกทางสญัลกัษณ์ท่ีเก่ียวกบัวิชาคณิตศาสตร์ กบัส่วนอ่ืนๆท่ีเป็นขั้นตอนวธีิการหรือ 
กฎส าหรับการท าปัญหาทางคณิตศาสตร์ใหส้ าเร็จ แมน้กัเรียนจะมีเพียงความรู้เชิงวธีิการในการแกปั้ญหาแต่นกัเรียนไม่
เขา้ใจในส่ิงท่ีนกัเรียนไดก้ระท าลงไป ก็ไม่เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ซ่ึงมีหน่ึงความรู้ท่ีนักคณิตศาสตร์
ทัว่ไปยอมรับวา่เป็นรากฐานท่ีส าคญัส าหรับสัญชาตญาณในการแกปั้ญหาและเป็นความรู้ท่ีเป็นรากฐานของความรู้เชิง
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วธีิการ คือความรู้เชิงมโนมติในการท่ีนกัเรียนลงมือแกปั้ญหานกัเรียนจะหาค าตอบไดแ้ต่อาจไม่เขา้ใจใหส่ิ้งท่ีนกัเรียนได้
ลงมือท าไป (Hiebert and Lefevre, 1986)    

จากการประเมินวิจยัทางคณิตศาสตร์พบการความเขา้ใจในทางคณิตศาสตร์จะประกอบดว้ยความรู้เชิงมโนมติ
(Conceptual Knowledge) และความรู้เชิงวิธีการ( Procedural Knowledge) อีกทั้ ง Johnson et al.(2001) ผู ้ท่ีให้ความ
แตกต่างระหวา่ง ความรู้เชิงมโนมติอนัดบัแรกและความรู้เชิงวิธีการอนัดบัแรก  ในอดีตมีงานวิจยัท่ีสอดคลอ้งในเร่ือง
ล าดบัการเกิดก่อนหรือการเกิดหลงัของความรู้ทั้งสองประเภทน้ี  ไดแ้ก่ Concepts-first   เด็กจะไดรั้บในขั้นแรกจะไดรั้บ
ความรู้เชิงมโนมติ เช่น โดยการฟังจากการอธิบายดว้ย ค าพูด และจากนั้นโดยการปฏิบติัจะไดรั้บความรู้เชิงวิธีการจาก
การปฏิบติั และ Procedures-first เด็กไดรั้บขั้นตน้ไดรั้บความรู้เชิงวธีิการในเน้ือหาสาระท่ี เฉพาะเจาะจง เช่น การเรียนรู้
โดยการทดลองและขอ้ผิดพลาด แลว้ค่อยๆสรุปเป็นความรู้เชิงมโนมติจากการเรียนรู้นั้นดว้ยกลบัไปดูขอ้ผิดพลาด  บน
พ้ืนฐานของความเป็นจริงท่ีว่ามีหลกัฐานเชิงประจักษ์ส าหรับทั้ งสองชนิดของทฤษฎี Johnson et al. (2001)ได้เสนอ 
รูปแบบการท าซ ้ า (Iterative Model) อาจจะมีการเช่ือมสาเหตุสองทิศทางระหว่างความรู้เชิงมโนมติและความรู้เชิง
วธีิการ การเพ่ิมข้ึนในหน่ึงชนิดของความรู้แลว้จะเพ่ิมอยา่งทนัทีในความรู้อ่ืนๆเช่นกนั 
   จากท่ีกล่าวมาทั้งน้ี ผูว้ิจยัไดข้อ้สรุปวา่ การเรียนในเร่ืองความน่าจะเป็น จะมีความนามธรรม มีความซบัซอ้น 
ถา้ไม่มีความรู้เชิงมโนมติควบคู่กบัความรู้เชิงวธีิการ นกัเรียนอาจไม่มีประสิทธิภาพมากพอในแกปั้ญหาได ้มีความสนใจ
ท่ีจะศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้เชิงมโนมติและความรู้เชิงวิธีการเร่ืองความน่าจะเป็นอยา่งไร ท่ีไดเ้รียนในชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ถา้น าวธีิการสอนแบบวธีิการแบบเปิดมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ ระหวา่งความรู้เชิงมโนมติและความรู้เชิงวธีิการเร่ืองความน่าจะเป็นของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีใชว้ธีิการแบบเปิด 

วธีิการวจัิย 
บริบทช้ันเรียน 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/4 ซ่ึงเป็นนกัเรียนในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามโครงการส่งเสริมการสอน

วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ แต่ในการเรียนการสอนในโรงเรียนยงัสอนแบบการบรรยาย ผูว้ิจยัไดน้ าวิธีการแบบเปิด
มาเป็นแนวการสอน ซ่ึงนกัเรียนไดถู้กสอนเป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน คือภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 เพื่อใหน้กัเรียน 
คุน้เคยในการแกปั้ญหาดว้ยตนเอง และกลา้ท่ีจะแสดงความคิดเห็นของตนเองเพ่ือความเขา้ใจร่วมกนัทั้งชั้นเรียน 

กลุ่มเป้าหมาย  
กลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อ าเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี  ท่ี

ก าลงัศึกษาตลอดภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 มีทั้ งหมด 9 คน  เน้นกิจกรรมเป็นกลุ่ม  แบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 3 คน 
นกัเรียนแต่ ละคนมีคุณลกัษณะ คือกลา้แสดงออก มีความคิดท่ีหลากหลาย มีการให้เหตุผลขณะแกปั้ญหาท่ีสนบัสนุนใน
งานวจิยัน้ี จากการท่ีนกัเรียนรู้จกัการแสดงออก การอภิปรายภายในกลุ่มท าใหผู้ว้จิยัเห็นความสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้เชิงมโน
มติและความรู้เชิงวธีิการไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
การวิจยัคร้ังน้ีมีเคร่ืองมือการวิจยัท่ีประกอบไปดว้ย เคร่ืองมือช่วยในการการเก็บรวบรวมขอ้มูล เคร่ืองมือท่ีใชใ้น 

การการเก็บรวบรวมขอ้มูล และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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1. เคร่ืองมือช่วยในการการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
1.1 เคร่ืองบนัทึกวดิีทศัน์  บนัทึกวดิีทศันโ์ดยเร่ิมตั้งแต่การน าสู่กิจกรรมของครู  ครูน าเสนอสถานการณ์

ปัญหา แลว้นกัเรียนท ากิจกรรม แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ดว้ยตนเอง การอภิปรายกนัในชั้นเรียน ไปจนถึงขั้นการสรุปและ
เช่ือมโยงแนวคิดของ นกัเรียนท่ีเกิดข้ึน เป็นส้ินสุดการท า กิจกรรม       

1.2 เคร่ืองบนัทึกภาพน่ิง ใชส้ าหรับบนัทึกภาพผลงานจากการท ากิจรรมของนกัเรียนท่ีนกัเรียนไดล้งมือ
ปฏิบติั ในระหวา่งท่ีนกัเรียนมีส่วนร่วมของการกระท าการแกไ้ขปัญหาใหไ้ดม้าซ่ึงค าตอบ  

1.3 เคร่ืองบนัทึกเสียง   ใชส้ าหรับบนัทึกเสียงของนกัเรียนขณะท่ีนกัเรียนท ากิจกรรมในกลุ่มยอ่ย เพ่ือถอด
ค าพดูและ พฤติกรรม ออกมาในรูปขอ้ความเพื่อวเิคราะห์ขอ้มูล 

2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
2.1 การวางแผนการเรียนรู้หรือแผนการสอน ซ่ึงเป็นกิจกรรมเสริมโดยเป็นสถานการณ์ปัญหาปลายเปิด ซ่ึง

สถานการณ์ปลายเปิดท่ีน ามาใชน้ี้ มีการร่วมมือกนัของเหล่า เพ่ือนร่วมรุ่นท่ีสอนในชั้นเดียวกนั ครูช านาญการ และน าแผนท่ี
ไดม้าตรวจสอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญ จึงมีการน าไปใชใ้นการเรียนการสอนเพ่ือนเป็นแหล่งเก็บรวบรวมขอ้มูล  

2.2  ผลงานเขียนของนกัเรียน   การขีดเขียนของผูเ้รียนในแต่ละกลุ่มท่ีไดบ้นัทึกเก่ียวกบัความรู้เชิงมโนมติ
และความรู้เชิงวธีิการของนกัเรียนท่ีไดอ้ธิบายในรูปของภาพวาดต่างๆ ในกลุ่มในชั้นเรียนลงบนกระดาษ       

3. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  
3.1 ผลงานต่างๆของนกัเรียน  ท่ีไดจ้ากการแกปั้ญหาในแผนการจดัการเรียนรู้ทั้ง 6 แผน 
3.2 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากโพรโทคอลการแกปั้ญหาปลายเปิดของนกัเรียนซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีจะน ามาวเิคราะห์เป็น

ช่วงท่ีเกิดข้ึนของขอ้มูลท่ีแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้เชิงมโนมติและความรู้เชิงวธีิการ ตามกรอบแนวคิดของ 
Johnson et al.(2001) ในรูปแบบการท าซ ้ า (Iterative Model)   
การเกบ็รวบรวมข้อมูลการวจิยั 
 การด าเนินการในการเก็บขอ้มูลวจิยัมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ผูว้จิยัไดศึ้กษาบริบทของโรงเรียน ชั้นเรียน และศึกษาพฤติกรรมของนกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย ในการเรียนรู้
ตลอดภาคเรียนท่ี 1 ของปีการศึกษา 2558 ซ่ึงผูว้จิยัไดด้ าเนินการเรียนการสอนเอง  

2. ผูว้จิยัและผูช่้วยวจิยัไดร่้วมการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้เพ่ือใหเ้ป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลวจิยั 
การวเิคราะห์ผลการศึกษา 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลของงานวจิยัคร้ังน้ี ใชร้ะเบียบวจิยัเชิงคุณภาพ น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการถอนค าพดูของนกัเรียน
ร่วมกบัอธิบายการกระท าของนกัเรียนจากเคร่ืองบนัทึกวดิีทศัน์และเคร่ืองบนัทึกเสียง  อีกกทั้งยงัมีผลงานของนกัเรียน 
และบนัทึกภาคสนามจากผูช่้วยวิจยั   เพ่ือน ามาวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้เชิงมโนมติและความรู้เชิงวิธีการ
ของนักเรียนในชั้นเรียนท่ีใชว้ิธีการแบบเปิดตามแนวคิดของ ไมตรี (2557) มีล าดบัขั้นตอน 4 ขั้นตอนดงัน้ี 1. ขั้นการ
น าเสนอสถานการณ์ปลายเปิด 2.  ขั้นเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัเรียน 3. การอภิปรายร่วมกนัและเปรียบเทียบทั้งชั้นเรียน 
และ 4.  การสรุปเช่ือมโยงแนวคิดนักเรียนท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน ซ่ึงในแต่ละขั้นของการสอนด้วยวิธีการแบบเปิด จะ
วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้เชิงมโนมติและความรู้เชิงวิธีการตามกรอบแนวคิดของ Johnson et al.(2001) ใน
รูปแบบการของการท าซ ้ า  มีรูปแบบการเกิดข้ึนของความสมัพนัธ์ดงัน้ี  1. นกัเรียนมีการใชค้วามรู้เชิงมโนมติมาใชเ้พื่อ
อธิบายเหตุผลของการน าความรู้เชิงวธีิการมาใชเ้พ่ือแกปั้ญหา การท่ีนกัเรียนพดูถึงนิยาม กฎสูตร เง่ือนไข หรือการแสดง

- 1673 -



 

  HMP20-5 
 

 

สถานการณ์ปัญหา 
“เจมส์จิมีนาฬิกาเรือนหน่ึงซ่ึงบนปัดของนาฬิกามีเฉพาะตวัเลขคู่  เขาตอ้งการสร้างรูปหลายเหล่ียมบนหนา้ปัดนาฬิกา   
อยากทราบวา่เขาจะสามารถสร้างรูปหลายเหล่ียมไดก่ี้รูป   โดยใชต้วัเลขบนหนา้ปัดเหล่าน้ีเป็นจุดยอดมุม”  
 

      
 
ค าส่ัง  ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มแสดงวธีิการแกไ้ขสถานการณ์ปัญหาอยา่งละเอียด  โดยใหแ้สดงวธีิการหาใหไ้ดห้ลากหลายวธีิ
มากท่ีสุด  พร้อมอธิบายเหตุผล 
 

เหตุผล ซ่ึงไดม้าจากโพรโทคอลของนกัเรียนกบัการเขียนในใบงานระหวา่งการแกปั้ญหา  2. การท่ีนกัเรียนน าความรู้เชิง
วธีิการมาใชใ้นการแกปั้ญหา ซ่ึงเป็นทั้งการแสดงขั้นตอน และการแสดงสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงการด าเนินการ
นกัเรียนจะมีการใชค้วามรู้เชิงมโนมติท่ีอธิบายเหตุผลของการน าวิธีการมาแกปั้ญหา การกระท าของนกัเรียนทั้งหมดน้ี
แสดงความสมัพนัธ์แบบสองทิศทางระหวา่งความรู้เชิงมโนมติและความรู้เชิงวธีิการ 
ตวัอย่างการวเิคราะห์ 
 ผูว้จิยัน าตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีน ามาวเิคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงแสดงรายละเอียดดงัน้ี  
การจดัการเรียนการสอนตามขั้นตอนของวธีิการแบบเปิด แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  5  เร่ือง  การจดัหมู่ 

ในการเรียนการสอนในคาบน้ีด าเนินการสอนตามแนวการวธีิการสอนแบบเปิดท่ีเป็นเง่ือนไขในการไดม้าซ่ึงการ
อภิปรายและใหเ้หตุผล การคิดท่ีหลากหลายของนกัเรียน ซ่ึงจุดประสงคใ์นคาบน้ีคือนกัเรียนน าวิธีการท่ีหลากหลายมา
ช่วยแกไ้ขสถานการณ์ปัญหาท่ีก าหนดใหแ้ละสามารถหาค าตอบท่ีถูกตอ้งและสามารถอธิบายส่ิงท่ีนกัเรียน กิจกรรมเร่ือง
การจดัหมู่เพ่ือแสดงความสมัพนัธ์ความรู้เชิงมโนติและความรู้เชิงวธีิการ  ดงัน้ี 
1. ขั้นน าเสนอปัญหาปลายเปิด 

ครูน าเขา้สู่สถานการณ์ปลายเปิดการสร้างรูปหลายๆเหล่ียมจากจุดบนหนา้ปัดท่ีก าหนดให้ และถามเขา้ใจจาก
นกัเรียนวา่นกัเรียนเขา้ใจสถานการณ์น้ีซ่ึงจะแสดงไวด้งัน้ี  

Item9 ปัญหาครู (เปิดสไลน์สถานการณ์ปัญหา) นาฬิกาพิศวง ยงัไงนะ ดูจากสถานการณ์ปัญหา

นะคะ ลองอ่านสิ  

Item10 นกัเรียน “เจมส์จิมีนาฬิกาเรือนหน่ึงซ่ึงบนปัดของนาฬิกามีเฉพาะตวัเลขคู่  เขาตอ้งการ

สร้างรูปหลายเหล่ียมบนหนา้ปัดนาฬิกา  อยากทราบวา่เขาจะสามารถสร้างรูป

หลายเหล่ียมไดก่ี้รูป   โดยใชต้วัเลขบนหนา้ปัดเหล่าน้ีเป็นจุดยอดมุม”  

Item11 ครู อะลองอ่านค าสัง่ดูสิ  
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Item12 นกัเรียน ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มแสดงวธีิการแกไ้ขสถานการณ์ปัญหาอยา่งละเอียด  โดยให้

แสดงวธีิการหาใหไ้ดห้ลากหลายวธีิมากท่ีสุด  พร้อมอธิบายเหตุผล 

Item13 ครู อะเขา้ใจวา่ยงัไง กลุธิดา  

Item14 นกัเรียน ก็ใหส้ร้างรูปหลายเหล่ียม วา่มนัสร้างไดก่ี้รูป จากนาฬิกาท่ีมีเลขคู่ จากจุดยอดมุม 

Item15 ครู อะมาเอาใบงานนะคะ มี 2 แผน่ อยา่ลืมปากกานะคะ เอาวธีิท่ีหลากหลายท่ีสุด

นะคะ  

จาก Item 9 – Item 15 หลงัจากท่ีครูให้อ่านค าสั่งและให้นักเรียนลองอธิบายว่านักเรียนคิดว่าสถานการณ์น้ี
ตอ้งการใหท้ าอะไร ซ่ึงสถานการณ์น้ีเป็นปัญหาทัว่ไปท่ีสามารถน าความรู้เร่ืองความน่าจะเป็นมาช่วยหาไดจึ้งตอ้งมีการ
ถามความเขา้ใจของนกัเรียน จากท่ีครูถามวา่ “อะเขา้ใจวา่ยงัไง..” ซ่ึงนกัเรียนท่ีอยูใ่นกลุ่มเป้าหมายก็บอกวา่  “ก็ใหส้ร้าง
รูปหลายเหล่ียม วา่มนัสร้างไดก่ี้รูป จากนาฬิกาท่ีมีเลขคู่ จากจุดยอดมุม” ซ่ึงนักเรียนทุกคนก็เห็นดว้ย วา่สถานการณ์น้ี
ตอ้งการเช่นนั้นจริง ซ่ึงในขั้นการเรียนการสอนน้ีนกัเรียนยงัไม่เกิดความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้เชิงมโนมติและความรู้
เชิงวิธีการเพราะเป็นเพียงการน าเสนอสถานการณ์ของครู นักเรียนยงัไม่มีการแก้ปัญหาจึงมาสามารถวิเคราะห์ถึง
ความสมัพนัธ์ได ้

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 แสดงการน าเขา้สู่สถานการณ์ปัญหาเร่ือง นาฬิกาพิศวง 

2. ขั้นการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน 

หลงัจากท่ีนักเรียนไดใ้บกิจกรรมก็เร่ิมตน้แกปั้ญหาซ่ึงในแต่ละกลุ่มจะเร่ิมตน้ในการอ่านสถานการณ์ปัญหา
และช่วยกนัหาวิธีเพ่ือให้ไดค้  าตอบซ่ึงในขั้นน้ีจะพบความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้เชิงมโนมติและความรู้เชิงวิธีการท่ี
นักเรียนน ามาใช้ในการแก้ปัญหาน้ี ซ่ึงมีการเกิดข้ึนของทั้ งสองความรู้น้ีตามกรอบของ  Johnson et al.(2001)                
ดงัโพรโทคอลดงัน้ี   

Item11 นิ ถา้เราวาดรูปในวงกลมไปเลยละ แบบวา่ ตึก ตึก ตึก (ท าจุดบนรูปวงกลม) 

 

 

ภาพที ่2  แสดงการวาดรูป3เหล่ียมในวงกลม  
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จาก Item11- Item26 แสดงการพูดคุยและแลกเปล่ียนความคิดเห็นภายในกลุ่มยอ่ยของนกัเรียนกลุ่มของพล นิ
และก่อ ซ่ึงเม่ือครูน าเสนอปัญหาปลายเปิดไปแลว้ นกัเรียนไดอ่้านสถานการณ์ปัญหาอีกคร้ังหน่ึง เพ่ือดูเง่ือนไขและหา
วธีิการเพื่อไดค้  าตอบ เป็นการท่ีนกัเรียนรู้วา่ควรจะน าวธีิการใดมาหาค าตอบเง่ือนไขจากสถานการณ์ปัญหาเป็นเง่ือนไข
บงัคบัให้เลือกใชว้ิธีการ คือการวาดรูปในวงกลม จาก Item 11 ท่ีวา่ “ ถา้เราวาดรูปในวงกลมไปเลยละ แบบวา่ ตึก ตึก 
ตึก (ท าจุดบนรูปวงกลม)” ซ่ึงจากค าพดูและการกระท าของนิท่ีไดแ้สดงใหเ้พ่ือนเห็นคือการเร่ิมเลือกจุดท่ีตอ้งการในการ
สร้าง 3 เหล่ียม เป็นการแสดงขั้นตอนในการหาค าตอบท่ี จุดในวงกลมเป็นส่ือกลางยงัการใชค้วามรู้เชิงมโนมติท่ีนิได้
อธิบายเพ่ิมวา่ “ถา้รูปสาม เหล่ียมมนัก็จะมี 3 เส้นเช่ือมไง 3เส้นเช่ือม” นิรู้วา่ในการสร้างรูปสามเหล่ียมจะตอ้งมี 3เส้น
เช่ือมและมีจุด 3 จุด จึงจะสร้างเสน้เช่ือมได ้และกลุ่มของพลก็ไดท้ ารูปแบบของนิใน ส่ี เหล่ียม และ หา้เหล่ียมต่อไป แต่
เม่ือท าไปแลว้มนัท าใหส้บัสนเพราะจุดมีทั้งหมด 6 จุด สามารถสร้างไดห้ลายแบบ นกัเรียนกลุ่มน้ีจึงหยดุการกระท าโดย
วธีิการน้ี เห็นไดจ้ากการท่ี พลบอกวา่ “จะลองวาด 3 เหล่ียม แต่มนัเยอะอะ มนัไดห้ลายแบมากๆ สับสนๆ” และก่อลอง
วาด 4 เหล่ียมแลว้ยงับอกอีกวา่ “มนัเยอะเกินไป ” เป็นการใชค้วามรู้เชิงวธีิการอีกคร้ังในการด าเนินการหาค าตอบท่ีมีตวั
แสดงแทนเป็นรูปหลายๆในวงกลมเป็นส่ือกลางของการเกิดความสมัพนัธ์น้ี  

 

 

 

                                   ภาพที ่3 แสดงการวาดรูปเหล่ียมต่างๆในวงกลมของนกัเรียนกลุ่มของนกัเรียน 

Item12 พล มาเด่ียวเขาเขียนอนัน้ีก่อนแลว้กนั (เขียนวธีิท่ี1การเลือก) 
Item13 นิ มนัจะเป็นแบบน้ีเลือก  สามเหล่ียม สร้างรูป 3เหล่ียม 
Item14 พล ถา้รูป3 เหล่ียมมนัก็จะมี 3 เสน้เช่ือมไง 3เสน้เช่ือม 
Item15 ก่อ 3เสน้เช่ือม  มนัจะเป็นอยา่งน้ี 
Item16 พล ผมน่ีกดสตั้นเลยครับ 
Item17 ก่อ ก็ยงังงๆอยูเ่พราะความจริงมนัคิดตรงๆก็ได ้ลองๆ มนัเลือกจุด 3 จุด แลว้ก็

สร้างเสน้เช่ือมเฉยๆ 
Item18 นิ ท าไงวะ่ 
Item19 พล อะเด่ียวจะลองวาด สามเหล่ียม แต่มนัเยอะอะ มนัไดห้ลายแบบมากๆ 
Item20 นิ ไหนลอง  ส่ี เหล่ียมสิ 
Item21 ก่อ ส่ีเหล่ียม.. (วาดรูปในวงกลม) 
Item22 พล ลอง 5 สิ 
Item23 นิ นบัไดไ้หมอะ ถา้วาดแบบน้ี 
Item24 ก่อ อนัน้ีลองท าเฉยๆอะ แต่วา่ท าไม่ได ้
Item25 พล ใช่ไหม เพราะวา่มนัเยอะวะ่ 
Item26 ก่อ มนัเยอะเกินไป 
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นกัเรียนยงัคงหาวธีิท่ีแตกต่างออกไปในการหาค าตอบซ่ึงเม่ือนกัเรียนไดค้  าตอบหาค าตอบจากวธีิการก่อนหนา้น้ี
มาแลว้ซ่ึงในช่วงการหาค าตอบนั้นไม่เกิดความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้เชิงมโนมติและความรู้เชิงวิธีการเป็นเพียงการ
ค านวณท่ีไดใ้หน้กัเรียนคนเดียวไดค้  านวณ  

 
 

 

 

 

      ภาพที ่4 แสดงการค านวณหาค าตอบของนกัเรียนกลุ่มของนกัเรียน 

แต่เม่ือค านวณเรียบร้อยมีนกัเรียนในกลุ่มไดคิ้ดอีกวธีิและไดน้ าเสนอวธีิท่ีตนเองคิดเสนอในกลุ่มยอ่ยของตนเอง 

Item95 ก่อ มีแผนภาพตน้ไมก็้ท าไดน้ะเน่ีย 

Item96 นิ  มีอีกวธีิหน่ึง แบบแผนภาพตน้ไม ้ 

Item97 พล ทหายงัไงอะ 

Item98 ก่อ ดูตวัอยา่ง หกเหล่ียม สมมุติเลือกจุกแรกคือจุดท่ี 2 ถา้เกิด หกเหล่ียมก็จะมี 6 จุด
เนาะ อีกจุดหน่ึงก็ จะเป็น 4 อีกจุดหน่ึงก็จะเป็น 6 ก็ได ้ยงัไงก็ได ้

Item99 พล เลือกยงัไงก็ได ้ใหไ้ด ้6 จุด  

จากItem 95 – Item 99 แสดงการท่ีนักเรียนไดคิ้ดวิธีการไดม้าซ่ึงค าตอบอีกวิธี จากท่ี ก่อบอกว่า “ แผนภาพ
ตน้ไมก็้ท าไดน้ะเน่ีย ” และก่อไดอ้ธิบายวธีิคิดของเขาใหเ้พ่ือนในกลุ่มไดฟั้ง ซ่ึงก่อเร่ิมตน้ดว้ยการน าความรู้เชิงวธีิการมา
อธิบายขั้นตอนในการหาจากท่ีวา่  “ตวัอยา่ง หกเหล่ียม สมมุติเลือกจุกแรกคือจุดท่ี 2” เป็นการพดูแสดงขั้นตอน วา่จะจุด
แรกท่ีจะเลือกคือ จุดหมายเลข 2 ท่ีอยูบ่นหนา้ปัดนาฬิกา และไดอ้ธิบายเพ่ิมวา่ “ ถา้เกิด หก เหล่ียมก็จะมี 6 จุดเนาะ” ซ่ึงก็
ไดพู้ดขั้นต่อไปอีกวา่ ในการเลือกจุดต่อไปจะเป็นจุดใดก็ใดก็ไดเ้พ่ือให้ไดรู้ปหกเหล่ียม จากค าพูดท่ีบอกวา่ “จะเป็น 4 
อีกจุดหน่ึงก็จะเป็น 6 ก็ได ้ยงัไงก็ได”้ แสดงขั้นตอนในการหาอีกคร้ังท่ี มี จุดหมายเลขบนหนา้ปัดนาฬิกาส่ือกลางของ
การใชค้วามรู้เชิงวธีิการ  

 

Item100 ก่อ สมมุติ หา้เหล่ียมนะ สมมุติให ้2 เร่ิมก่อน  

Item101 พล คือตอ้งลากใหไ้ด ้ หา้จุด 

Item102 ก่อ เออ 5 จุดใช่ไหม 5 จุดน่ีก็จะเป็น 4 6 8 12  

Item103 พล แต่ก็ยากท่ีตรงดูวา่มนัซ ้ าอะไรใช่ไหม ถา้เราเร่ิมจุดท่ี 4 แลว้วนไป 6 8 12  2 
มนัก็เป็นรูปเดิมเนาะ  

Item104 นิ ถา้ซ ้ าอะไรเราก็ค่อยมาลบออก แลว้ก็มาดูวา่เลขน้ีซ ้ าเราก็มาต๊ิกออกๆ 
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ใน Item 100 – Item 104 นกัเรียนไดเ้ร่ิมกระท าในรูปอ่ืนนอกจากรูปหกเหล่ียม ซ่ึงไดใ้ชค้วามรู้เชิงวิธีกา เห็น
จากก่อบอกว่า “สมมุติ ห้า เหล่ียมนะ สมมุติให้ 2 เร่ิมก่อน” ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีก่อได้เลือกท่ีกระท าและเร่ิมจากจุด
หมายเลข 2 บนหนา้ปัดนาฬิกาก่อน และหลงัจากนั้น เพ่ือนในกลุ่มมีการใชค้วามรู้เชิงมโนมติท่ีนกัเรียนรู้วา่ในการสร้าง 
ห้าเหล่ียมก็ตอ้งสร้างการเลือกจุด 5 จุด  ถา้เราเร่ิมจากจุดใหม่แต่ไดใ้ชจุ้ดเดิมในการสร้างรูปห้าเหล่ียมนกัเรียนก็รู้วา่รูป
นั้นยงัเป็นรูปเดิมอยู่ เห็นจาก “ถา้เราเร่ิมจุดท่ี 4 แลว้วนไป 6 8 12  2 มนัก็เป็นรูปเดิมเนาะ” และขั้นตอนสุดท้ายท่ี
นักเรียนได้กระท าคือการลบจุดท่ีซ ้ าออก ความรู้เชิงวิธีการท่ีนักเรียนน ามาใช้แสดงกระบวนการหาค าตอบและมี
สญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์มาเก่ียวขอ้ง จากท่ี นิกล่าววา่ “ถา้ซ ้ าอะไรเราก็ค่อยมาลบออก..”  
3. ขั้นอธิปรายร่วมกนัและเปรียบเทียบทั้งชั้นเรียน  

เม่ือครูไดใ้นให้นกัเรียนแกส้ถานการณ์ปัญหาแลว้ ซ่ึงหลงัจากท่ีครูเดินสังเกตแนวคิดของเด็กนกัเรียนแต่ละกลุ่ม 
ครูไดรู้้แนวคิดของแต่ละกลุ่ม ครูไดใ้ห้แต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอแนวคิดของกลุ่มตนเองซ่ึงครูเรียงตามกลุ่มเป้าท่ีได้
คดัเลือกและจดักลุ่มตามล าดบั ซ่ึงขั้นตอนอภิปรายร่วมกนัทั้งชั้นเรียนวิเคราะห์ดงัน้ี ในขั้นอภิปรายร่วมกนัทั้งชั้นเรียน
ของกลุ่มพลไดน้ าเสนอวธีิท่ีง่ายท่ีสุดในการหาจ านวนวธีิทั้งหมดในการวาดรูปหลายเหล่ียมบนหนา้ปัดนาฬิกาท่ีมีตวัเลข
แค่เลขคู่  

Item112 พล ถา้เราคิดเป็นแบบจ านวนท่ี n มนัจะเป็น n ในรูปแบบน้ีนะครับ ถา้เป็น n 
ของรูปสามเหล่ียม จากจุดทั้งหมดมี 6 จุด เราตอ้งการ 3 จุด ก็คือ r=3 ไป
แทนค่าในตัวน้ี  ก็จะได้ 20 วิธี  ก็จะได้เท่ากันกับวัษแต่ในกลุ่มติณ
เหมือนกบัวา่เขาจะวาดรูปไม่ซ ้ า หรือหายไปเขาเลยไดแ้ค่ 10  แลว้ก็ท าใน
กรณีอยา่งน้ีไปทุก เหล่ียม สามเหล่ียมส่ีเหล่ียมหา้เหล่ียมหกเหล่ียม ก็จะได้
เป็น 20 15 6 แลว้ก็ 1 พอรวมกนัก็จะได ้42 วธีิครับ  

Item113 ครู มีใครท าวธีิน้ีบา้งเอ่ย (นกัเรียนยกมือ) โอว้ ทุกกลุ่มเลย 

 
จาก Item 112 – Item 113 เป็นการอธิบายวธีิการท่ีนกัเรียนกลุ่มของพลไดอ้ภิปรายและสรุปออกมาซ่ึงเป็นวธีิที

ท่ีง่ายและสะดวกต่อการหาค าตอบมากท่ีสุดซ่ึงจากค าอธิบายใน Item 112 มีความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้เชิงงมโนมติ
และความรู้เชิงวิธีการตามกรอบของ Johnson et al.(2001) ในรูปแบบการท าซ ้ าซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี นักเรียนได้น า
ความรู้ของการจดัหมู่มาช่วยในการแกส้ถานการณ์ปัญหา นกัเรียนใชค้วามรู้ท่ีเรียนมา 

 
 

 

 

 

 

  
ภาพที ่5  แสดงใบงานของนกัเรียนในแผนการจดัการเรียนท่ี 5 เร่ืองวงลอ้พิศวง 
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4. ขั้นสรุปโดยเช่ือมโยงแนวคิดของนกัเรียนท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน 

 ครูไดน้ านกัเรียนมาสู่ขั้นสรุปของบทเรียน เป็นการท่ีครูน าแนวคิดท่ีนกัเรียนไดน้ าเสนอและอภิปราย
ร่วมกนัทั้งชั้นเรียนมาสรุปรวมและอธิบายเพ่ิมเติม ซ่ึงครูไดน้ าแนวคิดของนกัเรียนท่ีนกัเรียนบอกวา่ง่ายท่ีสุดขยายเพ่ือ
ความเขา้ใจอีกคร้ัง และจะเป็นประโยชน์ในเน้ือหาความน่าจะเป็นต่อไป   

Item120 ครู การวาดรูปหลายเหล่ียมในวงกลมท่ีมีจุดยอด 6 จุด ใชว้ธีิไหนง่ายท่ีสุด 

Item121 นกัเรียน ซี เอน็ อาร์ 

Item122 ครู หลกัๆเลยท่ีเราใช(้ครูน างานท่ีนกัเรียนเขียนสูตรมาใหน้กัเรียนดู ) จ านวน
วธีิจดัหมู่ของส่ิงของทีแตกต่างกนั n ส่ิง โดยเลือกคราวละ r ส่ิง ซ่ึง r ของ
เราจะอยูร่ะหวา่ง 0 ถึง n เป็น 0 ก็ไดห้รือเป็น n ก็ได ้จะเท่ากบั n!ส่วนดว้ย 
(n-r)!r! รู้ ไหมวา่มาจากไหนบา้งเน่ีย n! ครูเอามาจากไหนเอ๋ย 

Item123 พล จ านวนส่ิงของ  

Item124 ครู อ่า จ านวนส่ิงของการเรียงสบัเปล่ียนใช่ไหม แลว้(n-r)!ละ 

Item125 พล ตวัท่ีซ ้ า  

  
 Item120 - Item125 เป็นการท่ีครูน าเขา้สู่บทสรุปของบทเรียน และไดเ้นน้ในเร่ืองบทนิยามของการจดัหมู่ 
ซ่ึงเป็นเน้ือหาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม จะเห็นไดจ้ากท่ีครูอธิบายบทนิยามวา่ “ส่ิงของทีแตกต่างกนั n ส่ิง โดยเลือกคราวละ r 
ส่ิง ซ่ึง r ของเราจะอยูร่ะหวา่ง 0 ถึง n เป็น 0 ก็ไดห้รือเป็น n ก็ได ้จะเท่ากบั n!ส่วนดว้ย (n-r)!r! ” เป็นเพียงการท่ีครูพดูถึง
นิยามอีกคร้ัง และ นกัเรียนไดท้ าความเขา้ใจร่วมกนัในตวัแสดงแทนตา่งๆของบทนิยามเร่ืองการจดัหมู่ จากการวเิคราะห์
ในขั้นเช่ือมโยงแนวคิดของนกัเรียนเพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้เชิงมโนมติและความรู้เชิงวิธีการตามกรอบ
รูปแบบการท าซ ้ าของ Johnson et al. (2001) จึงไม่ปรากฏในขั้นการเรียนการสอนดว้ยวธีิการแบบเปิด 

 

 

 

 

 

 ภาพที ่6 แสดงการอธิบายเพ่ิมเติมของครูจากแนวคิดนกัเรียนในทฤษฎีเร่ืองการจดัหมู่ 

ผลการวจิยั 
ขั้น 1 ขั้นน าเสนอปัญหาปลายเปิด ในการเรียนการสอนในขั้นท่ี 1 ไม่ปรากฏความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้เชิง

มโนมติและความรู้เชิงวธีิการเพราะการเรียนในขั้นน าเสนอสถานการณ์ปัญหาปลายเปิดครูเป็นผูน้ าเขา้สู่ปัญหา นกัเรียน
เพียงแค่ท าความเขา้ใจสถานการณ์ปัญหาก่อนมีการแกไ้ขปัญหาในขั้นการเรียนการสอนต่อไป 

ขั้น 2 ขั้นการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัเรียน  พบความสัมพนัธ์ท่ีนกัเรียนน ามาแกไ้ขสถานการณ์ปัญหาปลายเปิด
ท่ีมีเง่ือนไขต่างๆท่ีก าหนดให้ ปรากฏทั้ งสองทิศทางของการน าความรู้มาใช ้ซ่ึงรูปแบบสองทิศทางน้ีวิเคราะห์ตาม
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รูปแบบการท าซ ้ า ตามแนวคิด Johnson et al.(2001) คือการท่ีนกัเรียนน าความรู้เชิงมโนมติมาใชแ้ละไดม้าซ่ึงความรู้เชิง
วิธีการ ซ่ึงในทิศทางน้ีนักเรียนเลือกวิธีการท่ีเหมาะสม น าความรู้ท่ีนักเรียนมีมาก่อนหน้าน้ีมาช่วยในการเลือกการ
ด าเนินการท่ีจะไปสู่ค าตอบท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงการเลือกวธีิการหรือน าความรู้เดิมมาช่วยแกปั้ญหาเป็นการน าไปสู่การใชค้วามรู้
ต่อไป และการท่ีนกัเรียนน าความรู้เชิงวธีิการมาใชแ้ละมีการอธิบาย โตเ้ถียง โตแ้ยง้ อภิปรายภายในกลุ่มยอ่ยของตนเอง
ท่ีน ามาซ่ึงความรู้เชิงมโนมติ เพราะความรู้เชิงวธีิการจะมีการแสดงแทนท่ีเป็นสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ การวาดภาพท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองความน่าจะเป็นมาใช้ในการหาค าตอบเป็นส่ิงท่ีแสดงส่ือกลางไปยงัการใช้ความรู้เชิงมโนมติทีจะ
อธิบายถึงเหตุผลท่ีน าการแสดงแทนเหล่าน้ีมาใชห้าค าตอบ 

ขั้น 3 ขั้นอธิปรายร่วมกนัและเปรียบเทียบทั้งชั้นเรียน พบความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้เชิงมโนมติและความรู้
เชิงวิธีการจากการวิเคราะห์นกัเรียนส่วนมากจะเร่ิมตน้การอธิบายแนวคิดของกลุ่มตนเองดว้ยการน าความรู้เชิงวิธีการ
บอกถึงขั้นตอนของแต่ละการแก้ปัญหาของกลุ่มซ่ึงนักเรียนบอกขั้นตอน การด าเนินการ และมีการสร้างประโยค
สญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ซ่ึงนกัเรียนจะอธิบายเหตุผลถึงสญัลกัษณ์ การวาดภาพในวงกลม หรือการวาดแผนภาพตน้ไม ้
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองความน่าจะเป็น ซ่ึงเป็นการท่ีนักเรียนน าความรู้เชิงมโนมติมาใชใ้นการอธิบายเหตุผลเหล่าน้ี และ
สญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ การวาดภาพ หรือแมก้ระทัง่กากระทั้งการขีดเขียนในการใบงานท่ีมีการอธิบายเหตุผลเป็นตวั
แสดงแทนท่ีแสดงให้เห็นแนวคิดของกลุ่มตนเอง และมีการใชรู้ปแบบน้ีในการ น าเสนอแนวคิดอ่ืนๆจากสถานการณ์
ปัญหาท่ีก าหนดให ้หรือจากเง่ือนไขท่ีไดม้าจากปัญหาจากท่ีครูน าเสนอ  

ขั้น 4 ขั้นสรุปโดยเช่ือมโยงแนวคิดของนกัเรียนท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน   ในการวเิคราะห์พบวา่ไม่มีความสมัพนัธ์
แบบสอทิศทางตามรูปแบบการท าซ ้ า ตามแนวคิดของ Johnson et al. (2001)  เพราะครูไม่ไดต้ั้งค  าถามให้นักเรียนได้
ช่วยกนัตอบ เพียงแค่ครูน าแนวคิดมาสรุปบทเรียนและเสริมส่ิงท่ีนกัเรียนยงัขาดหายของเน้ือหาความน่าจะเป็นหลงัจาก
นกัเรียนไดน้ าเสนอแนวคิดและผลงานของกลุ่มตนเองแลว้   
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 

จากการสรุปผลการวิจัย ผูว้ิจัยน ามาอภิปรายผลตามการเรียนการสอนด้วยวิธีการแบบเปิด  4 ขั้นตอน ตาม
แนวคิดของ ไมตรี (2557) มีรายละเอียดดงัน้ี 

ขั้น 1 ขั้นน าเสนอปัญหาปลายเปิด  ไม่พบความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้เชิงมโนมติและความรู้เชิงวิธีการ ดว้ย
สาเหตุท่ีวา่ขั้นการเรียนการสอนน้ีครูเป็นผูน้ าเขา้สู่สถานการณ์ปัญหาดว้ยครูเอง นักเรียนเป็นเพียงผูท้  าความเขา้ใจว่า
สถานการณ์ปัญหามีเง่ือนไข หรือตอ้งการหาค าตอบอยา่งไร นักเรียนยงัไม่ไดร่้วมอภิปรายกนัภายในกลุ่มจึงไม่มีการ
อธิบายเหตุผลหรือแสดงขั้นตอนในการหาค าตอบ  

ขั้น 2 ขั้นการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ความสมัพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนในเร่ืองความน่าจะเป็น นกัเรียนน าความรู้เชิงมโนมติมาใช้
ในการคน้หาเง่ือนไขเพื่อเลือกใชว้ธีิการท่ีเหมาะสม และไดม้าซ่ึงความรู้เชิงวธีิการ สอดคลอ้งกบั บงกช (2556) บอกวา่
การแกปั้ญหาท่ีมีขั้นตอนท่ีมีความรู้เชิงมโนมติมาสนบัสนุนเรียกวา่ความสมัพนัธ์ของความรู้เชิงมโนมติและความรู้เชิง
วิธีการ แต่เม่ือนักเรียนเกิดขอ้ผิดพลาด หรือไม่เขา้ใจกันภายในกลุ่ม นักเรียนมีการอธิบาย โตเ้ถียง โตแ้ยง้ น ามาซ่ึง
ความรู้เชิงมโนมติ และนกัเรียนน าความรู้เชิงวิธีการมาใชอี้กคร้ังเพ่ือใหไ้ดค้  าตอบ และการพฒันาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ความรู้เชิงมโนมติและความรู้เชิงวิธีการคือการท่ีนกัเรียนไดใ้ชค้วามรู้ทั้งสองน้ีบ่อยคร้ัง สอดคลอ้งกบั Johnson (1998) 
วา่ ความรู้เชิงวธีิการและความรู้เชิงมโนมติจะพฒันาซ ้ าๆ การเพ่ิมข้ึนเล็กนอ้ยของความรู้หน่ึงจะน าไปสู่การเพ่ิมข้ึนของ
อีกความรู้หน่ึง  
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ขั้น 3 ขั้นอธิปรายร่วมกนัและเปรียบเทียบทั้งชั้นเรียน พบความสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้เชิงมโนมติและความรู้เชิง
วธีิการท่ีนกัเรียนน าความรู้เชิงวิธีการมาอธิบายก่อนท่ีจะใชค้วามรู้เชิงมโนมติพูดเหตุผลในการใชว้ิธีการเหล่านั้นซ่ึงใน
ความรู้เชิงวิธีการจะมีการแสดงแทนตวัปัญหา ซ่ึงการแสดงแทนน้ีเป็นส่ือกลางของความรู้เชิงวิธีการไปยงัความรู้เชิง
มโนมติ  จากท่ี Greer (1992 cited in Chinnappan, M., 2005) กล่าวถึงการแสดงแทนทางคณิตศาสตร์วา่เป็นหลกัฐานท่ีส่ือ
ใหเ้ห็นความสมัพนัธ์ระหวา่งแนวคิดและการด าเนินการท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ ซ่ึงการแสดงแทน
นั้นคือหลกัฐานท่ีบ่งบอกถึงการคิดและความเขา้ใจของนกัเรียน 

ขั้น 4 ขั้นสรุปโดยเช่ือมโยงแนวคิดของนกัเรียนท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน  ไม่พบความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้เชิง
มโนมติและความรู้เชิงวิธีการ ดว้ยสาเหตุท่ีวา่การเรียนการสอนในขั้นน้ีครูเป็นผูด้  าเนินการในชั้นเรียนท่ีน าแนวคิดท่ี
นกัเรียนไดน้ าเสนอในชั้นเรียนมาสรุปและอธิบายเพ่ิมเติมเพ่ือใหน้กัเรียนเขา้ใจร่วมกนั  
ข้อเสนอแนะ 

 ผลวจิยัท่ีไดท้ าใหเ้ห็นความสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้เชิงมโนมติและความรู้เชิงวธีิการแบบสองทิศทางท่ีนกัเรียน
สามารถหาวิธีการท่ีเหมาะสมมาแกปั้ญหาและสามารถบอกเหตุผลของวิธีการนั้นได ้ซ่ึงครูควรจะเร่ิมตน้การสอนดว้ย
ความรู้เชิงมโนมติเป็นล าดับแรกและมีการจดัแผนการเรียนการสอนท่ีเป็นสถานการณ์ปัญหาปลายเปิดท่ีครูทั่วไป
สามารถน าไปเป็นแนวทางในการจดัแผนการเรียนการสอน และควรมีการคาดการณ์แนวคิดของนกัเรียนเพ่ือเพ่ิมการ
อภิปรายท่ีมากข้ึน 
กติตกิรรมประกาศ 
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