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บทคัดย่อ 
 

 การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อสํารวจความเขา้ใจเร่ืองเศษส่วนของนักเรียนในชั้นเรียน

คณิตศาสตร์ ท่ีใชก้ารศึกษาชั้นเรียนและวธีิการแบบเปิด กลุ่มเป้าหมาย คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบา้นมะอึ จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํนวน 18 คน และกลุ่มเป้าหมายได้เรียนวิชา

คณิตศาสตร์ในห้องเรียนท่ีใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีเน้นให้นักเรียน

แกปั้ญหาดว้ยตนเอง เป็นระยะเวลา 3 ปีการศึกษา เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการบนัทึกวีดิทศัน์ตามขั้นตอน

วธีิการสอนแบบเปิด และขอ้มูลจากแบบทดสอบความเขา้ใจเร่ืองเศษส่วน  

ผลการวิจยั พบวา่ นกัเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ท่ีใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดมี

ความเขา้ใจเร่ืองเศษส่วน ดงัน้ี 1) นกัเรียนมีความสามารถในการรู้จาํเศษส่วน (88.89%) นกัเรียนสามารถ

บอกไดว้่าเศษส่วนเป็นส่วนย่อยของจาํนวนท่ีน้อยกว่า 1 สามารถรู้จาํลกัษณะโครงสร้างพื้นฐานของ

เศษส่วนได ้2) นกัเรียนมีความสามารถในการให้คาํจาํกดัความและคาํอธิบายทางคณิตศาสตร์สําหรับ

เศษส่วน (47.22%) นกัเรียนสามารถใหค้าํจาํกดัความหรืออธิบายในการทาํความเขา้ใจเศษส่วน  นกัเรียน

อธิบายขนาดของเศษส่วนได ้และอธิบายไดว้า่ระหวา่งจาํนวนเตม็สองจาํนวนมีเศษส่วนอยู ่3) นกัเรียนมี 
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ความสามารถในการโตแ้ยง้และการให้เหตุผลเก่ียวกบัเศษส่วน (8.33%) นักเรียนสามารถตดัสินใจ

เก่ียวกบัคุณสมบติั ขนาด การเปล่ียนแปลงของเศษส่วนวา่เป็นจริงหรือเทจ็ได ้และสามารถโตแ้ยง้หรือให้

เหตุผลในการอธิบายเก่ียวกบัการตดัสินใจนั้นได ้4) นกัเรียนมีความสามารถในการบอกความสัมพนัธ์เชิง

ขนาดของเศษส่วน (33.33%) นักเรียนสามารถเปรียบเทียบเศษส่วนสองจาํนวนได้ 5) นักเรียนมี

ความสามารถในการแสดงแทนของเศษส่วน (52.78%) 6) นกัเรียนมีความสามารถในการเช่ือมโยงของ

เศษส่วนกบัทศนิยม ร้อยละและการหาร (47.22%) 7) นกัเรียนมีความสามารถในการสะทอ้นผลให้เห็น

ในระหวา่งแกปั้ญหาเศษส่วน (47.22%) คือ นกัเรียนสามารถให้เหตุผลเก่ียวกบัวิธีการคิดและหาคาํตอบ

ของพวกเขาในขณะท่ีแกปั้ญหาเศษส่วนได้ นักเรียนสามารถหาขอ้สนับสนุนให้กบัคาํตอบในปัญหา

เศษส่วนได ้และนกัเรียนสามารถตรวจสอบวา่คาํตอบของปัญหาเศษส่วนท่ีไดรั้บมีความถูกตอ้งหรือไม่

ถูกตอ้งได ้

คําสําคัญ: ความเขา้ใจเศษส่วน, เศษส่วน, การศึกษาชั้นเรียนและวธีิการแบบเปิด  
 

 

1 บทนํา 

 ในการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ความเขา้ใจเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นและสาํคญัท่ีสุดท่ีผลกัดนัให ้

นกัเรียนไดเ้กิดการเรียนรู้อยา่งเต็มศกัยภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุลดัดา ลอยฟ้า [3] ท่ีกล่าววา่การพฒันา

ความรู้ความเขา้ใจของนกัเรียน โดยเนน้ความเขา้ใจเชิงสัมพนัธ์ (Relational Understanding) เป็นการ

พฒันาความเขา้ใจอยา่งมีความหมายโดยเนน้การอธิบายเหตุผลประกอบในการคิดการคาํนวณ และในแต่

ละมโนมติ รวมทั้งสามารถเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหวา่งการคิดการคาํนวณและในแต่ละมโนมติทาง

คณิตศาสตร์ การเรียนรู้ดว้ยความเขา้ใจทาํให้นกัเรียนเขา้ถึงเน้ือหาสาระของบทเรียนไดดี้ข้ึน สอดคลอ้ง

กบั National Council of Teachers of Mathematics [9] ท่ีไดเ้สนอหลกัการเรียนรู้ไวว้า่ นกัเรียนตอ้งเรียน

คณิตศาสตร์ดว้ยความเขา้ใจ นกัเรียนท่ีเรียนโดยการท่องจาํสูตร กฎ ทฤษฎี หรือ กระบวนการต่างๆ โดย

ปราศจากความเขา้ใจนั้นมกัจะไม่สามารถนาํความรู้นั้นไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ Perkin [10] ยงัได้

กล่าววา่ นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยความเขา้ใจจะสามารถคิดและแกปั้ญหาในแนวทางท่ีหลากหลาย 

การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษาเน้ือหาท่ีเป็นปัญหามากท่ีสุดเร่ืองหน่ึง คือ 

เศษส่วน ซ่ึงนักเรียนยงัมีความสับสนในเร่ืองของเศษส่วนอยู่มาก เพราะธรรมชาติของเศษส่วนเป็น

จาํนวนท่ีเป็นนามธรรมเขา้ใจยาก [1] สอดคลอ้งกบั Moss & Case [7] ท่ีกล่าวว่า ปัญหาในการเรียนรู้

เศษส่วนของนักเรียนท่ีเกิดข้ึนจากวิธีการสอนในปัจจุบนั คือ การสอนท่ีเน้นและให้ความสําคญักับ

ขั้นตอนการดาํเนินการมากกว่าความหมาย และครูไม่ใช้แนวคิดของเด็กท่ีพยายามท่ีทาํความเข้าใจ

เศษส่วนดว้ยตนเอง เด็กจึงหมดกาํลงัใจในการท่ีจะพยายามท่ีจะเขา้ใจจาํนวนเหล่านั้น อีกทั้ง Iwasaki et 
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al. [6] พบวา่ การเรียนการสอนเร่ืองเศษส่วนเป็นการให้นกัเรียนทาํตามขั้นตอนท่ีครูสาธิตตามหนงัสือ

เรียน แต่ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนกลบัมีคะแนนตํ่ากว่าท่ีครูคาดหวงั ซ่ึงการเรียนรู้และการสอนในเร่ือง

เศษส่วนมีอิทธิพลต่อส่ิงท่ีจะทาํใหเ้ขา้ใจในเร่ืองเศษส่วนเป็นอยา่งมาก เพราะความเขา้ใจในเร่ืองเศษส่วน

เป็นส่ิงสาํคญัสาํหรับเด็กในการดาํเนินการคาํนวณและการแกปั้ญหา [9] อีกทั้งเศษส่วนเป็นเร่ืองท่ีสําคญั

ต่อเน้ือหาเร่ืองอ่ืนๆ เพราะนกัเรียนสามารถเช่ือมโยงเร่ืองเศษส่วนกบัเน้ือหาอ่ืนๆ ถา้หากนกัเรียนเขา้ใจ

เร่ืองเศษส่วนก็จะมีผลต่อความเขา้ใจเร่ืองอ่ืนๆ และการเรียนเร่ืองเศษส่วนมีผลต่อชีวิตประจาํวนัของ

นกัเรียน [6]   

 Inprasitha [5] ได้กล่าวว่า การนาํการศึกษาชั้นเรียนเข้ามาในโรงเรียนไทยนั้นได้ถูกนาํมา

ประยุกตใ์ช ้เป็นแนวทางหลกัสําหรับการพฒันาประสิทธิภาพของการสอนคณิตศาสตร์และวิธีการแบบ

เปิดเป็นแนวทางของการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นกระบวนการแกปั้ญหาท่ีนาํมาใช้เป็นแนวทางการ

จดัการเรียนการสอนในขั้นตอนการศึกษาชั้นเรียน ดงัท่ี ไมตรี อินทร์ประสิทธ์ิ และคณะ [2] กล่าวว่า 

วิธีการแบบเปิดยงัเป็นวิธีการสอนท่ีเนน้กระบวนการแกปั้ญหาเป็นส่ือในการพฒันาความรู้ความเขา้ใจ 

การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด เป็นวิธีการสอนท่ีมีส่วนช่วยพฒันาให้นักเรียนสามารถเกิด

กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีส่วนช่วยให้ครูได้ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้ของ

นกัเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุลดัดา ลอยฟ้า และ ไมตรี อินทร์ประสิทธ์ิ [4] ท่ีกล่าววา่ การจดัการเรียนรู้

ดว้ยวธีิการแบบเปิดโดยใชส้ถานการณ์ปลายเปิดภายใตร้ะบบการพฒันาวชิาชีพครูท่ีเรียกวา่ การศึกษาชั้น

เรียน เป็นบริบทท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเต็มศกัยภาพและเปิดโอกาสให้

นกัเรียนสามารถมีประสบการณ์ท่ียาวนานในการแกปั้ญหา ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ท่ีสามารถพฒันาความเขา้ใจ  

 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นได้ว่าบริบทท่ีใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดนั้นไดเ้ปิด

โอกาสใหน้กัเรียนไดแ้กปั้ญหาดว้ยตนเอง ซ่ึงสามารถพฒันาการเรียนรู้ไปสู่ความเขา้ใจได ้เพื่อท่ีจะแสดง

ให้เห็นวา่นกัเรียนมีความเขา้ใจเร่ืองเศษส่วนอย่างไรบา้ง ตามกรอบแนวคิดของ Nicolaou และ Pitta-

Pantazi [8] ดงันั้น ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะสาํรวจความเขา้ใจเร่ืองเศษส่วนของนกัเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์

ท่ีใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด อนัจะนําไปสู่การพฒันาการจดัการเรียนการสอนเร่ือง

เศษส่วนให้มีประสิทธิภาพต่อไปอนัจะนาํไปสู่การพฒันาการจดัการเรียนการสอนเร่ืองเศษส่วนให้มี

ประสิทธิภาพต่อไป 

 

2 วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

เพื่อสาํรวจความเขา้ใจเศษส่วนของนกัเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ท่ีใชก้ารศึกษาชั้นเรียนและ

วธีิการแบบเปิดวา่เป็นอยา่งไร 
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3 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 3.1 ความเขา้ใจเศษส่วน (Understanding Fraction) หมายถึง ความสามารถตามกรอบแนวคิดของ 

Nicolaou และ Pitta-Pantazi [8] มีดงัน้ี 

 3.1.1 การรู้จาํเศษส่วน (fraction recognition) หมายถึง นกัเรียนสามารถรู้จาํลกัษณะ

โครงสร้างของเศษส่วน นัน่คือ นกัเรียนสามารถบอกไดว้า่เศษส่วนเป็นส่วนยอ่ยของจาํนวนท่ีนอ้ยกวา่ 1 

เศษส่วน คือ จาํนวนเต็มท่ีอยูข่า้งบน คือ ตวัเศษ จาํนวนเต็มท่ีท่ีอยูข่า้งล่างคือตวัส่วน เศษส่วนแทคื้อตวั

เศษนอ้ยกวา่ตวัส่วน เศษส่วนเกินคือตวัเศษมากกวา่ตวัส่วน เป็นตน้ และสามารถบอกไดว้า่เศษส่วนสอง

อนัมีความเหมือนหรือต่างกนัได ้สามารถเปรียบเทียบเศษส่วนได ้

 3.1.2 คาํจาํกดัความและคาํอธิบายทางคณิตศาสตร์สําหรับเศษส่วน (definitions and 

mathematical explanations for fractions) หมายถึง นกัเรียนสามารถให้คาํจาํกดัความหรืออธิบายในการ

ทาํความเขา้ใจเศษส่วน เช่น นกัเรียนอธิบายไดว้า่ ทาํไมเศษส่วนอนัหน่ึงมีขนาดเล็กกวา่อีกเศษส่วนหน่ึง 

และสามารถอธิบายไดว้า่ ในระหวา่งหมายเลข 2 ตวัมีเศษส่วนอยูม่ากมาย 

 3.1.3 การโตแ้ยง้และการให้เหตุผลเก่ียวกบัเศษส่วน (argumentations and justifications 

about fractions) หมายถึง นักเรียนสามารถตดัสินใจเก่ียวกบัคุณสมบติั ขนาด การเปล่ียนแปลงของ

เศษส่วนวา่เป็นจริงหรือเทจ็ และสามารถโตแ้ยง้หรือใหเ้หตุผลในการอธิบายเก่ียวกบัการตดัสินใจนั้นได ้

 3.1.4 สัมพนัธ์เชิงขนาดของเศษส่วน (relative magnitude of fractions) หมายถึง 

นกัเรียนเขา้ใจความหมายของตวัเลขวา่เป็นเศษส่วน สามารถเปรียบเทียบเศษส่วนได ้ 

 3.1.5 การแสดงแทนของเศษส่วน (representations of fractions) หมายถึง นกัเรียน

สามารถแสดงแทนเศษส่วนให้อยู่ในรูปเศษส่วนท่ีเป็นวงกลม ส่ีเหล่ียม ส่วนของเส้นตรง เส้นจาํนวน 

ภาพวาดของเศษส่วน เป็นตน้  และเขียนสมการท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของเศษส่วน รวมถึงส่ิงท่ีนกัเรียนพูด

เก่ียวกบัเศษส่วน นกัเรียนสามารถแปลการแสดงแทนจากประเภทหน่ึงไปยงัอีกประเภทหน่ึงได ้เช่น การ

ได้รับเศษส่วนมาในรูปของสัญลกัษณ์แล้วนักเรียนสามารถแปลเป็นภาพวาดของเศษส่วนได้ เป็นตน้ 

และความสามารถในการสร้างภาพของตวัเองท่ีเก่ียวกบัเศษส่วนท่ีนกัเรียนสร้างข้ึนไดด้ว้ยตนเอง 

 3.1.6 การเช่ือมโยงของเศษส่วนกบัทศนิยม ร้อยละและการหาร (connections of 

fractions with decimals, percentages, and division) หมายถึง นกัเรียนสามารถเห็นวา่เศษส่วนเป็นการ

หารของเศษโดยส่วน เขา้ใจว่าเส้นท่ีแยกเศษจากการหารมีความหมายวา่เป็นการหารกนัของตวัเลขสอง

ตวัและไดค้่าเป็นเลขทศนิยม 

 3.1.7 การสะทอ้นผลให้เห็นในระหว่างแกปั้ญหาเศษส่วน (reflection during the 

solution of fraction problems) หมายถึงความสามารถใน 3 องคป์ระกอบ ดงัน้ี องคป์ระกอบแรก นกัเรียน

สามารถให้เหตุผลเก่ียวกับวิธีการคิดและหาคําตอบของพวกเขาในขณะท่ีแก้ปัญหาเศษส่วน 
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องคป์ระกอบท่ีสอง นักเรียนสามารถหาขอ้สนบัสนุนให้กบัคาํตอบในปัญหาเศษส่วน องค์ประกอบท่ี

สาม นกัเรียนสามารถตรวจสอบวา่คาํตอบของปัญหาเศษส่วนท่ีไดรั้บมีความถูกตอ้งหรือไม่ 

3.2 เศษส่วน (Fraction) หมายถึง เน้ือหาเร่ืองเศษส่วนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 จากหนงัสือ

เรียนคณิตศาสตร์ของประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นหนังสือเรียนคณิตศาสตร์สําหรับระดบัชั้นประถมศึกษา 

เก่ียวกบัความหมายของเศษส่วน ระบบของเศษส่วน ความสัมพนัธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยม การ

เรียงลาํดบัและการเปรียบเทียบเศษส่วน และการดาํเนินการเศษส่วน 

3.3 การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) หมายถึง แนวทางการทาํงานร่วมกนัของทีมหรือกลุ่มคน

ซ่ึงประกอบไปดว้ย ผูว้จิยั นกัศึกษาฝึกปฏิบติัการสอนสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ครูพี่เล้ียง และคณะครู

ภายในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โดยท่ีผูว้จิยั นกัศึกษาฝึกปฏิบติัการสอนและครูพีเ่ล้ียงตอ้งร่วมกนัออกแบบ

แผนการสอน และในระหวา่งการสอนตอ้งมีผูเ้ขา้ร่วมสังเกตการสอน แลว้นาํมาสะทอ้นผลการเรียนรู้ต่อ

คณะครูเพื่อปรับปรุงการสอนของตนเองต่อไป ตามแนวคิดของ Inprasitha [5] บริบทของทีมการศึกษา

ชั้นเรียนประกอบไปดว้ย 3 ขั้นตอนท่ีสําคญั คือ ขั้นท่ี 1 การสร้างแผนการสอนร่วมกนั ระหวา่งนกัวิจยั 

ผูช่้วยนกัวจิยั และครูท่ีเขา้ร่วมในการวิจยั ขั้นท่ี 2 การสังเกตการสอนร่วมกนั ขั้นท่ี 3 การสะทอ้นผล

บทเรียนร่วมกนัเก่ียวกบัผลท่ีไดจ้ากการสังเกตการสอน 

3.4 วิธีการแบบเปิด (Open Approach) หมายถึง แนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทาง

คณิตศาสตร์ของนักศึกษาปฏิบติัการสอนท่ีตอ้งการจดัการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ท่ีเน้นกระบวนการ

แกปั้ญหาตามระดบัความสามารถของนกัเรียนแต่ละบุคคล โดยไม่เนน้ท่ีตวัคาํตอบ ซ่ึงอาจจะมีคาํตอบ

หรือกระบวนการแกปั้ญหาท่ีหลากหลาย ส่ีขั้นตอนของวิธีการเรียนการสอนตามแนวคิดของ  Inprasitha 

[5] ไดแ้ก่ การนาํเสนอปัญหาแบบปลายเปิด (Posing open-ended problem) การเรียนรู้ดว้ยตนเองของ

นกัเรียน (Students’ self learning) การอภิปรายและการเปรียบเทียบของนักเรียนทั้งชั้น (Whole class 

discussion and comparison) และการสรุปโดยการเช่ือโยงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนท่ีเกิดข้ึน

ในชั้นเรียน (Summing-up by connecting students’ emergent mathematical ideas) 

 

4  วธีิดาํเนินการวจิยั  

การวิจัยในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อสํารวจความเข้าใจเศษส่วนของนักเรียนในชั้ นเรียน

คณิตศาสตร์ ท่ีใชก้ารศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด เพื่อให้งานวิจยัเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

ผูว้จิยัไดใ้ชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์โพรโทคอล (Protocol analysis) และการบรรยาย

เชิงวิเคราะห์ (Analytic description) พร้อมดว้ยระเบียบวิธีวิชยัเชิงปริมาณ โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง

ปริมาณจากแบบทดสอบความเขา้เศษส่วนของนกัเรียน ซ่ึงผูว้ิจยัใช้สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ขอ้มูล              

ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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4.1 กลุ่มเป้าหมายในการวจิยัคร้ังน้ีคือนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียน

ท่ี 2 ของโรงเรียนบา้นมะอึ ตาํบลมะอึ อาํเภอธวชับุรี จงัหวดัร้อยเอด็ จาํนวน 18 คน โรงเรียนบา้นมะอึ ได้

เขา้ร่วมโครงการพฒันาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนในเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ภายใตก้ารดูแลของศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักเรียนได้รับการสอนจาก

นกัศึกษาปฏิบติัการสอนท่ีไดผ้า่นการเขา้ร่วมอบรมเก่ียวกบันวตักรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) 

และวธีิการแบบเปิด (Open Approach)  ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดบัชาติ เขา้ร่วมอบรมการเขียน

แผนและการวิเคราะห์หนงัสือเรียนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีการใช้นวตักรรมการศึกษาชั้น

เรียนในการพฒันาการจดัการเรียนการสอน โดยมีการร่วมกนัเขียนแผนการจดัการเรียนการสอนโดยใช้

สถานการณ์ปัญหาจากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ท่ีเน้นการแก้ปัญหา ร่วมกนัสังเกตชั้นเรียนเปิด และ

สะทอ้นผลสัปดาห์ละ 1 คร้ัง และจดัการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ท่ีเป็นชั้นเรียนคณิตศาสตร์ท่ีใช้

วิธีการแบบเปิด (Open Approach) โดยใชห้นงัสือเรียนท่ีเนน้ให้นกัเรียนไดแ้กปั้ญหาดว้ยตนเองมาอยา่ง

ต่อเน่ือง นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน สามารถทาํงานร่วมกนัได้ กล้าแสดงความคิดเห็น

รวมถึงการใหเ้หตุผลโตแ้ยง้ได ้และมีความสมคัรใจในการเขา้ร่วมในงานวจิยัคร้ังน้ี 

4.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  

       ในการดาํเนินการวจิยัในคร้ังน้ีผูว้จิยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือในการวิจยัโดยแบ่งเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้น 

การเก็บขอ้มูลและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยมีขอ้มูลดงัต่อไปน้ี  

         4.2.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  

                   4.2.1.1 แผนการจดัการเรียนรู้ แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแผน

จดัการเรียนรู้ท่ีเนน้การบูรณาการเน้ือหา ทกัษะ/กระบวนการ และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ในหน่วยการ

เรียนรู้ เร่ือง เศษส่วน ซ่ึงเป็นเน้ือหาท่ีอยูใ่นระดบัชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 6 โดยใชห้นงัสือเรียนคณิตศาสตร์

สําหรับระดบัชั้นประถมศึกษาชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 6 ท่ีจดัทาํข้ึนภายใตค้วามร่วมมือระหวา่ง Center for 

Research on International Cooperation in Educational Development (CRICED), University of Tsukuba 

ประเทศญ่ีปุ่น และศูนยว์ิจยัคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยผูว้ิจยัและผูช่้วยวิจยัใช้เป็น

แนวทางในการวางแผนการจดัการเรียนรู้ และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ เพื่อ

ส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจเศษส่วน 

      4.2.1.2 แบบบนัทึกภาคสนาม ใชส้ําหรับบนัทึกพฤติกรรมการแกปั้ญหาและวิธีคิด

ทั้งหมดในขณะท่ีนกัเรียนทาํการแกปั้ญหาท่ีเกิดจากสถานการณ์ปัญหาปลายเปิดรวมถึงพฤติกรรมอ่ืนๆ ท่ี

เกิดจากการท่ีนกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียนทั้งท่ีเป็นการพูดคุย อภิปราย ซกัถาม อธิบาย ให้

เหตุผล และบนัทึกแนวคิดของนกัเรียนท่ีผูว้ิจยัหรือผูช่้วยวิจยัคนอ่ืนๆ ไดส้ะทอ้นออกมาในระหว่างท่ี

ร่วมกนัสะทอ้นผลการจดัการเรียนรู้ 
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     4.2.1.3 เคร่ืองบนัทึกวิดีทศัน์ การบนัทึกภาพและเสียงของนักเรียนท่ีดาํเนินไปใน

ระหวา่งท่ีนกัเรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ท่ีเนน้กระบวนการแกปั้ญหาและผูว้ิจยันาํขอ้มูลท่ีได้

จากการบนัทึกแต่ละคร้ัง ทั้งในรูปแบบภาพและเสียงไปวเิคราะห์แลว้ถอดคาํพูดและพฤติกรรมออกมาใน

รูปขอ้ความและจดัทาํเป็นโพรโทคอล เพื่อให้ผูว้ิจยันาํมาใช้ในการสํารวจระดบัความสามารถในการ

เขา้ใจเศษส่วนของนกัเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ท่ีใชก้ารศึกษาชั้นเรียนและวธีิการแบบเปิด 

      4.2.1.4 เคร่ืองบนัทึกเสียง ใชส้าํหรับบนัทึกเสียงของนกัเรียนท่ีดาํเนินไปในระหวา่งท่ี

นักเรียนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน และผูว้ิจยันาํข้อมูลท่ีได้จากการ

บนัทึกในแต่ละคร้ังไปใช้ประกอบการถอดคาํพูดและพฤติกรรมออกมาในรูปขอ้ความ เพื่อให้ผูว้ิจยั

นาํมาใชใ้นการสาํรวจระดบัความสามารถในการเขา้ใจเศษส่วนของนกัเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ท่ีใช้

การศึกษาชั้นเรียนและวธีิการแบบเปิด 

     4.2.1.5 เคร่ืองบันทึกภาพน่ิง ใช้สําหรับบันทึกภาพผลงานจากการทาํกิจกรรมของ

นกัเรียนท่ีไดจ้ากการท่ีนกัเรียนไดล้งมือปฏิบติั ในขณะท่ีมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน

ในชั้นเรียนและผูว้จิยันาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปประกอบการสํารวจระดบัความสามารถในการเขา้ใจเศษส่วนของ

นกัเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ท่ีใชก้ารศึกษาชั้นเรียนและวธีิการแบบเปิด 

              4.2.1.6 แบบทดสอบ แบบทดสอบท่ีใชท่ี้ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี เป็นแบบทดสอบความ

เขา้ใจเศษส่วน โดยเลือกแบบทดสอบวดัความเขา้ใจเศษส่วน ตามแนวคิดของ Nicolaou และ Pitta-

Pantazi [8] จาํนวน 7 ขอ้ 

4.3 การวเิคราะห์ขอ้มูลวิจยั   

       4.3.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้จิยัเก็บขอ้มูลวจิยัเชิงคุณภาพจาก

แผนการจดัการเรียนรู้ มีการบนัทึกบนัทึกวดิีทศัน์ชั้นเรียน บนัทึกภาพและเสียงของพฤติกรรมของ

นกัเรียนในระหวา่งทาํกิจกรรมการเรียนการสอนตามขั้นตอนวธีิการแบบเปิด โดยการวิเคราะห์โพรโท

คอล (Protocol analysis) และการบรรยายเชิงวเิคราะห์ (Analytic description) ตามแนวคิดของ Nicolaou 

และ Pitta-Pantazi [8] 

        4.3.2 การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ การวิจยัคร้ังน้ีผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณใน

ส่วนของการใชแ้บบทดสอบความเขา้ใจเศษส่วน จาํนวน 7 ขอ้ ใชส้ถิติพื้นฐานในการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อ

อธิบายความเขา้ใจเศษส่วนของนกัเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ท่ีใชก้ารศึกษาชั้นเรียนและวธีิการแบบ

เปิด 
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5 สรุปผลการวจิยั 

จากการสาํรวจความเขา้ใจเร่ืองเศษส่วนของนกัเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ท่ีใชก้ารศึกษาชั้น

เรียนและวธีิการแบบเปิด จากการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยใชส้ถิติพื้นฐาน พบวา่นกัเรียนมีความ

เขา้ใจเร่ืองเศษส่วนท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นจากความสามารถทั้ง 7 ความสามารถ ดงัตารางท่ี 1  

ตารางท่ี 1 แสดงความเขา้ใจเศษส่วนของนกัเรียน 

การรู้จําเศษส่วน 

 จากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นถึงค่าร้อยละของจาํนวนนกัเรียนท่ีตอบแบบทดสอบวดัความเขา้ใจ

เร่ืองเศษส่วนของนักเรียนในความสามารถในการรู้จาํเศษส่วนได้ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 88.89 จาก

จาํนวนนกัเรียนทั้งหมด เม่ือไดว้ิเคราะห์โพรโทคอลชั้นเรียนในแผนการจดัการเรียนรู้หน่วยท่ี 3 เร่ือง

เศษส่วน คาบท่ี 13 กิจกรรมการบวกและการลบเศษส่วนคละ พบตวัอย่างท่ีสะทอ้นถึงความเขา้ใจ

เศษส่วนของนกัเรียนในความสามารถในการรู้จาํเศษส่วน ดงัน้ี 

ขั้นตอนการนาํเสนอปัญหาปลายเปิด 

 Item 1 ครู  : ทบทวนกนัหน่อย เรารู้จกัเศษส่วนอะไรกนับา้ง 

 Item 2 เด็กชาย A : เศษส่วนแท้ 

 Item 3 เด็กหญิง B : เศษส่วนเกิน 

 Item 4 ครู  : อะไรอีกครับ มีใครคิดออกอีกไหม 

 Item 5 เด็กชาย A : เศษส่วนคละ 

88.89% 

47.22% 

8.33% 

33.33% 

52.78% 47.22% 47.22% 
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ตารางแสดงความเข้าใจเศษสว่นของนกัเรียน 
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 จากโพรโทคอลน้ีแสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีความเขา้ใจเศษส่วนในความสามารถในการรู้จาํ

เศษส่วน จาก Item 2 Item 3 และ Item 5 ท่ีนกัเรียนรู้จาํลกัษณะโครงสร้างทัว่ไปของเศษส่วนได ้

 นอกจากน้ียงัมีการสัมภาษณ์นกัเรียนเพิ่มเติมจาก Item 2 Item 3 และ Item 5 ท่ี เด็กชาย A และ 

เด็กหญิง B พูดถึง เศษส่วนแท ้เศษส่วนเกิน และเศษส่วนคละ ซ่ึงผูว้ิจยัได้ถามเพิ่มเติมในประเด็น 

เศษส่วนท่ีนกัเรียนพูดถึงมีลกัษณะอยา่งไร เด็กชาย A ตอบวา่ เศษส่วนแท้คือจาํนวนท่ีไม่เตม็ 1 และมีอีก

จาํนวนท่ีเกิน 1 จะเรียกว่าเศษส่วนเกินหรือเศษส่วนคละ และ เด็กหญิง B ให้คาํตอบเพิ่มเติมอีกว่า 

เศษส่วนจะมีตัวเศษอยู่ ข้างบน ตัวส่วนจะอยู่ ข้างล่าง และมีเส้นขั้นตรงกลางระหว่างเลขท่ีอยู่ ข้างบนและ

ข้างล่าง 

 ผลวิจัยข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณ แสดงให้เห็นว่า ความสามารถในการรู้จาํ

เศษส่วน (88.89%) นกัเรียนสามารถบอกไดว้่าเศษส่วนเป็นส่วนยอ่ยของจาํนวนท่ีน้อยกว่า 1 สามารถ

บอกลกัษณะโครงสร้างพื้นฐานของเศษส่วนได ้สามารถเปรียบเทียบเศษส่วนได ้ซ่ึงความสามารถน้ีพบ

อยูใ่นทุกขั้นของการสอนโดยวธีิการแบบเปิด 

การให้คําจํากดัความและคําอธิบายทางคณติศาสตร์สําหรับเศษส่วน 

จากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นถึงค่าร้อยละของจาํนวนนกัเรียนท่ีตอบแบบทดสอบวดัความเขา้ใจ

เร่ืองเศษส่วนของนกัเรียนในความสามารถในการใหค้าํจาํกดัความและคาํอธิบายทางคณิตศาสตร์สําหรับ

เศษส่วนไดถู้กตอ้ง  คิดเป็นร้อยละ 47.22 จากจาํนวนนกัเรียนทั้งหมด เม่ือไดว้ิเคราะห์โพรโทคอลชั้น

เรียนในแผนการจดัการเรียนรู้หน่วยท่ี 3 เร่ืองเศษส่วน คาบท่ี 10 กิจกรรมฝึกทกัษะ พบตวัอยา่งท่ีสะทอ้น

ถึงความเข้าใจเศษส่วนของนักเรียนในความสามรถในการให้ค ําจ ํากัดความและคําอธิบายทาง

คณิตศาสตร์สาํหรับเศษส่วน ดงัน้ี 
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ขั้นตอนการอภิปรายและการเปรียบเทียบของนกัเรียนทั้งชั้นเรียน  

กลุ่มท่ี 3 

Item 68 ครู  : กลุ่มต่อไปเชิญกลุ่มท่ี 3 ครับ มาดูกนัวา่กลุ่มน้ีเขาจะใชว้ธีิไหนครับ เชิญครับ 

Item 66 นกัเรียน  : 1.1  
3
4

  เท่ากบั  
6
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12
16

  
15
20

  

4
5

  เท่ากบั  
8
10

 
12
15

   
16
20

 เศษส่วนสมมลูคือ 
15
20

  และ 
16
20

 

 ของผกาวดียาวกว่าธวชัชัย และยาวกวา่ 
1
20

 เมตร 

1.2 ทาํเหมือนวธีิขอ้หน่ึงและนาํ 
15
20

  บวก 
16
20

 

จากขอ้ความขา้งตน้นกัเรียนสามารถให้คาํอธิบายทางคณิตศาสตร์สําหรับเศษส่วนสมมูล ของ 
3
4

 

และ 
4
5

 ไดถู้กตอ้ง นกัเรียนสามารถอธิบายไดเ้ม่ือมีเศษส่วนสองจาํนวนท่ีมีขนาดไม่เท่ากนัและสามารถ

เปรียบเทียบเศษส่วนท่ีไม่เท่ากนัไดต้าม Item 66  

ผลวจิยัขอ้มูลเชิงคุณภาพและขอ้มูลเชิงปริมาณ แสดงให้เห็นวา่ ความสามารถในการให้คาํจาํกดั

ความและคาํอธิบายทางคณิตศาสตร์สําหรับเศษส่วน (47.22%) นกัเรียนสามารถให้คาํจาํกดัความหรือ

อธิบายในการทาํความเขา้ใจเศษส่วน นกัเรียนอธิบายไดว้า่ ทาํไมเศษส่วนจาํนวนหน่ึงจึงมีขนาดเล็กกวา่

อีกเศษส่วนอีกจาํนวนหน่ึง และสามารถอธิบายไดว้า่ ในระหวา่งหมายเลข 2 ตวัมีเศษส่วนอยู ่ซ่ึงนกัเรียน

สามารถอธิบายไดท้ั้งการเขียนและการพูด 

การโต้แย้งและการให้เหตุผลเกีย่วกบัเศษส่วน 

 จากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นถึงค่าร้อยละของจาํนวนนกัเรียนท่ีตอบแบบทดสอบวดัความเขา้ใจ

เร่ืองเศษส่วนของนกัเรียนในความสามารถในการโตแ้ยง้และการให้เหตุผลเก่ียวกบัเศษส่วนไดถู้กตอ้ง 

คิดเป็นร้อยละ 8.33 จากจาํนวนนกัเรียนทั้งหมด เม่ือไดว้ิเคราะห์โพรโทคอลชั้นเรียนในแผนการจดัการ

เรียนรู้หน่วยท่ี 3 เร่ืองเศษส่วน คาบท่ี 10 กิจกรรมฝึกทกัษะ พบตวัอยา่งท่ีสะทอ้นถึงความเขา้ใจเศษส่วน

ของนกัเรียนในความสามารถในการโตแ้ยง้และการใหเ้หตุผลเก่ียวกบัเศษส่วน ดงัน้ี 
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ขั้นตอนการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัเรียน 

กลุ่มท่ี 3 

Item 43 ครู  : ริบบิ้นสองเส้นน้ียาวเท่ากนัไหม 

Item 44 เด็กหญิง C : ไม่เท่ากนัค่ะ 

Item 45 ครู  : แลว้เราจะเปรียบเทียบกนัยงัไงวา่อนัไหนยาวกวา่ 

Item 46 เด็กหญิง C : ทาํส่วนใหเ้ท่ากนัค่ะ 

Item 47 ครู  : อ่าทาํส่วนใหเ้ท่ากนั แลว้ตอ้งทาํยงัไงครับ 

Item 48 เด็กหญิง C : คูณไขวค้่ะ 

จากขอ้ความขา้งตน้นกัเรียนกลุ่มท่ี 3 มีความสามารถในการโตแ้ยง้และการให้เหตุผลเก่ียวกบั

เศษส่วน นอกจากน้ียงัมีการสัมภาษณ์นกัเรียนเพิ่มเติมจาก Item 44 ซ่ึงผูว้ิจยัไดถ้ามเพิ่มเติมในประเด็น 

นกัเรียนรู้ไดอ้ยา่งไรวา่ริบบิ้นสองอนัน้ียาวไม่เท่ากนั เด็กหญิง C ตอบวา่ ดูจากตวัเลขของเศษส่วน ส่วน

มันไม่เท่ากัน ผูว้ิจยัจึงถามเพิ่มเติมจาก Item 46 และ Item 48 วา่การทาํส่วนให้เท่ากนัโดยการคูณไขวจ้ะ

ทาํใหรู้้ไดอ้ยา่งไรวา่ริบบิ้นอนัไหนยาวกวา่กนั เด็กหญิง C ไดต้อบวา่ ต้องทาํส่วนให้เท่ากันก่อนพอส่วน

เท่ากันก็จะสามารถเปรียบเทียบกันได้เพราะถ้าส่วนไม่เท่ากันแบบในโจทย์มันจะเปรียบเทียบกันเลย

ไม่ได้ ซ่ึงขอ้ความน้ีแสดงให้เห็นวา่นกัเรียนสามารถตดัสินใจเก่ียวกบัคุณสมบติั ขนาด การเปล่ียนแปลง

ของเศษส่วนได ้และสามารถโตแ้ยง้หรือใหเ้หตุผลในการอธิบายเก่ียวกบัการตดัสินใจนั้นได ้

ผลวจิยัขอ้มูลเชิงคุณภาพและขอ้มูลเชิงปริมาณ แสดงใหเ้ห็นวา่ ความสามารถในการโตแ้ยง้และ

การให้เหตุผลเก่ียวกับเศษส่วน (8.33%) นักเรียนสามารถตัดสินใจเก่ียวกับคุณสมบัติ ขนาด การ

เปล่ียนแปลงของเศษส่วนวา่เป็นจริงหรือเทจ็ได ้และสามารถโตแ้ยง้หรือให้เหตุผลในการอธิบายเก่ียวกบั

การตดัสินใจนั้นได ้ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ท่ีใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดน้ีจะจดัการเรียน

การสอนท่ีเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดแ้สดงแนวคิดและอภิปรายร่วมกนัทั้งในกลุ่มและทั้งชั้นเรียน จึงทาํ

ให้มีการโตแ้ยง้เกิดข้ึนระหว่างการจดัการเรียนการสอนทั้งระหว่างนกัเรียนกบัครูผูส้อน หรือระหว่าง

นกัเรียนกบันกัเรียนเอง 

การบอกความสัมพนัธ์เชิงขนาดของเศษส่วน 

จากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นถึงค่าร้อยละของจาํนวนนกัเรียนท่ีตอบแบบทดสอบวดัความเขา้ใจ

เร่ืองเศษส่วนของนกัเรียนในความสามารถในการบอกความสัมพนัธ์เชิงขนาดของเศษส่วนไดถู้กตอ้ง  
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คิดเป็นร้อยละ 33.33 จากจาํนวนนกัเรียนทั้งหมด เม่ือไดว้ิเคราะห์โพรโทคอลชั้นเรียนในแผนการจดัการ

เรียนรู้หน่วยท่ี 3 เร่ืองเศษส่วน คาบท่ี 10 กิจกรรมฝึกทกัษะ พบตวัอยา่งท่ีสะทอ้นถึงความเขา้ใจเศษส่วน

ของนกัเรียนในความสามารถในการบอกความสัมพนัธ์เชิงขนาดของเศษส่วน ดงัน้ี 

ขั้นตอนการอภิปรายและการเปรียบเทียบของนกัเรียนทั้งชั้นเรียน  

กลุ่มท่ี 2 

Item 58 ครู  : กลุ่มท่ีสองลองบอกเพื่อนนพวา่ขอ้หน่ึงเราใชว้ธีิอะไร 

Item 59 นกัเรียน D : ขอ้หน่ึงใชว้ธีิการคูณไขว ้
3
4

 และ 
4
5

 นาํมาคูณไขวไ้ด ้
15
20

 และ 
16
20

 

16
20
− 15

20
 ได ้

1
20

 ของผกวดียาวกว่าธวชัชัย  ยาวกว่ากัน 
1
20

 เมตร 

16
20

+ 15
20

  เท่ากบั 
31
20

 

จากข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความสามารถในการบอกขนาดสัมพนัธ์ของ

เศษส่วน นกัเรียนสามารถเปรียบเทียบเศษส่วนได ้ จากการเปรียบเทียบความยาวของริบบิ้นสองอนัโดย

ใชว้ธีิการคูณไขวเ้พื่อทาํใหส่้วนเท่ากนั และสามารถเปรียบเทียบไดว้า่ริบบิ้นของผกาวดียาวกวา่ของธวชั

ชยัและยงับอกไดอี้กวา่ ริบบิ้นของผกาวดียาวกวา่ของธวชัชยั 
1
20

 เมตร 

จากผลวิจยัขอ้มูลเชิงคุณภาพและขอ้มูลเชิงปริมาณ แสดงให้เห็นว่าความสามารถในการบอก

ความสัมพนัธ์เชิงขนาดของเศษส่วน (33.33%) นกัเรียนสามารถเปรียบเทียบเศษส่วนไดแ้ละสามารถบอก

ขนาดของเศษส่วนได ้

การแสดงแทนของเศษส่วน 

จากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นถึงค่าร้อยละของจาํนวนนกัเรียนท่ีตอบแบบทดสอบวดัความเขา้ใจ

เร่ืองเศษส่วนของนักเรียนในความสามารถในการแสดงแทนของเศษส่วนได้ถูกตอ้ง  คิดเป็นร้อยละ 

52.78 จากจาํนวนนกัเรียนทั้งหมด เม่ือไดว้เิคราะห์ผลงานนกัเรียนท่ีไดจ้ากแผนการจดัการเรียนรู้หน่วยท่ี 

3 เร่ืองเศษส่วน คาบท่ี 13 กิจกรรมการบวกและการลบเศษส่วนคละ พบตวัอยา่งท่ีสะทอ้นถึงความเขา้ใจ

เศษส่วนของนกัเรียนในความสามารถในการแสดงแทนของเศษส่วน ดงัน้ี 
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ตวัอยา่งผลงานนกัเรียน 

 

 

 

ผลงานนกัเรียนกลุ่มท่ี 1 ผลงานนกัเรียนกลุ่มท่ี 2

   

 

 

 

ผลงานนกัเรียนกลุ่มท่ี 3    ผลงานนกัเรียนกลุ่มท่ี 4 

  

 

 

 

 จากการวิเคราะห์ภาพผลงานนกัเรียนทั้ง 4 กลุ่ม นกัเรียนมีความสามารถในการแสดงแทนของ

เศษส่วน คือ นกัเรียนสามารถแสดงแทนเศษส่วนใหอ้ยูใ่นรูปสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์และเขียนสมการ

ท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของเศษส่วนไดน้อกจากน้ีผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์นกัเรียนเพิ่มเติมวา่ เศษส่วนท่ีอยูใ่นโจทยท่ี์

นกัเรียนเห็นสามารถเขียนอยู่ในรูปแบบอ่ืนไดห้รือไม่ นกัเรียนตอบว่า ได้ เราสามารถเขียนเศษส่วนให้

เป็นรูปภาพได้ เช่น  
3
4

 กว็าดเป็นรูปวงกลมแล้วแบ่งเป็น 4 ส่วนเท่าๆ กัน ระบายสี 3 ส่วน กเ็ป็น  
3
4

  

เหมือนกัน จากขอ้ความแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความสามารถในการแสดงแทนของเศษส่วนเป็น

รูปภาพ และสามารถแปลจากการแสดงแทนจากรูปภาพใหเ้ป็นการแสดงแทนท่ีเป็นสัญลกัษณ์ได ้

ผลวจิยัขอ้มูลเชิงคุณภาพและขอ้มูลเชิงปริมาณ แสดงให้เห็นวา่ ความสามารถในการแสดงแทน

ของเศษส่วน (52.78%) นักเรียนสามารถแสดงแทนเศษส่วนให้อยู่ในรูปเศษส่วนท่ีเป็นวงกลม หรือ 

ภาพวาดของเศษส่วนได ้และเขียนสมการท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของเศษส่วนได ้นกัเรียนพูดเก่ียวกบัเศษส่วน

ได ้นกัเรียนสามารถแปลการแสดงแทนจากประเภทหน่ึงไปยงัอีกประเภทหน่ึง คือ การไดรั้บเศษส่วนมา

ในรูปของสัญลกัษณ์แลว้นกัเรียนสามารถแปลเป็นภาพวาดของเศษส่วนได ้เป็นตน้ และความสามารถใน

การสร้างภาพของตวัเองท่ีเก่ียวกบัเศษส่วนท่ีนกัเรียนสร้างข้ึนไดด้ว้ยตนเอง 
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การเช่ือมโยงของเศษส่วนกบัทศนิยม ร้อยละและการหาร 

 จากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นถึงค่าร้อยละของจาํนวนนกัเรียนท่ีตอบแบบทดสอบวดัความเขา้ใจ

เร่ืองเศษส่วนของนกัเรียนในความสามารถในการเช่ือมโยงของเศษส่วนกบัทศนิยม ร้อยละและการหาร

ไดถู้กตอ้ง  คิดเป็นร้อยละ 47.22 จากจาํนวนนกัเรียนทั้งหมด จากความเขา้ใจเศษส่วนของนกัเรียนในชั้น

เรียนคณิตศาสตร์ ท่ีใช้การศึกษาชั้ นเรียนและวิธีการแบบเปิดข้างต้น เม่ือได้วิเคราะห์โพรโทคอล

สัมภาษณ์นกัเรียนหลงัชั้นเรียนในแผนการจดัการเรียนรู้หน่วยท่ี 3 เร่ืองเศษส่วน คาบท่ี 10 กิจกรรมฝึก

ทกัษะ พบตวัอยา่งท่ีสะทอ้นถึงความเขา้ใจเศษส่วนของนกัเรียนในความสามารถในการการเช่ือมโยงของ

เศษส่วนกบัทศนิยม ร้อยละและการหาร ดงัน้ี 

Item 10 ผูว้จิยั : เศษส่วนท่ีอยูใ่นโจทยท่ี์นกัเรียนเห็นสามารถเขียนอยูใ่นรูปแบบอ่ืนไดไ้หม  

Item 11 นกัเรียน : ได ้เราสามารถเขียนเศษส่วนใหเ้ป็นรูปภาพได ้เช่น  
3
4

 ก็วาดเป็นรูปวงกลมแลว้ 

     แบ่งเป็น 4 ส่วนเท่าๆ กนั ระบายสี 3 ส่วน ก็เป็น  
3
4

  เหมือนกนั หรือไม่ก็มองเศษส่วน

     ในรูปการหาร  
𝟑
𝟒

  เขียนให้อยู่ในรูปการหารจะได้ 3÷4 แล้วคําตอบทีไ่ด้จะเป็น 

     ทศนิยม ซ่ึงก็มีค่าเท่ากนั  

 ขอ้ความน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่นกัเรียนมีความเขา้ใจเศษส่วนของนกัเรียนในความสามารถในการการ

เช่ือมโยงของเศษส่วนกบัทศนิยม ร้อยละและการหาร คือ นกัเรียนเห็นว่าเศษส่วนเป็นการหารของเศษ

โดยส่วนได ้และค่าท่ีไดเ้ป็นเลขทศนิยม 

 ผลวจิยัขอ้มูลเชิงคุณภาพและขอ้มูลเชิงปริมาณ แสดงใหเ้ห็นวา่ ความสามารถในการเช่ือมโยง

ของเศษส่วนกบัทศนิยม ร้อยละและการหาร (47.22%) นกัเรียนเห็นวา่เศษส่วนเป็นการหารของเศษโดย

ส่วนได ้เขา้ใจวา่เส้นท่ีแยกเศษจากการหารมีความหมายวา่เป็นการหารกนัของตวัเลขสองตวัและไดค้่า

เป็นเลขทศนิยม 

การสะท้อนผลให้เห็นในระหว่างแก้ปัญหาเศษส่วน 

จากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นถึงค่าร้อยละของจาํนวนนกัเรียนท่ีตอบแบบทดสอบวดัความเขา้ใจ

เร่ืองเศษส่วนของนักเรียนในความสามารถในการสะทอ้นผลให้เห็นในระหว่างแก้ปัญหาเศษส่วนได้

ถูกต้อง  คิดเป็นร้อยละ 47.22 จากจาํนวนนักเรียนทั้งหมด เม่ือได้วิเคราะห์โพรโทคอลชั้นเรียนใน

แผนการจดัการเรียนรู้หน่วยท่ี 3 เร่ืองเศษส่วน คาบท่ี 10 กิจกรรมฝึกทกัษะ พบตวัอยา่งท่ีสะทอ้นถึงความ

เขา้ใจเศษส่วนของนกัเรียนในความสามารถในการสะทอ้นผลใหเ้ห็นในระหวา่งแกปั้ญหาเศษส่วน ดงัน้ี 

ขั้นตอนการอภิปรายและการเปรียบเทียบของนกัเรียนทั้งชั้นเรียน  
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กลุ่มท่ี 3 

Item 49 นกัเรียน C  : ขอ้สองตอบไม่ถูกตอ้งนะ 

Item 50 นกัเรียน F : ทาํไงนะ 

Item 51 ครู  : สังเกตเห็นความผดิปกติของขอ้น้ีไหม 

Item 52 นกัเรียน F : เห็นค่ะ 

Item 53 ครู  : เขาทาํยงัไง 

Item 54 นกัเรียน C : เขาเอามาบวกกนัเลย 

Item 55 ครู  : แลว้เราจะแกย้งัไง 

Item 56 นกัเรียน C : ทาํส่วนใหเ้ท่ากนัก่อนค่ะ 

จากข้อความขา้งต้น นักเรียนมีความสามารถในการสะทอ้นผลให้เห็นในระหว่างแก้ปัญหา

เศษส่วน คือ นกัเรียนสามารถให้เหตุผลเก่ียวกบัวิธีการคิดและหาคาํตอบของพวกเขาในขณะท่ีแกปั้ญหา

เศษส่วนได ้นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัไดส้ัมภาษณ์เพิ่มเติมในประเด็นท่ีนกัเรียนสามารถหาขอ้สนบัสนุนให้กบั

คาํตอบในปัญหาเศษส่วนได ้และนกัเรียนสามารถตรวจสอบวา่คาํตอบของปัญหาเศษส่วนท่ีไดรั้บมีความ

ถูกตอ้งหรือไม่ถูกตอ้งได ้โดยผูว้ิจยัถามว่านกัเรียนไดห้าขอ้สนบัสนุนให้กบัคาํตอบในปัญหาเศษส่วน

ไหม เด็กหญิง C ตอบวา่ คิดซํ้าอีกรอบค่ะแลว้ก็ใหเ้พื่อนช่วยคิดค่ะ ถา้ไดค้าํตอบเหมือนกันทุกคนกแ็สดง

ว่าถูกต้องค่ะ และผูว้ิจยัไดถ้ามต่อว่านกัเรียนตรวจสอบว่าคาํตอบของปัญหาเศษส่วนท่ีได้รับมีความ

ถูกตอ้งหรือไม่ถูกตอ้งอยา่งไร นกัเรียนตอบวา่ ก็ใชค้าํตอบของเพ่ือนท่ีเหมือนกันเป็นการตรวจคาํตอบไป

เลย  

ผลวิจยัขอ้มูลเชิงคุณภาพและขอ้มูลเชิงปริมาณ แสดงให้เห็นวา่ความสามารถในการสะทอ้นผล

ให้เห็นในระหว่างแกปั้ญหาเศษส่วน  (47.22%) นกัเรียนสามารถให้เหตุผลเก่ียวกบัวิธีการคิดและหา

คาํตอบของพวกเขาในขณะท่ีแก้ปัญหาเศษส่วนได ้นกัเรียนสามารถหาขอ้สนบัสนุนให้กบัคาํตอบใน

ปัญหาเศษส่วนได ้และนกัเรียนสามารถตรวจสอบว่าคาํตอบของปัญหาเศษส่วนท่ีไดรั้บมีความถูกตอ้ง

หรือไม่ถูกตอ้งได ้

6 อภปิรายผล 

 ผลจากการสํารวจความเขา้ใจเศษส่วนของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ท่ีใช้การศึกษาชั้น

เรียนและวิธีการแบบเปิด พบวา่ การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดทาํให้นกัเรียนจาํนวนมากมีความ
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เขา้ใจเร่ืองเศษส่วน โดยเฉพาะความสามารถในการรู้จาํเศษส่วน ซ่ึงเป็นความสามารถพื้นฐานของ

นกัเรียนโดยทัว่ไป ความสามารถในการให้คาํจาํกดัความและคาํอธิบายทางคณิตศาสตร์สําหรับเศษส่วน 

ความสามารถในการโตแ้ยง้และการให้เหตุผลเก่ียวกบัเศษส่วน ความสามารถในการบอกความสัมพนัธ์

เชิงขนาดของเศษส่วน ความสามารถในการแสดงแทนของเศษส่วน ความสามารถในการเช่ือมโยงของ

เศษส่วนกบัทศนิยม ร้อยละและการหาร และความสามารถในการสะทอ้นผลใหเ้ห็นในระหวา่งแกปั้ญหา

เศษส่วน ซ่ึงการสาํรวจพบความเขา้ใจเร่ืองเศษส่วนน้ีมีความสําคญัอยา่งมากต่อการจดัการเรียนการสอน

เร่ืองเศษส่วน เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยความเขา้ใจและทาํให้ครูได้พฒันาการสอนผ่านการสังเกต

แนวคิดของนกัเรียน และครูไดพ้ฒันาและปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนร่วมกนั 

  อีกทั้งยงัพบวา่มีความสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ A.A. Nicolaou และ D. Pitta-Pantazi [8] ท่ี

ศึกษาลาํดบัขั้นของระดบัความเขา้ใจเร่ืองเศษส่วนบนพื้นฐานของ 7 ความสามารถในการทาํความเขา้ใจ

เร่ืองเศษส่วนของนกัเรียน ซ่ึงพบวา่นกัเรียนท่ีมีความเขา้ใจเร่ืองเศษส่วนในระดบัตํ่ามีเพียงความสามารถ

ในการรู้จาํเศษส่วนและความสัมพนัธ์เชิงขนาดของเศษส่วน นกัเรียนท่ีอยู่ในกลุ่มปานกลางจะพบการ

รับรู้เศษส่วน ขนาดสัมพนัธ์ของเศษส่วน การเช่ือมโยงของเศษส่วนกบัทศนิยม ร้อยละและการหาร และ

การแสดงแทนของเศษส่วน ในขณะท่ีนักเรียนท่ีมีความเข้าใจเศษส่วนสูงจะพบทุก 7 ความสามารถ 

นอกจากน้ีความเขา้ใจเร่ืองเศษส่วนของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ท่ีใช้การศึกษาชั้นเรียนและ

วิธีการแบบเปิดนั้น นอกจากจะพบว่านกัเรียนมีความสามารถครบทั้ง 7 ความสามารถแลว้ ยงัพบอีกว่า 

ความสามารถในการให้คาํจาํกดัความและคาํอธิบายทางคณิตศาสตร์สําหรับเศษส่วน ความสามารถใน

การโตแ้ยง้และการให้เหตุผลเก่ียวกบัเศษส่วน และความสามารถในการสะทอ้นผลให้เห็นในระหว่าง

แกปั้ญหาเศษส่วนท่ีพบในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ท่ีใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด หากแต่ใน

การศึกษาลาํดบัขั้นของระดบัความเขา้ใจเศษส่วนบนพื้นฐานของ 7 ความสามารถในการทาํความเขา้ใจ

เศษส่วนของนกัเรียนของ A.A. Nicolaou และ D. Pitta-Pantazi [8] จะพบในกลุ่มผูท่ี้มีความเขา้ใจ

เศษส่วนในระดบัสูงเพียงเท่านั้น 

กติติกรรมประกาศ งานวิจยัเร่ืองน้ีไดรั้บทุนสนบัสนุนจากโครงการพฒันาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์

ของนกัเรียนในเขตพื้นท่ีภาคตะวนัอกเฉียงเหนือ  ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์    

มหาวทิยาลยัขอนแก่น และศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นคณิตศาสตร์ คณะ วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
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