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บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อส ารวจกระบวนการท าใหเ้ป็นคณิตศาสตร์และ 2)เพื่อส ารวจการยอมรับปัญหาใน
กระบวนการท าให้เป็นคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ในชั้นเรียนท่ีใช้วิธีการแบบเปิด เน้นให้นักเรียน
แก้ปัญหาด้วย “วิธีคิดแบบออกเสียงดัง” ผูว้ิจัยเป็นผูส้อนและใช้วิธีการแบบเปิด (Inprasitha, 2011) กลุ่มเป้าหมาย คือ 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสตรีชยัภูมิ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 (จ านวน 9 คนแบ่งเป็น 3 กลุ่ม) เคร่ืองมือท่ี
ใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลคือแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเป็นปัญหาปลายเปิด  แบบบนัทึกภาคสนาม ใบกิจกรรม เคร่ืองบนัทึกวีดี
ทศัน์ เคร่ืองบนัทึกเสียง และเคร่ืองบนัทึกภาพน่ิง โดยวิเคราะห์กระบวนการท าให้เป็นคณิตศาสตร์ตามกรอบแนวคิดของ 
Pisa (2006) และวิเคราะห์การยอมรับปัญหาตามกรอบแนวคิดของ Brown and Walter (2005) ผลวิจยัพบวา่กระบวนการท า
ใหเ้ป็นคณิตศาสตร์เกิดขั้นตอนท่ี 1 ถึงขั้นตอนท่ี 5 ตามล าดบั และในขั้นตอนท่ี 1 พบการยอมรับปัญหาทั้งหมด 3 พฤติกรรม 
ขั้นตอนท่ี 2 พบการยอมรับปัญหาทั้งหมด 3 พฤติกรรม ขั้นตอนท่ี 3 พบการยอมรับรับปัญหาทั้งหมด 2 พฤติกรรม ขั้นตอนท่ี 
4 พบการยอมรับปัญหาทั้งหมด 3 พฤติกรรม และขั้นตอนท่ี 5 พบการยอมรับปัญหาทั้งหมด 3 พฤติกรรม  

ABSTRACT 
This research was aimed to 1)  Explore the mathematisation process 2)  Explore the problem accepting in 

mathematisation process of 10th grade students who leaning in classroom using open approach. The classroom focused on 
solving the problem through the thinking aloud method.  The researcher was the teacher who using open approach 
( Inprasitha, 2011) .  The target group was 10th grade students at Satrichaiyaphum school in the second semester of 2015    
(9 students were divided into 3 groups). The data was collected by using lesson plans including open-ended problem, field 
note, student worksheet, video recorder, audio tape recorder, and images recorder. The data was analyzed by using Pisa 
(2006) and Brown and Walter (2005) to explore the mathematisation process and the problem accepting respectively. The 
results showed that the process of mathematisation occurred step 1 to step 5 respectively.  In step 1 found the problem 
accepting 3 behaviors, in step 2 found the problem accepting 3 behaviors, In step 3 found the problem accepting 2 
behaviors, in step 4 found the problem accepting 3 behaviors and in step 5 found the problem accepting 3 behaviors.  
ค าส าคญั:  การยอมรับปัญหา การท าใหเ้ป็นคณิตศาสตร์ วธีิการแบบเปิด  
Keywords: Problem accepting, Mathematisation, Open approach 
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บทน า 
ปัญหาของการศึกษาในประเทศไทยยงัไม่สามารถปรับเปล่ียนการเนน้เร่ืองผลลพัธ์ ไปเป็นการเนน้ทั้งกระบวนการ

และผลลพัธ์ได ้ถา้เราสามารถเปล่ียนมุมมองน้ีได ้โดยเนน้กระบวนการเรียนรู้ก่อนจะไดผ้ลลพัธ์ดว้ย โดยครูพยายามคน้หา
กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนโดยการคน้หาจากแนวคิดของนักเรียน จะท าให้ครูสามารถเขา้ถึงการเรียนรู้ของนักเรียน
แบบเฉพาะตวั (ไมตรี, 2557) และ ไมตรี  (2546) ไดน้ าเสนอนวตักรรมการศึกษาซ่ึงเป็นวิธีการสอนแบบใหม่เรียกวา่วิธีการ
แบบเปิด (Open Approach) เป็นการให้ความส าคญักับความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยเฉพาะทางด้านความคิด ในทาง
ปฏิบัตินั้นได้ถูกปรับมาจากแนวคิดของประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นการออกแบบกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ท่ีเป็นการใชปั้ญหา
ปลายเปิดเพื่อสร้างสถานการณ์ปัญหาท่ีเปิดกวา้งยอมรับแนวคิดของนักเรียนให้ได้จ านวนมากท่ีสุดหรือทุกคน การจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพของครูจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาท าให้นักเรียนเกิดความคิดรวบยอด โดยใช้
สถานการณ์ปัญหาท่ีเนน้การเช่ือมต่อโลกชีวิตจริงกบัโลกคณิตศาสตร์ ท าให้นกัเรียนมองเห็นภาพปัญหานั้นๆจากการสร้าง
สถานการณ์ปัญหาให้ใกลเ้คียงกบัชีวิตจริงของนักเรียนเอง นักเรียนจึงมีความตอ้งการท่ีจะแก้ปัญหา (ณิศรา, 2552) โดย 
NCTM (1980) กล่าวว่า การแกปั้ญหาเป็นการท่ีท าให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการคิดคน้ และท าให้นักเรียนไดแ้ลกเปล่ียน
ความคิดกนั และนกัเรียนควรเรียนรู้คุณค่าของกระบวนการการแกปั้ญหามากกวา่การรู้คุณค่าของค าตอบ และการแกปั้ญหาน้ี
นกัเรียนจะตอ้งใชท้กัษะและความสามารถท่ีพวกเขาไดรั้บผ่านการเรียนการสอนในโรงเรียนและจากประสบการณ์ชีวติของ
พวกเขา และกระบวนการพ้ืนฐานท่ีนกัเรียนใชใ้นการแกปั้ญหาชีวติจริงเรียกวา่เป็นกระบวนการการท าให้เป็นคณิตศาสตร์ 
(Mathematisation) (Pisa, 2006) โดยท่ี Silver (1993) กล่าวว่าในระหว่างท่ีนักเรียนแก้ปัญหานั้ นนักเรียนจะพยายามหา
แนวทางเพ่ือใหต้นไปสู่การคน้พบวธีิการและผลลพัธ์ โดยจะเกิดการสร้างปัญหาก่อใหเ้กิดแนวคิดใหม่อยา่งมีประสิทธิภาพ
เป็นส่วนส าคญัในการพยายายามท าความเขา้ใจและเผชิญหนา้กบัความกลวั การสร้างปัญหาสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ระยะ
คือ การยอมรับปัญหา และการทา้ทายปัญหา โดยการยอมรับปัญหาสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 พฤติกรรมคือ 1) การสงัเกต 2 
) การตั้งค  าถาม และ 3) การคาดการณ์ (Brown,Walter, 2005)  

จากท่ีได้กล่าวมาขา้งตน้แสดงให้เห็นว่า ในชั้นเรียนโดยทั่วไปแลว้จะเน้นการสอนเน้ือหาและให้นักเรียนท า
แบบฝึกหดั ไม่ไดเ้นน้ใหน้กัเรียนแกปั้ญหาในชั้นเรียนส่งผลใหน้กัเรียนไม่เกิดการคิด อีกทั้งปัญหาท่ีน ามาใชใ้นชั้นเรียนเป็น
ปัญหาท่ีไกลตวันกัเรียนท าใหน้กัเรียนไม่คุน้เคยและไม่ชินกบัสถานการณ์ปัญหา และในการแกปั้ญหานั้นนกัเรียนจะเกิดการ
ยอมรับปัญหาโดยการแสดงออกโดยพฤติกรรมต่างๆ เพ่ือพาตนเองและสมาชิกในกลุ่มไปสู่การคน้พบวิธีการแกปั้ญหาใน
แนวทางท่ีถูกตอ้ง ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาการยอมรับปัญหาในกระบวนการการท าให้เป็นคณิตศาสตร์ โดยท าการศึกษาใน
ชั้นเรียนคณิตศาสตร์ท่ีใชว้ธีิการแบบเปิด 

 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพื่อส ารวจกระบวนการท าใหเ้ป็นคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ในชั้นเรียนท่ีใชว้ธีิการแบบเปิด 
2. เพื่อส ารวจการยอมรับปัญหาในกระบวนการท าใหเ้ป็นคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ในชั้นเรียนท่ี

ใชว้ธีิการแบบเปิด 
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วธีิการวจิยั 
 บริบทของช้ันเรียนทีใ่ช้ในการท าวจิยั 
 เป็นชั้นเรียนท่ีสอนโดยใชว้ิธีการแบบเปิดเป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน โดยนกัศึกษาฝึกปฏิบติัการสอน(ผูว้ิจยั)ไดน้ า
นวตักรรมการเรียนการสอนของศูนยว์ิจยัคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่นมาใชใ้นชั้นเรียน โดย
ก าหนดใหช้ั้นเรียนเนน้ใหน้กัเรียนแกปั้ญหาปลายเปิดดว้ยตนเอง ใชค้วามรู้และประสบการณ์เดิมมาใชใ้นการแกปั้ญหา ไม่มี
การแทรกแซงจากครูผูส้อน อีกทั้งยงัฝึกใหน้กัเรียนคิดแบบออกเสียงดงัขณะแกปั้ญหาอีกดว้ย  
 กลุ่มเป้าหมาย   

ผูว้ิจยัไดท้ าการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/4 โรงเรียนสตรีชยัภูมิ  ในภาคเรียนท่ี 
1 ปีการศึกษา 2558 ท่ีแสดงออกขณะเรียนวิชาคณิตศาสตร์ท่ีผูว้ิจยัจดัการเรียนการสอนโดยใชว้ิธีการแบบเปิด โดยเน้นให้
นักเรียนแกปั้ญหาดว้ยตนเอง โดยท าการคดัเลือกกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดจ านวน 9 คน ซ่ึงผูว้ิจยัตอ้งการกลุ่มเป้าหมายท่ีมี
ลกัษณะการเรียนรู้ท่ีชอบคิด ชอบแกปั้ญหา กลา้พดู กลา้แสดงออก และเขียนแสดงแนวคิดของตนเองลงในใบกิจกรรมอยา่ง
ละเอียด  โดยเกณฑใ์นการคดัเลือกกลุ่มเป้าหมายเหล่าน้ีเพื่อคดัเลือกกลุ่มเป้าหมายท่ีสามารถท าใหผู้ว้จิยัไดข้อ้มูลวจิยัจากการ
พูดแสดงแนวคิด จากการเขียน จากพฤติกรรมท่ีแสดงออกต่างๆขณะท่ีนักเรียนท ากิจกรรม และหลงัจากท่ีท าการคดัเลือก
นกัเรียนไดท้ั้ งหมด 9 คนแลว้ จากนั้นผูว้ิจยัจะจดันักเรียนเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 3 คน เพ่ือให้ท ากิจกรรมกลุ่ม และเรียนรู้ดว้ย
ตนเองผา่นการท ากิจกรรมกลุ่ม  
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

1) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
1.1) เคร่ืองมือหลกัท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ 

1.1.1) แผนการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงผูว้จิยัและผูช่้วยวจิยัร่วมกนัระดมความคิดในการสร้างแผนการจดัการ
เรียนรู้ ซ่ึงแต่ละแผนเป็นกิจกรรมเสริมในชั้นเรียนท่ีมีสถานการณ์ปัญหาปลายเปิดท่ีอยูใ่นชีวติประจ าวนัของนกัเรียน  โดยใน
ขั้นตอนของการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้น้ีไดใ้ชน้วตักรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) ตามแนวคิดของ Inprasitha 
(2011) ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี  

ขั้นตอนท่ี 1 การสร้างแผนการสอนร่วมกนั (Plan) ไดท้ าการวิเคราะห์เน้ือหา และจุดประสงค์
การเรียนรู้ของหนงัสือเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 4 เพ่ือน ามาก าหนดโครงสร้างของกิจกรรมการ
เรียนรู้ในคาบนั้นๆ ร่วมกนัสร้างและออกแบบสถานการณ์ปัญหาโลกชีวิตจริง ก าหนดวตัถุประสงค ์ออกแบบขั้นตอนการ
สอนทั้ง 4 ขั้นตอนของวิธีการแบบเปิด ร่วมกนัคาดการณ์แนวคิดของนักเรียนอย่างหลากหลาย ออกแบบส่ือและอุปกรณ์
ส าหรับการเรียนการสอนในแต่ละคาบ จากนั้นไดน้ าแผนการจดัการเรียนรู้เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้ง 
และความเหมาะสม เพ่ือจะไดด้ าเนินการปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 

ขั้นท่ี 2 การสังเกตการสอนร่วมกนั (Do) ผูว้ิจยัไดท้ดลองน าแผนการจดัการเรียนรู้ไปใชส้อน
จริงในชั้นเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย โดยมีผูร่้วมวิจยัมาร่วมสังเกตกระบวนการคิดการแก้ปัญหา แนวคิดท่ีเกิดข้ึนของ
นกัเรียน  
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ขั้นท่ี 3 ขั้นการสะทอ้นผลบทเรียนร่วมกนั (See) หลงัจากท่ีไดน้ าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้าง
ข้ึนไปทดลองสอนแลว้ จะร่วมกนัสะทอ้นผลร่วมกนัโดยผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัจะสะทอ้นเก่ียวกบัส่ิงท่ีสงัเกตได ้เพ่ือจะไดเ้ห็น
มุมมองของผูร่้วมวจิยัท่ีแตกต่างจากมุมมองของตนท่ีเกิดจากการสงัเกต เพ่ือน าไปสู่การพฒันาและปรับปรุงแผนการสอนให้
ดียิง่ข้ึน จากนั้นจึงไดน้ าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาและปรับปรุงแลว้เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมและ
ตรวจสอบความถูกตอ้ง จากนั้นจึงน าแผนการจดัการเรียนรู้ไปใชใ้นชั้นเรียนของกลุ่มเป้าหมายอีกคร้ังเพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูลวจิยั 

1.1.2) แบบบันทึกภาคสนาม ใช้ในการบันทึกพฤติกรรม ค าพูด วิธีคิด การแสดงออกของนักเรียน 
โดยสร้างข้ึนตามกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ขอ้มูลของ Pisa(2006) และ Brown & Walter (2005) และน าไปเสนอต่อ
ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและเหมาะสมของแบบบนัทึกภาคสนาม 

1.1.3) ใบกิจกรรม เป็นใบงานท่ีใหน้กัเรียนขีด เขียน ทด วาดรูป แสดงแนวคิดขณะท ากิจกรรม 
1.2)  เคร่ืองมือท่ีช่วยในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ 

1.2.1)      เคร่ืองบนัทึกเสียง ใชใ้นการบนัทึกเสียงของนกัเรียนตั้งแต่เร่ิมตน้จนส้ินสุดการท ากิจกรรม 
1.2.2)       เคร่ืองบนัทึกวีดีทศัน์ ใชใ้นการบนัทึกวีดีทศัน์ และพฤติกรรมท่ีแสดงออกของกลุ่มเป้าหมาย

ในการด าเนินระหวา่งการท ากิจกรรมตลอดจนส้ินสุด และบนัทึกวดีีทศัน์ภาพรวมของชั้นเรียน  
1.2.3)      เคร่ืองบนัทึกภาพน่ิง โดยใชก้ลอ้งถ่ายภาพบนัทึกพฤติกรรมท่ีนกัเรียนแสดงออกตลอดการท า

กิจกรรม 
2) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 

2.1) ขอ้มูลจากเคร่ืองบนัทึกเสียงโดยเป็นขอ้มูลจากการบนัทึกเสียงตลอดการด าเนินกิจกรรมของนกัเรียน 

กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือน าไปถอดโพรโทคอล เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวเิคราะห์ต่อไป 

2.2) ขอ้มูลท่ีไดจ้ากเคร่ืองบนัทึกวดิีทศัน์ เป็นขอ้มูลทีไดจ้ากการบนัทึกวดีีทศัน์ตลอดการด าเนินกิจกรรมของ 

นกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือน าขอ้มูลทีไดไ้ปพิจารณาพฤติกรรมการแสดงออกร่วมกบัเสียงท่ีไดจ้ากการบนัทึกเสียงโดยใช้
เคร่ืองบนัทึกเสียง และน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวเิคราะห์ขอ้มูล 

2.3) ขอ้มูลท่ีไดจ้ากเคร่ืองบนัทึกภาพน่ิง เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการบนัทึกภาพพฤติกรรมของนกัเรียน  
2.4) ขอ้มูลท่ีได้จากแบบบันทึกภาคสนาม  เป็นขอ้มูลจากการจดบันทึกพฤติกรรม ค าพูด วิธีคิด และการ 

แสดงออกของนกัเรียนตลอดการท ากิจกรรม 

2.5) ขอ้มูลจากงานเขียนของนกัเรียน เป็นขอ้มูลจากการท่ีนกัเรียนไดบ้นัทึก ขีด เขียน ทด ในรูปของขอ้ความ 
รูปภาพ แผนภาพ สญัลกัษณ์ เพื่อแสดงแนวคิดท่ีส าคญัของนกัเรียน และไดน้ าขอ้มูลน้ีไปวเิคราะห์ขอ้มูล 

2.6) กรอบการวเิคราะห์ขอ้มูลกระบวนการท าใหเ้ป็นคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดของ Pisa  (2006) และกรอบ 
การยอมรับปัญหาตามแนวคิดของ Brown and Walter (2005)  

การเกบ็รวบรวมข้อมูลวจิยั 
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลวจิยัเป็น 2 ระยะ ดงัน้ี 
1) ระยะท่ี 1 ระยะก่อนเก็บขอ้มูล ผูว้จิยัไดด้ าเนินการดงัน้ี 
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1.1)  ศึกษางานวิจัยและวรรณกรรมทีเก่ียวข้องกับการยอมรับปัญหาและกระบวนการท าปัญหาให้เป็น
คณิตศาสตร์ ความสัมพันธ์ของการยอมรับปัญหากับกระบวนการท าให้เป็นคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหา การคิดทาง
คณิตศาสตร์ วธีิการแบบเปิด และงานวจิยัและวรรณกรรมอ่ืนๆท่ีช่วยสนบัสนุนงานของผูว้จิยั   

1.2) ท าการสังเกตชั้นเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4/4 ภาคเรียนท่ี 1 ในปีการศึกษา 2558 เพ่ือศึกษาภาพรวมของชั้น
เรียน วฒันธรรมของชั้นเรียน ความเป็นธรรมชาติของชั้นเรียน ลกัษณะพฤติกรรมของนกัเรียนแต่ละคนในการแสดงออกใน
การร่วมมือระหวา่งท ากิจกรรม การส่ือสารพดูคุย เพ่ือน ามาเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการคดัเลือกกลุ่มเป้าหมายในการวจิยั 

1.3) ฝึกนกัเรียนให้คุน้เคยกบัการแกปั้ญหา โดยผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการแบบเปิดในปีการศึกษาท่ี 1 ฝึกให้นกัเรียน
กลา้พดูกลา้คิด กลา้แสดงออกพร้อมๆกบัฝึกใหน้กัเรียนคิดแบบออกเสียงดงัเพื่อจะไดเ้ป็นขอ้มูลวจิยั  

1.4) ร่วมกนัสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ โดยเป็นแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีใชปั้ญหาปลายเปิดท่ีเป็นสถานการณ์
ท่ีอยูใ่นชีวติประจ าวนัของนกัเรียน ซ่ึงร่วมกนัเขียนแผนกบัครูพ่ีเล้ียง ผูส้งัเกต ผูช่้วยวจิยัโดยใชน้วตักรรมการศึกษาชั้นเรียน  

1.5) ทดลองน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้สอนในชั้นเรียนจริงในชั้นเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ วา่ควรมีการปรับตรงส่วนไหน อยา่งไร  

1.6) ทดลองเก็บขอ้มูลจากแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึน ใหน้กัเรียนท ากิจกรรมกลุ่ม ทดลองบนัทึกเสียง 
และวดีิทศัน์ และบนัทึกภาคสนาม ถอดโพรโทคอลและลองวเิคราะห์ขอ้มูลตามกรอบการวจิยั  

2) ระยะท่ี 2 ระยะเก็บรวบรวมขอ้มูล 
2.1) เก็บรวบรวมขอ้มูลในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 โดยน าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนมาอย่าง

สมบูรณ์มาใชใ้นการสอนท่ีใชว้ิธีการแบบเปิด (Inprasitha, 2011) โดยมีผูว้ิจยัเป็นผูส้อน ซ่ึงผูว้ิจยัและผูช่้วยวิจยัไดช่้วยกนั
เก็บขอ้มูลโดยการบนัทึกเสียง บนัทึกวดีีทศัน์ บนัทึกภาพน่ิง สงัเกตพฤติกรรมจดบนัทึกภาคสนาม  

2.2) หลงัจากส้ินสุดการท ากิจกรรมจึงสมัภาษณ์นกัเรียนโดยใชก้ารสมัภาษณ์เชิงลึก  
2.3) น าขอ้มูลทีไดจ้ากการบนัทึกวีดิทศัน์ การบนัทึกเสียง มาถอดค าพูดในรูปโพรโทคอล พร้อมดูพฤติกรรม 

ผลงานเขียนของนกัเรียน แบบบนัทึกภาคสนาม ภาพน่ิง มาใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลตามกรอบการวจิยั 
การวเิคราะห์ข้อมูล  
งานวจิยัน้ีใชร้ะเบียบวจิยัเชิงคุณภาพ โดยน าขอ้มูลจากโพรโทคอลท่ีไดจ้ากการถอดเสียงจากเคร่ืองบนัทึกเสียงและ

เคร่ืองบนัทึกวดีีทศัน์ วิเคราะห์ร่วมกบังานเขียนของนกัเรียน แบบบนัทึกภาคสนาม การสมัภาษณ์เชิงลึก มาวิเคราะห์เป็น 2
ขั้นตอนคือ 

1) วเิคราะห์กระบวนการท าใหเ้ป็นคณิตศาสตร์ตามกรอบแนวคิดของ PISA (PISA, 2006)  
 2) วิเคราะห์การยอมรับปัญหาในกระบวนการท าให้เป็นคณิตศาสตร์โดยใชก้รอบแนวคิดการยอมรับปัญหาของ 

Brown และ Walter (Brown,Walter,2005)  
วิเคราะห์กระบวนการท าให้เป็นคณิตศาสตร์ทั้ง 5 ขั้นตอน และวิเคราะห์การยอมรับปัญหาในกระบวนการท าให้

เป็นคณิตศาสตร์ในแต่ละขั้นตอน ไดด้งัน้ี 

ขั้นตอนที ่1 เร่ิมต้นด้วยปัญหาทีอ่ยู่ในความเป็นจริง 

 ช่ือกจิกรรม : แต่งตวัใหตุ้ก๊ตาบาร์บ้ี 

สถานการณ์ปัญหา : ในวนัปิดเทอมใหญ่หนูมาลีเล่นตุก๊ตาบาร์บ้ีกบันอ้งสาว โดยตุ๊กตาบาร์บ้ีมีเส้ือ 5 ตวั กระโปรง 4 ตวั 
และรองเทา้ 2 คู่ท่ีแตกต่างกนั อยากทราบวา่หนูมาลีจะมีวธีิเลือกแต่งตวัใหตุ้ก๊ตาโดยไม่ซ ้ ากนัก่ีวธีิ  
วตัถุประสงค์ : นกัเรียนสามารถใชค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์เร่ืองเซต และการเขียนแผนภาพตน้ไมม้าใชใ้นการแกปั้ญหา  
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Item 2  ตูน : จะแต่งตัวได้กีว่ธีิทีไ่ม่ซ ้ำกนั 
Item 3  เดียร์ : ใส่กันไม่ซ า้คืออะไรใส่กี่วิธี กส็วมใส่คร้ังเดียวเด๊ะ ( แสดงท่าทางสวมเส้ือ)  
Item4  ตูน : หมำยถงึว่ำแตกต่ำงกนัทัง้หมดกีว่ธีิอะ ใส่ยงัไงให้มันแตกต่ำง ใส่ยงัไงให้ไม่ซ ้ำอะ 
Item5  เดียร์ : ท าเป็นแผนผังต้นไม้มัย้ ต้องตีตารางเปล่า มเีส้ือ 5 ตัว กระโปรง 4 ตัว รองเท้า 1 คู่ 
Item6  ตูน : สมมติใส่เส้ือสีด ากับกระโปรงสีแดงแล้ว แล้วเราใส่เส้ือสีด าตัวเดิมกับกระโปรงสี

ม่วงแบบนีเ้รียกใส่เส้ือซ ้ ามั้ยวะ   
จากโพรโทคอล Item 2-Item 6 แสดงให้เห็นว่านักเรียนพยายามระบุต าแหน่งปัญหาโลกจริงของนักเรียนเอง ดงั 

Item 2 บีมพดูวา่ “จะแต่งตัวได้กีว่ธีิทีไ่ม่ซ ้ำกนั” เป็นการระบุปัญหาโลกจริงของตนเองโดยพดูถึงจุดประสงคข์องปัญหา และ
ใน Item 4 ตูนพูดว่า “หมำยถึงว่ำแตกต่ำงกันทั้งหมดกี่วิธีอะ ใส่ยังไงให้มันแตกต่ำง ใส่ยังไงให้ไม่ซ ้ำอะ” เป็นการพูดเพื่อ
อธิบายขยายความจากค าพูดของบีม โดยพยายามใชภ้าษาท่ีท าให้เขา้ใจง่าย ช่วยให้สมาชิกในกลุ่มเขา้ใจร่วมกนัและมองเห็น
ต าแหน่งของปัญหาโลกจริงร่วมกนัทั้งกลุ่ม  

Item 3 เดียร์พูดว่า “ใส่กันไม่ซ ้าคืออะไร อะไรใส่กี่วิธี ก็สวมใส่คร้ังเดียวเด๊ะ (  แสดงท่าทางสวมเส้ือ)”  หมาย
ถึงเดียร์สงสยัเก่ียวกบัเง่ือนไขในสถานการณ์ปัญหา ในการสวมใส่เส้ือผา้โดยไม่ซ ้ ากนั จึงเกิดค าถามและถามสมาชิกในกลุ่ม
วา่การใส่แบบไม่ซ ้ ากนัเป็นแบบใด ซ่ึงเป็นการยอมรับปัญหาโดยแสดงพฤติกรรมการสังเกต Item 5 เดียร์พูดว่า “ท าเป็น
แผนผังต้นไม้มัย้ ต้องตีตารางเปล่า มีเส้ือ 5 ตัว กระโปรง 4 ตัว รองเท้า 1 คู่”  หมายถึงเดียร์คาดการณ์วิธีการท่ีจะน ามาใชใ้น
การแกปั้ญหา โดยคาดการณ์วา่น่าจะใชว้ธีิแผนภาพตน้ไม ้ซ่ึงเป็นการยอมรับปัญหาโดยแสดงพฤติกรรมการคาดการณ์ และ
ใน Item 6 ตูนพูดวา่ “สมมติใส่เส้ือสีด ากับกระโปรงสีแดงแล้ว แล้วเราใส่เส้ือสีด าตัวเดิมกับกระโปรงสีม่วงแบบนีเ้รียกใส่
เส้ือซ ้ามั้ยวะ”  หมายความวา่ตูนเกิดขอ้สงสัยเก่ียวกบัการใส่แบบไม่ซ ้ า จึงเกิดการถามค าถามโดยยกตวัอยา่งของการใส่เส้ือ
กบักระโปรงวา่ในกรณีแบบน้ีเรียกวา่การใส่แบบไม่ซ ้ าหรือไม่ ซ่ึงสามารถกระตุน้และดึงความสนใจของสมาชิกในกลุ่มให้
คิดตาม ซ่ึงเป็นการยอมรับปัญหาโดยแสดงพฤติกรรมการตั้งค  าถาม  
 
ขั้นตอนที ่2 จดัระบบปัญหาตามแนวคดิทางคณิตศาสตร์ 
 
 

 
 

Item 13  แน็ค :พืน้ท่ีแต่ละช่องเป็น 0.25 แล้วเราต้องหาท้ังหมดลบ
ด้วยอันนีห้รือเปล่า   

Item14  นุ่น :เออ ก็ตอ้งลบตรงน้ี ตรงน้ีดว้ย  

ช่ือกจิกรรม : ร้านไอศกรีม 

สถานการณ์ปัญหา : มาลีจะเปิดร้านไอศกรีม โดยพ้ืนท่ีส าหรับให้บริการถูกลอ้มดว้ยเคาน์เตอร์และมาลีตอ้งการท าขอบ
เคาน์เตอร์ตามแนวขอบดา้นนอกดว้ยไมส้ัก  มาลีตอ้งใชไ้มส้ักยาวทั้งหมดเท่าใด และมาลีตอ้งการปูกระเบ้ืองพ้ืนร้าน พ้ืนท่ี
วา่งทั้งหมดในร้านเป็นเท่าใด (ไม่นบัรวมพ้ืนท่ีส่วนใหบ้ริการและเคาน์เตอร์ 
วตัถุประสงค์ : นกัเรียนสามารถแกปั้ญหาโดยใชค้วามรู้เร่ืองทฤษฎีปีทากอรัส และใชสู้ตรการหาพ้ืนท่ีเรขาคณิตใน2มิติได ้
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Item15  นิ :พืน้ท่ีท้ังหมดน่ีคือท้ังหมดนีใ้ช่มัย้ (ชีไ้ปท่ีบริเวณพืน้ท่ีท้ังหมด)  
    ⋮ 

Item 19  นุ่น :มำกูเขียนเอง อันนี้ส่ีเหลี่ยมอันใหญ่ อันนี้ส่ีเหลี่ยมอันเล็ก (ใช้นิ้วมือวำดตำมรูป
ส่ีเหลีย่มผนืผ้ำใหญ่ และใช้ไม้บรรทดัวำดส่ีเปลีย่มผนืผ้ำเลก็ทบัรูปในสถำนกำรณ์ปัญหำ) 
    ⋮ 

Item 23  นิ :แล้วตรงไม้สักนิ เราจะหาตรงนีไ้ด้ยงัไงวะ ไอ้ตรงเฉียงๆเน่ีย  (ชีไ้ปท่ีไม้สักท่ีเฉียง)  
จาก Item 19 นุ่นพูดว่า “มำกูเขียนเอง อันนี้ ส่ี เหลี่ยมอันใหญ่ อันนี้ ส่ี เหลี่ยมอันเล็ก  (ใช้นิ้วมือวำดตำมรูป

ส่ีเหลี่ยมผืนผ้ำใหญ่ และใช้ไม้บรรทัดวำดส่ีเปลี่ยมผืนผ้ำเล็กทับรูปในสถำนกำรณ์ปัญหำ)” หมายถึง นุ่นแทนพ้ืนท่ีบริเวณ
ทั้งหมดดว้ยรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้หรือท่ีนุ่นเรียกวา่ส่ีเหล่ียมอนัใหญ่ และแทนพ้ืนท่ีบริเวณท่ีไม่ตอ้งการนั่นก็คือบริเวณพ้ืนท่ี
เคาน์เตอร์และบริเวณพ้ืนท่ีส าหรับให้บริการดว้ยส่ีเหล่ียมรูปเล็ก แต่มีส่วนท่ีเป็นสามเหล่ียมท่ีเกินออกมาค่อยลบออกทีหลงั 
โดยนุ่นเรียกวา่ส่ีเหล่ียมอนัเลก็  

Item 13 แน็คพูดวา่ “พืน้ท่ีแต่ละช่องเป็น0.25 แล้วเราต้องหาท้ังหมดลบด้วยอันนีห้รือเปล่า  “ หมายความวา่แน็ค
เสนอวธีิหาพ้ืนท่ีวา่งท่ีจะปูกระเบ้ืองโดยคาดการณ์วธีิการหาพ้ืนท่ีทั้งหมดลบออกดว้ยพ้ืนท่ีท่ีไม่ตอ้งการ(พ้ืนท่ีส่วนใหบ้ริการ
และเคาน์เตอร์) ซ่ึงเป็นการยอมรับปัญหาโดยแสดงพฤติกรรมการคาดการณ์ Item 15 นิพูดวา่ “พื้นท่ีท้ังหมดน่ีคือท้ังหมดนี้
ใช่มั้ย (ชีไ้ปท่ีบริเวณพืน้ท่ีท้ังหมด)” หมายความว่าหลงัจากท่ีนิส ารวจและสังเกตสถานการณ์ปัญหาแลว้นิสงสัยเก่ียวกับ
บริเวณพ้ืนท่ีทั้ งหมดของร้านไอศกรีม จึงถามสมาชิกว่าพ้ืนท่ีทั้ งหมดในร้านคือบริเวณท่ีตนท่ีเขา้ใจหรือไม่ ซ่ึงเป็นการ
ยอมรับปัญหาโดยแสดพฤติกรรมการสังเกต และ Item 23 นิพดูวา่ “แล้วตรงไม้สักนิ เราจะหาตรงนีไ้ด้ยังไงวะ ไอ้ตรงเฉียงๆ
เน่ีย  (ชีไ้ปท่ีไม้สักท่ีเฉียง)” หมายความวา่หลงัจากท่ีหาความยาวไมส้กับริเวณอ่ืนไดแ้ลว้ นิสงสยัเก่ียวกบัไมส้กัท่ีเป็นลกัษณะ
เฉียง จึงถามสมาชิกเก่ียวกบัวธีิการท่ีจะน ามาใชใ้นการแกปั้ญหา ซ่ึงเป็นการยอมรับปัญหาโดยแสดงพฤติกรรมการตั้งค  าถาม  

 
ขั้นตอนที ่3 ตดัความจริงออกในขณะด าเนินกระบวนการคดิ 

Item 30  แน็ค : พืน้ทีก่พ็ืน้ทีท่ัง้หมดลบด้วยพืน้ทีส่่วนให้บริกำรและเคำน์เตอร์จะได้มั้ย 
Item31  นิ :เออ ตรงนีล้บตรงนีใ้ช่ไหม (ร่างมือไปตามบริเวณพืน้ท่ีท้ังหมด และบริเวณพื้นท่ี

ส่วนให้บริการและเคาน์เตอร์) 
Item32  นุ่น :รู้ละ ตรงนีใ้ช้ปีทากอรัสได้ จะหาตรงนีไ้ด้ ตรงนี ้4 ช่อง ตรงนี ้3 ช่อง หาตรงนีไ้ด้  

(เขียนด้านประกอบมมุฉาก คือ 4 และ 3)  
 Item 30 แน็คพูดวา่ “พื้นที่ก็พื้นที่ทั้งหมดลบด้วยพื้นที่ส่วนให้บริกำรและเคำน์เตอร์จะได้มั้ย” หมายถึงแน็คทราบ
วา่ในการหาพ้ืนท่ีร้านท่ีจะปูกระเบ้ืองนั้นหาไดจ้ากพ้ืนท่ีทั้งหมดลบดว้ยพ้ืนท่ีส่วนให้บริการและเคาน์เตอร์ และจากนั้นจึงได้
ยอ้นกลบัมาดูปัญหาขอ้ท่ี 1 ท่ีให้หาความยาวไมส้ัก ซ่ึงก่อนนา้น้ีนุ่นไดเ้คยเสนอวา่ให้มองเป็นรูปสามเปล่ียมมุมฉาก และนุ่น
คิดไดว้า่ตอ้งใชค้วามรู้เร่ืองทฤษฎีปีทากอรัสในการหาความยาวของไมส้กัท่ีเป็นเฉียงได ้ดงั Item 32 นุ่นพดูวา่ “รู้ละ ตรงนีใ้ช้
ปีทากอรัสได้ จะหาตรงนีไ้ด้ ตรงนี ้4 ช่อง ตรงนี ้3 ช่อง หาตรงนีไ้ด้(เขียนด้านประกอบมมุฉาก คือ 4 และ 3)” หมายถึงนุ่น
ทราบวา่จะหาความยาวตรงขา้มมุมฉากโดยใชท้ฤษฎีปีทากอรัสได ้เพราะวา่ดา้นประกอบมุมฉากคือ 3 และ 4 ตามล าดบั 
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Item 30 แน็คพูดว่า “พื้นท่ีก็พื้นท่ีท้ังหมดลบด้วยพื้นท่ีส่วนให้บริการและเคาน์เตอร์จะได้มั้ย” หมายความว่าแน็คไดล้อง
เสนอหรือลองคาดการณ์วิธีการท่ีจะน ามาใชใ้นการการพ้ืนท่ีวา่งทั้งหมดในร้านท่ีจะปูกระเบ้ือง โดยคาดการณ์วา่หาบริเวณ
พ้ืนท่ีทั้งหมดลบดว้ยบริเวณพ้ืนท่ีท่ีไม่ตอ้งการออก(ลบพ้ืนท่ีใหบ้ริการณ์และเคาน์เตอร์) และ Item 31 นิพูดวา่ “เออ ตรงนีล้บ
ตรงนีใ้ช่ไหม (ร่างมือไปตามบริเวณพืน้ท่ีท้ังหมด และบริเวณพืน้ท่ีส่วนให้บริการและเคาน์เตอร์)” หมายความว่านิสงสัย
เก่ียวกบับริเวณพ้ืนท่ีทั้งหมด และบริเวณพ้ืนท่ีให้บริการและเคาน์เตอน์วา่คือบริเวณตรงไหน จึงไดถ้ามกบัสมาชิกวา่ตามท่ี
ตนเขา้ใจนั้นถูกตอ้งหรือไม่ ซ่ึงเป็นการยอมรับปัญหาโดยแสดงพฤติกรรมการตั้งค  าถาม  
 
ขั้นตอนที ่4 แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  

Item46  แน็ค : อ๋อ อ๋อ เออๆ มนัก็คือกวา้งคูณยาวคูณ 0.25 พ้ืนท่ีทั้งหมด 37.5 เนาะ 
Item 47  นิ : ลบตรงนีอ้อก สูตรส่ีเหลีย่มใดๆว่าไงวะ 

     ⋮ 

Item50  นุ่น : หรือไม่กห็าเป็นส่ีเหลีย่มเลย แล้วค่อยตัดตรงนีอ้อกได้มัย้ 
Item51  แน็ค : ส่ีเหล่ียมเลก็ตรงน้ี ลบสามเหล่ียมตรงน้ี 
Item52  นิ : ตรงน้ี 6 ตรงน้ี 5  6 คูณ 5 เป็น 30  30 คูณ 0.25 เท่ากบั 7.5  
Item53  นุ่น : ลบพ้ืนท่ีสามเหล่ียมตรงน้ี  สามเหล่ียมตรงน้ีเป็นหน่ึงส่วนสองคูณฐานคูณสูง 

      ⋮ 

Item58  แน็ค :ได ้1.5 เอาไปลบออกจาก 7.5 ได ้6 
Item59  นุ่น :ลบ 37.5 ได ้31.5 ตอบๆ เขียนสรุป 

      ⋮ 

Item62  นิ : ขอบน่ีคือทึบๆ ท้ังหมดน่ีเลยใช่ไหม (ชีไ้ปท่ีขอบเคาน์เตอร์)   
 Item 46 – Item 62 เป็นขั้นตอนท่ีเกิดการด าเนินการภายในคณิตศาสตร์ เป็นการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้
ความรู้การหาพ้ืนท่ีของรูปเรขาคณิตในสองมิติ ซ่ึงในท่ีน้ีไดด้ าเนินการแกปั้ญหาขอ้ท่ีสองก่อนนัน่ก็คือหาพ้ืนท่ีวา่งทั้งหมดใน
ร้านเพ่ือท่ีจะปูประเบ้ืองนักเรียนแกปั้ญหาโดยหาพ้ืนท่ีทั้งหมดในร้านซ่ึงแทนดว้ยรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ จากนั้นจึงหาบริเวณ
พ้ืนท่ีท่ีไม่ตอ้งการเพ่ือท่ีจะน ามาลบออกจากพ้ืนท่ีทั้งหมด 

 Item 47 นิพูดว่า “ลบตรงนีอ้อก สูตรส่ีเหลี่ยมใดๆว่าไงวะ” หมายความว่านิสงสัยเก่ียวกับสูตรการหาพ้ืนท่ีรูป
ส่ีเหล่ียมใดๆ จึงถามสมาชิกเพื่อให้สมาชิกไดคิ้ดตาม เป็นการยอมรับปัญหาโดยแสดงพฤติกรรมการตั้งค  าถาม Item50 นุ่น
พดูวา่ “หรือไม่กห็าเป็นส่ีเหลี่ยมเลย แล้วค่อยตัดตรงนีอ้อกได้มั้ย” หมายความวา่นุ่นไดล้องคาดการณ์วธีิการ โดยคาดการณ์
วธีิการในการหาพ้ืนท่ีบริเวณท่ีไม่ตอ้งการ (พ้ืนท่ีใหบ้ริการและเคาน์เตอร์) โดยหาพ้ืนท่ีเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ก่อน แลว้จึงลบ
ออกจากพ้ืนท่ีสามเหล่ียมซ่ึงพ้ืนท่ีสามเหล่ียมน้ีเป็นบริเวณท่ีต้องการปูกระเบ้ือง ซ่ึงเป็นการยอมรับปัญหาโดยแสดง
พฤติกรรมการคาดการณ์ และItem62 นิพูดวา่ “ขอบน่ีคือทึบๆ ท้ังหมดน่ีเลยใช่ไหม (ชีไ้ปท่ีขอบเคาน์เตอร์)” หมายความวา่นิ
สงสยัเก่ียวกบัไมส้ักวา่คือส่วนใดของแผนผงั จึงถามสมาชิกวา่บริเวณท่ีสีทึบท่ีตนเขา้ใจเป็นขอบเคาน์เตอร์ท่ีท าจากไมส้กัถูก
หรือไม่  ซ่ึงเป็นการยอมรับปัญหาโดยแสดงพฤติกรรมการสงัเกต 
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ขั้นตอนที ่5 ท าให้ค าตอบมคีวามหมายในโลกจริง  
Item 77  นิ : ป้าด ยาวแถะ แล้วพืน้ท่ี 31.5 ตารางเมตรน่ีถกูแล้วเหรอ 
Item78  นุ่น : ถูกแลว้ 
Item 79  แน็ค : มนัใช่เหรอมึง เพราะตอนนั้นกไูม่ไดคิ้ดขอบเคาเตอร์นะ คิดพ้ืนท่ีออกมาเลย 
Item 80   นุ่น : ก็ใช่ไง ตอนแรกก็หาพ้ืนท่ีรวมทั้งหมด แลว้เราก็ลบพ้ืนท่ีตรงน้ีอนัห้าเหล่ียมน่ีน่ะ 

มนัลบเหลือ 6 แลว้ก็เอาพ้ืนท่ีทั้งหมดลบ 6 มนัก็จะไดพ้ื้นท่ีท่ีตอ้งปูกระเบ้ือง 
Item 81  แน็ค : เออ ตอบเลย ว่ำต้องใช้ไม้สักยำว 7 เมตร และก็พื้นที่ว่ำงทั้งหมดในร้ำนคือ 31.5 

ตำรำงเมตร 
Item82   นุ่น : เออควำมยำวหน่วยต้องเป็นเมตร พืน้ทีห่น่วยต้องเป็นตำรำงเมตร เออถูกแล้ว 

 จาก Item 77-Item 82 แสดงให้เห็นวา่นกัเรียนท าให้ค  าตอบท่ีไดจ้ากการค านวณท าให้ค  าตอบนั้นมีความหมายใน
โลกความจริง ท าใหค้  าตอบมีความสมเหตุสมผลกบัโลกความจริง โดยการเติมหน่วยหลงัจ านวนเพ่ือบ่งบอกบ่งบอกสถานะ
ของตวัเลขเหล่านั้นวา่อยูใ่นสถานะของความยาวและพ้ืนท่ี ดงั Item 81แน็คพูดวา่ “เออ ตอบเลย ว่ำต้องใช้ไม้สักยำว 7 เมตร 
และก็พืน้ที่ว่ำงทัง้หมดในร้ำนคอื 31.5 ตำรำงเมตร” หมายความวา่แน็คเติมหน่วยของความยาวไมส้ักในหน่วยเมตร และเติม
หน่วยของพ้ืนท่ีร้านไอศกรีมในหน่วยตารางเมตร อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัท่ีนุ่นให้เหตุผลวา่ ความยาวตอ้งมีหน่วยเป็นเมตร 
และพ้ืนท่ีตอ้งหน่วยเป็นตารางเมตร ตามท่ีนุ่นพูดวา่ “เออควำมยำวหน่วยต้องเป็นเมตร พื้นทีห่น่วยต้องเป็นตำรำงเมตร เออ
ถูกแล้ว” 
 Item 77 นิพดูวา่ “ป้าด ยาวแถะ แล้วพืน้ท่ี 31.5 ตารางเมตรน่ีถูกแล้วเหรอ” หมายถึงนิถามสมาชิกวา่บริเวณพ้ืนท่ีท่ี
ตอ้งการปูกระเบ้ืองเท่ากบั 31.5 ตารางเมตรเป็นค าตอบท่ีถูกตอ้งแลว้หรือไม่ ซ่ึงเป็นการยอมรับปัญหาโดยแสดงพฤติกรรม
การตั้งค  าถาม 
 
ผลการวจิยั 

ตารางที ่1 สรุปกระบวนการท าใหเ้ป็นคณิตศาสตร์            ตารางที ่2 สรุปการยอมรับปัญหาในกระบวนการ 
               แต่ละแผนการจดัการเรียนรู้                                ท าใหเ้ป็นคณิตศาสตร์ แต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ 
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จากตารางท่ี 1 และ2 สรุปไดว้า่ แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 เกิดกระบวนการท าให้เป็นคณิตศาสตร์ทุกขั้นตอน โดย
ขั้นตอนท่ี 1 เร่ิมตน้ดว้ยปัญหาท่ีอยูใ่นความเป็นจริง นกัเรียนยอมรับปัญหาโดยแสดงพฤติกรรมการสังเกต พฤติกรรมการตั้ง
ค  าถาม และพฤติกรรมการคาดการณ์ ขั้นตอนท่ี 2 จดัระบบปัญหาตามแนวคิดทางคณิตศาสตร์  นกัเรียนยอมรับปัญหาโดย
แสดงพฤติกรรมการสังเกต พฤติกรรมการตั้งค  าถาม และพฤติกรรมการคาดการณ์ ขั้นตอนท่ี 3 ตดัความจริงออกในขณะ
ด าเนินกระบวนการคิด นกัเรียนยอมรับปัญหาโดยแสดง พฤติกรรมการตั้งค  าถาม และพฤติกรรมการคาดการณ์ ขั้นตอนท่ี 4 
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ นักเรียนยอมรับปัญหาโดยแสดง พฤติกรรมการตั้ งค  าถาม และขั้นตอนท่ี 5 ท าให้ค  าตอบมี
ความหมายในโลกจริง นกัเรียนยอมรับปัญหาโดยแสดงพฤติกรรมการตั้งค  าถาม  

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 เกิดกระบวนการท าให้เป็นคณิตศาสตร์ทุกขั้นตอนโดยขั้นตอนท่ี 1 เร่ิมตน้ดว้ยปัญหาท่ี
อยู่ในความเป็นจริง นักเรียนยอมรับปัญหาโดยแสดงพฤติกรรมการสังเกต พฤติกรรมการตั้งค  าถาม และพฤติกรรมการ
คาดการณ์ ขั้นตอนท่ี 2 จดัระบบปัญหาตามแนวคิดทางคณิตศาสตร์  นกัเรียนยอมรับปัญหาโดยแสดงพฤติกรรมการสังเกต 
พฤติกรรมการตั้งค  าถาม และพฤติกรรมการคาดการณ์ ขั้นตอนท่ี 3 ตดัความจริงออกในขณะด าเนินกระบวนการคิด นกัเรียน
ยอมรับปัญหาโดยแสดง พฤติกรรมการตั้งค  าถาม และพฤติกรรมการคาดการณ์ ขั้นตอนท่ี 4 แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
นกัเรียนยอมรับปัญหาโดยแสดง พฤติกรรมการตั้งค  าถาม และขั้นตอนท่ี 5 ท าให้ค  าตอบมีความหมายในโลกจริง นักเรียน
ยอมรับปัญหาโดยแสดงพฤติกรรมการตั้งค  าถาม  

 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3  เกิดกระบวนการท าใหเ้ป็นคณิตศาสตร์ทุกขั้นตอน โดยขั้นตอนท่ี 1 เร่ิมตน้ดว้ยปัญหาท่ี
อยู่ในความเป็นจริง นักเรียนยอมรับปัญหาโดยแสดงพฤติกรรมการสังเกต และพฤติกรรมการตั้ งค  าถาม ขั้นตอนท่ี 2 
จดัระบบปัญหาตามแนวคิดทางคณิตศาสตร์  นกัเรียนยอมรับปัญหาโดยแสดงพฤติกรรมการสังเกต พฤติกรรมการตั้งค  าถาม 
และพฤติกรรมการคาดการณ์ ขั้นตอนท่ี 3 ตดัความจริงออกในขณะด าเนินกระบวนการคิด นกัเรียนยอมรับปัญหาโดยแสดง 
พฤติกรรมการตั้งค  าถาม และพฤติกรรมการคาดการณ์ ขั้นตอนท่ี 4 แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ นักเรียนยอมรับปัญหาโดย
แสดงพฤติกรรมการสงัเกต พฤติกรรมการตั้งค  าถาม และพฤติกรรมการคาดการณ์ ขั้นตอนท่ี 5 ท าให้ค  าตอบมีความหมายใน
โลกจริง นกัเรียนยอมรับปัญหาโดยแสดงพฤติกรรมการตั้งค  าถาม  

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4  เกิดกระบวนการท าใหเ้ป็นคณิตศาสตร์ทุกขั้นตอน โดยขั้นตอนท่ี 1 เร่ิมตน้ดว้ยปัญหาท่ี
อยู่ในความเป็นจริง นักเรียนยอมรับปัญหาโดยแสดง พฤติกรรมการตั้งค  าถาม และพฤติกรรมการคาดการณ์ ขั้นตอนท่ี 2 
จดัระบบปัญหาตามแนวคิดทางคณิตศาสตร์  นักเรียนยอมรับปัญหาโดยแสดงพฤติกรรมการสังเกต และพฤติกรรมการตั้ง
ค  าถาม ขั้นตอนท่ี 3 ตัดความจริงออกในขณะด าเนินกระบวนการคิด นักเรียนยอมรับปัญหาโดยแสดง พฤติกรรมการตั้ง
ค  าถาม และพฤติกรรมการคาดการณ์ ขั้นตอนท่ี 4 แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ นกัเรียนยอมรับปัญหาโดยแสดง พฤติกรรมการ
ตั้งค  าถาม และขั้นตอนท่ี 5 ท าใหค้  าตอบมีความหมายในโลกจริง ไม่พบการยอมรับปัญหาของนกัเรียน  
 
สรุปและอภิปรายผล 

ขั้นตอนท่ี 1 เร่ิมตน้ปัญหาท่ีอยู่ในความเป็นจริง นักเรียนจะเกิดการยอมรับปัญหาทั้งหมด 3 พฤติกรรม คือ การ
สงัเกต การตั้งค  าถาม และการคาดการณ์         
 ขั้นตอนท่ี 2 จดัระบบปัญหาตามแนวคิดทางคณิตศาสตร์ นกัเรียนจะเกิดการยอมรับปัญหาทั้งหมด 3 พฤติกรรมคือ 
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การสงัเกต การตั้งค  าถาม และการคาดการณ์        
 ขั้นตอนท่ี 3 ตัดความจริงออกในขณะด าเนินกระบวนการคิด นักเรียนจะเกิดการยอมรับปัญหาทั้ งหมด 2 
พฤติกรรมคือ การตั้งค  าถามและกาคาดการณ์        
 ขั้นตอนท่ี 4 แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ นกัเรียนจะเกิดการยอมรับปัญหาทั้งหมด 3 พฤติกรรม คือการสงัเกต การตั้ง
ค าถาม และการคาดการณ์         
 ขั้นตอนท่ี 5 ท าให้ค  าตอบมีความหมายในโลกจริง นกัเรียนจะเกิดการยอมรับปัญหาทั้งหมด 3 พฤติกรรม คือ การ
สงัเกต การตั้งค  าถาม และการคาดการณ์  

การอภิปรายผล 
จากการส ารวจกระบวนการท าใหเ้ป็นคณิตศาสตร์ของนกัเรียนพบวา่เกิดการท าใหเ้ป็นคณิตศาสตร์ตามล าดบัขั้นตอน คือ  

ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนท่ี 4 และขั้นตอนท่ี 5 ตามล าดับ พบว่าขั้นตอนท่ี1 ถึงขั้นตอนท่ี 4 เกิดทุก
แผนการจดัการเรียนรู้ เพราะเป็นขั้นตอนท่ีจ าเป็นท่ีนักเรียนตอ้งใช้ในการแก้ปัญหาแลว้ได้ค  าตอบ โดยเปิดโอกาสให้
นักเรียนไดแ้กปั้ญหาไดอ้ยา่งอิสระตามความสามารถของนักเรียน แต่ขั้นตอนท่ี 5 ท าให้ค  าตอบมีความหมายในโลกจริง
ถึงแมจ้ะพบทุกแผนการจดัการเรียนรู้แต่ก็เกิดเพียงบางกลุ่มเท่านั้น เน่ืองจากวา่หลงัจากนกัเรียนหาค าตอบไดแ้ลว้นกัเรียนถือ
วา่เป็นการส้ินสุดกระบวนการแกปั้ญหา โดยยงัไม่ไดค้  านึงถึงการให้เหตุผลของค าตอบให้สะทอ้นกลบัไปยงัชีวติจริง และ
จากการท่ีใชส้ถานการณ์ปัญหาโลกจริงท าใหน้กัเรียนรู้สึกวา่ปัญหานั้นเป็นปัญหาใกลต้วั และเช่ือวา่สามารถแกปั้ญหานั้นได ้
สอดคลอ้งกบัท่ี Becker and Shimada (1997) กล่าววา่ การใชส้ถานการณ์ปัญหาปลายเปิดท่ีเป็นสถานการณ์ปัญหาท่ีใกลเ้คียง
กบัชีวิตจริงของนักเรียนนั้นจะช่วยสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ ช่วยให้นักเรียนเกิดการคิดทางคณิตศาสตร์ 
และนกัเรียนจะสามารถเช่ือมโยงโลกสองโลกระหวา่งโลกความจริงกบัโลกคณิตศาสตร์ได ้และจากการส ารวจการยอมรับ
ปัญหาในกระบวนการท าให้เป็นคณิตศาสตร์ จากการวิเคราะห์พบว่าการยอมรับปัญหาโดยแสดงพฤติกรรมการตั้งค  าถาม
เกิดข้ึนทุกขั้นตอนของกระบวนการการท าให้เป็นคณิตศาสตร์ และเกิดบ่อยกวา่พฤติกรรมการสังเกต และพฤติกรรมการ
คาดการณ์ โดยผูว้ิจยัพบวา่นกัเรียนจะเกิดการยอมรับปัญหาโดยนกัเรียนแสดงออกโดยการยอมรับกบัส่ิงท่ีโจทยก์ าหนดให้
มาใชใ้นการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ ใชค้  าถามในลกัษณะต่างๆ เพ่ือช่วยให้เกิดการสนบัสนุนแนวคิดของสมาชิกในกลุ่ม 
อีกทั้งยงัช่วยมีการแลกเปล่ียนแนวคิดหรือมุมมองของสมาชิในกลุ่มท่ีคิดต่างกนัให้กลายเป็นความเขา้ใจร่วมกนั ส่งผลให้มี
ทิศทางในการแก้ปัญหาไปในทิศทางเดียวกัน  สอดคล้องกับ Brown and walter (2005) กล่าวว่าการยอมรับปัญหาเป็น
ระยะแรกของการสร้างปัญหาท่ีเป็นการยอมรับกบัส่ิงท่ีก าหนดให้มาใช้ในการแก้ปัญหา ซ่ึงจะมีประโยชน์อย่างมากกับ
นกัเรียนท่ีมีมุมมองท่ีต่างกนัในการแลกเปล่ียนมุมมองจนท าให้เกิดความเขา้ใจร่วมกนั และจากการท่ีผูว้ิจยัจดัการเรียนการ
สอนโดยใชว้ิธีการแบบเปิด (Open Approach)ตามแนวคิดของ (inprasitha,2011) ท าให้นักเรียนสามารถแกปั้ญหาไดด้ว้ย
ตนเอง นกัเรียนจะใชแ้นวคิด ความรู้ และสบการณ์ทางคณิตศาสตร์มาใชใ้นการแกปั้ญหาโลกจริง แลกเปล่ียนความรู้ มุมมอง 
ขอ้คิดเห็นกันภายในกลุ่มย่อย มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา และจากการน าปัญหาโลกจริงท่ีเป็นปลายเปิดมาสร้างเป็น
สถานการณ์ปัญหาโลกจริงท่ีมีความหมายต่อนักเรียน ท าให้นกัเรียนทุกคนสามารถเขา้ถึงปัญหาไดต้ามความสามารถของ
ตนเอง สอดคลอ้งกบัท่ี ไมตรี อินทร์ประสิทธ์ิ (2547) ไดก้ล่าววา่ การสอนดว้ยวธีิการแบบเปิดท าใหน้กัเรียนเกิดกระบวนการ
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แกปั้ญหาท่ีหลากหลาย เพราะแนวคิดของการสอนดว้ยวิธีการแบบเปิดจะเน้นให้นักเรียนเปิดใจต่อคณิตศาสตร์ ท าให้การ
เรียนรู้ของนกัเรียนในปัจจุบนัสามารถเปิดทางไปสู่การเรียนในอนาคตได ้
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