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บทคัดย่ อ
การวิจยั ในครั้ งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อสํารวจความเข้าใจเรื่ องเศษส่ วนของนักเรี ยนในชั้นเรี ยน
คณิ ตศาสตร์ ที่ใช้การศึกษาชั้นเรี ยนและวิธีการแบบเปิ ด กลุ่มเป้ าหมาย คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ปี การศึ กษา 2559 โรงเรี ยนบ้านมะอึ จังหวัดร้ อยเอ็ด จํานวน 18 คน และกลุ่มเป้ าหมายได้เรี ยนวิชา
คณิ ตศาสตร์ ในห้องเรี ยนที่ใช้การศึ กษาชั้นเรี ยนและวิธีการแบบเปิ ด ซึ่ งเป็ นวิธีการที่เน้นให้นักเรี ยน
แก้ปัญหาด้วยตนเอง เป็ นระยะเวลา 3 ปี การศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการบันทึกวีดิทศั น์ตามขั้นตอน
วิธีการสอนแบบเปิ ด และข้อมูลจากแบบทดสอบความเข้าใจเรื่ องเศษส่ วน
ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนในชั้นเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ที่ใช้การศึกษาชั้นเรี ยนและวิธีการแบบเปิ ดมี
ความเข้าใจเรื่ องเศษส่ วน ดังนี้ 1) นักเรี ยนมีความสามารถในการรู ้จาํ เศษส่ วน (88.89%) นักเรี ยนสามารถ
บอกได้ว่าเศษส่ วนเป็ นส่ วนย่อยของจํานวนที่ น้อยกว่า 1 สามารถรู ้ จาํ ลักษณะโครงสร้างพื้นฐานของ
เศษส่ วนได้ 2) นักเรี ยนมีความสามารถในการให้คาํ จํากัดความและคําอธิ บายทางคณิ ตศาสตร์ สําหรับ
เศษส่ วน (47.22%) นักเรี ยนสามารถให้คาํ จํากัดความหรื ออธิ บายในการทําความเข้าใจเศษส่ วน นักเรี ยน
อธิ บายขนาดของเศษส่ วนได้ และอธิ บายได้วา่ ระหว่างจํานวนเต็มสองจํานวนมีเศษส่ วนอยู่ 3) นักเรี ยนมี
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ความสามารถในการโต้แย้งและการให้เหตุ ผลเกี่ ยวกับเศษส่ วน (8.33%) นักเรี ยนสามารถตัดสิ นใจ
เกี่ยวกับคุณสมบัติ ขนาด การเปลี่ยนแปลงของเศษส่ วนว่าเป็ นจริ งหรื อเท็จได้ และสามารถโต้แย้งหรื อให้
เหตุผลในการอธิ บายเกี่ยวกับการตัดสิ นใจนั้นได้ 4) นักเรี ยนมีความสามารถในการบอกความสัมพันธ์เชิ ง
ขนาดของเศษส่ วน (33.33%) นัก เรี ย นสามารถเปรี ย บเที ย บเศษส่ วนสองจํา นวนได้ 5) นัก เรี ย นมี
ความสามารถในการแสดงแทนของเศษส่ วน (52.78%) 6) นักเรี ยนมีความสามารถในการเชื่ อมโยงของ
เศษส่ วนกับทศนิ ยม ร้อยละและการหาร (47.22%) 7) นักเรี ยนมีความสามารถในการสะท้อนผลให้เห็น
ในระหว่างแก้ปัญหาเศษส่ วน (47.22%) คือ นักเรี ยนสามารถให้เหตุผลเกี่ยวกับวิธีการคิดและหาคําตอบ
ของพวกเขาในขณะที่ แก้ปัญหาเศษส่ วนได้ นักเรี ยนสามารถหาข้อสนับสนุ นให้กบั คําตอบในปั ญหา
เศษส่ วนได้ และนักเรี ยนสามารถตรวจสอบว่าคําตอบของปั ญหาเศษส่ วนที่ได้รับมีความถูกต้องหรื อไม่
ถูกต้องได้
คําสํ าคัญ: ความเข้าใจเศษส่ วน, เศษส่ วน, การศึกษาชั้นเรี ยนและวิธีการแบบเปิ ด
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บทนํา

ในการจัดการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ ความเข้าใจเป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ นและสําคัญที่สุดที่ผลักดันให้
นักเรี ยนได้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ งสอดคล้องกับ สุ ลดั ดา ลอยฟ้ า [3] ที่กล่าวว่าการพัฒนา
ความรู ้ความเข้าใจของนักเรี ยน โดยเน้นความเข้าใจเชิ งสัมพันธ์ (Relational Understanding) เป็ นการ
พัฒนาความเข้าใจอย่างมีความหมายโดยเน้นการอธิ บายเหตุผลประกอบในการคิดการคํานวณ และในแต่
ละมโนมติ รวมทั้งสามารถเชื่ อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างการคิดการคํานวณและในแต่ละมโนมติทาง
คณิ ตศาสตร์ การเรี ยนรู ้ดว้ ยความเข้าใจทําให้นกั เรี ยนเข้าถึงเนื้ อหาสาระของบทเรี ยนได้ดีข้ ึน สอดคล้อง
กับ National Council of Teachers of Mathematics [9] ที่ได้เสนอหลักการเรี ยนรู ้ไว้วา่ นักเรี ยนต้องเรี ยน
คณิ ตศาสตร์ ดว้ ยความเข้าใจ นักเรี ยนที่เรี ยนโดยการท่องจําสู ตร กฎ ทฤษฎี หรื อ กระบวนการต่างๆ โดย
ปราศจากความเข้าใจนั้นมักจะไม่สามารถนําความรู ้น้ นั ไปใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ Perkin [10] ยังได้
กล่าวว่า นักเรี ยนที่เรี ยนด้วยความเข้าใจจะสามารถคิดและแก้ปัญหาในแนวทางที่หลากหลาย
การเรี ยนรู ้ วิช าคณิ ตศาสตร์ ใ นระดับประถมศึ กษาเนื้ อหาที่ เป็ นปั ญหามากที่ สุดเรื่ องหนึ่ ง คื อ
เศษส่ วน ซึ่ งนักเรี ยนยังมี ความสับสนในเรื่ องของเศษส่ วนอยู่มาก เพราะธรรมชาติ ของเศษส่ วนเป็ น
จํานวนที่เป็ นนามธรรมเข้าใจยาก [1] สอดคล้องกับ Moss & Case [7] ที่กล่าวว่า ปั ญหาในการเรี ยนรู ้
เศษส่ วนของนักเรี ย นที่ เกิ ดขึ้ นจากวิธีก ารสอนในปั จจุ บ นั คื อ การสอนที่ เน้นและให้ค วามสํา คัญกับ
ขั้นตอนการดํา เนิ นการมากกว่า ความหมาย และครู ไ ม่ ใช้แนวคิ ดของเด็ ก ที่ พ ยายามที่ ท าํ ความเข้า ใจ
เศษส่ วนด้วยตนเอง เด็กจึงหมดกําลังใจในการที่จะพยายามที่จะเข้าใจจํานวนเหล่านั้น อีกทั้ง Iwasaki et
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al. [6] พบว่า การเรี ยนการสอนเรื่ องเศษส่ วนเป็ นการให้นกั เรี ยนทําตามขั้นตอนที่ครู สาธิ ตตามหนังสื อ
เรี ยน แต่ผลสัมฤทธิ์ ของนักเรี ยนกลับมีคะแนนตํ่ากว่าที่ครู คาดหวัง ซึ่ งการเรี ยนรู ้และการสอนในเรื่ อง
เศษส่ วนมีอิทธิ พลต่อสิ่ งที่จะทําให้เข้าใจในเรื่ องเศษส่ วนเป็ นอย่างมาก เพราะความเข้าใจในเรื่ องเศษส่ วน
เป็ นสิ่ งสําคัญสําหรับเด็กในการดําเนิ นการคํานวณและการแก้ปัญหา [9] อีกทั้งเศษส่ วนเป็ นเรื่ องที่สําคัญ
ต่อเนื้ อหาเรื่ องอื่นๆ เพราะนักเรี ยนสามารถเชื่ อมโยงเรื่ องเศษส่ วนกับเนื้ อหาอื่นๆ ถ้าหากนักเรี ยนเข้าใจ
เรื่ องเศษส่ วนก็จะมีผลต่อความเข้าใจเรื่ องอื่ นๆ และการเรี ยนเรื่ องเศษส่ วนมี ผลต่อชี วิตประจําวันของ
นักเรี ยน [6]
Inprasitha [5] ได้กล่า วว่า การนําการศึกษาชั้นเรี ยนเข้ามาในโรงเรี ยนไทยนั้นได้ถูกนํามา
ประยุกต์ใช้ เป็ นแนวทางหลักสําหรับการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพของการสอนคณิ ตศาสตร์ และวิธีการแบบ
เปิ ดเป็ นแนวทางของการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาที่นาํ มาใช้เป็ นแนวทางการ
จัดการเรี ยนการสอนในขั้นตอนการศึกษาชั้นเรี ยน ดังที่ ไมตรี อินทร์ ประสิ ทธิ์ และคณะ [2] กล่าวว่า
วิธีการแบบเปิ ดยังเป็ นวิธีการสอนที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาเป็ นสื่ อในการพัฒนาความรู ้ความเข้าใจ
การจัด การเรี ย นรู ้ ด้วยวิ ธี ก ารแบบเปิ ด เป็ นวิ ธี ก ารสอนที่ มี ส่ ว นช่ ว ยพัฒ นาให้นัก เรี ย นสามารถเกิ ด
กระบวนการเรี ยนรู ้ ด้วยตนเองและมีส่วนช่ วยให้ครู ได้ทาํ ความเข้าใจเกี่ ยวกับกระบวนการเรี ยนรู ้ของ
นักเรี ยน ซึ่ งสอดคล้องกับ สุ ลดั ดา ลอยฟ้ า และ ไมตรี อินทร์ ประสิ ทธิ์ [4] ที่กล่าวว่า การจัดการเรี ยนรู ้
ด้วยวิธีการแบบเปิ ดโดยใช้สถานการณ์ปลายเปิ ดภายใต้ระบบการพัฒนาวิชาชีพครู ที่เรี ยกว่า การศึกษาชั้น
เรี ย น เป็ นบริ บ ทที่ เปิ ดโอกาสให้นัก เรี ย นสามารถแก้ปั ญหาได้อย่า งเต็ม ศัก ยภาพและเปิ ดโอกาสให้
นักเรี ยนสามารถมีประสบการณ์ที่ยาวนานในการแก้ปัญหา ซึ่งเป็ นการเรี ยนรู ้ที่สามารถพัฒนาความเข้าใจ
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็ นได้ว่าบริ บทที่ใช้การศึกษาชั้นเรี ยนและวิธีการแบบเปิ ดนั้นได้เปิ ด
โอกาสให้นกั เรี ยนได้แก้ปัญหาด้วยตนเอง ซึ่ งสามารถพัฒนาการเรี ยนรู ้ไปสู่ ความเข้าใจได้ เพื่อที่จะแสดง
ให้เห็นว่านักเรี ยนมีความเข้าใจเรื่ องเศษส่ วนอย่างไรบ้าง ตามกรอบแนวคิดของ Nicolaou และ PittaPantazi [8] ดังนั้น ผูว้ จิ ยั จึงสนใจที่จะสํารวจความเข้าใจเรื่ องเศษส่ วนของนักเรี ยนในชั้นเรี ยนคณิ ตศาสตร์
ที่ ใ ช้ก ารศึ ก ษาชั้นเรี ย นและวิธี ก ารแบบเปิ ด อันจะนํา ไปสู่ ก ารพัฒนาการจัดการเรี ย นการสอนเรื่ อ ง
เศษส่ วนให้มีประสิ ทธิ ภาพต่อไปอันจะนําไปสู่ การพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนเรื่ องเศษส่ วนให้มี
ประสิ ทธิ ภาพต่อไป

2

วัตถุประสงค์ของการวิจยั

เพื่อสํารวจความเข้าใจเศษส่ วนของนักเรี ยนในชั้นเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ที่ใช้การศึกษาชั้นเรี ยนและ
วิธีการแบบเปิ ดว่าเป็ นอย่างไร
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นิยามศัพท์ เฉพาะ

3.1 ความเข้าใจเศษส่ วน (Understanding Fraction) หมายถึง ความสามารถตามกรอบแนวคิดของ
Nicolaou และ Pitta-Pantazi [8] มีดงั นี้
3.1.1 การรู ้ จาํ เศษส่ วน (fraction recognition) หมายถึง นักเรี ยนสามารถรู ้ จาํ ลักษณะ
โครงสร้างของเศษส่ วน นัน่ คือ นักเรี ยนสามารถบอกได้วา่ เศษส่ วนเป็ นส่ วนย่อยของจํานวนที่นอ้ ยกว่า 1
เศษส่ วน คือ จํานวนเต็มที่อยูข่ า้ งบน คือ ตัวเศษ จํานวนเต็มที่ที่อยูข่ า้ งล่างคือตัวส่ วน เศษส่ วนแท้คือตัว
เศษน้อยกว่าตัวส่ วน เศษส่ วนเกินคือตัวเศษมากกว่าตัวส่ วน เป็ นต้น และสามารถบอกได้วา่ เศษส่ วนสอง
อันมีความเหมือนหรื อต่างกันได้ สามารถเปรี ยบเทียบเศษส่ วนได้
3.1.2 คําจํากัดความและคําอธิ บายทางคณิ ตศาสตร์ สําหรับเศษส่ วน (definitions and
mathematical explanations for fractions) หมายถึง นักเรี ยนสามารถให้คาํ จํากัดความหรื ออธิ บายในการ
ทําความเข้าใจเศษส่ วน เช่น นักเรี ยนอธิ บายได้วา่ ทําไมเศษส่ วนอันหนึ่ งมีขนาดเล็กกว่าอีกเศษส่ วนหนึ่ง
และสามารถอธิ บายได้วา่ ในระหว่างหมายเลข 2 ตัวมีเศษส่ วนอยูม่ ากมาย
3.1.3 การโต้แย้งและการให้เหตุผลเกี่ยวกับเศษส่ วน (argumentations and justifications
about fractions) หมายถึ ง นักเรี ยนสามารถตัดสิ นใจเกี่ ยวกับคุ ณสมบัติ ขนาด การเปลี่ ยนแปลงของ
เศษส่ วนว่าเป็ นจริ งหรื อเท็จ และสามารถโต้แย้งหรื อให้เหตุผลในการอธิ บายเกี่ยวกับการตัดสิ นใจนั้นได้
3.1.4 สั มพันธ์ เชิ งขนาดของเศษส่ วน (relative magnitude of fractions) หมายถึ ง
นักเรี ยนเข้าใจความหมายของตัวเลขว่าเป็ นเศษส่ วน สามารถเปรี ยบเทียบเศษส่ วนได้
3.1.5 การแสดงแทนของเศษส่ วน (representations of fractions) หมายถึง นักเรี ยน
สามารถแสดงแทนเศษส่ วนให้อยู่ในรู ปเศษส่ วนที่ เป็ นวงกลม สี่ เหลี่ ยม ส่ วนของเส้นตรง เส้นจํานวน
ภาพวาดของเศษส่ วน เป็ นต้น และเขียนสมการที่เป็ นสัญลักษณ์ ของเศษส่ วน รวมถึงสิ่ งที่นกั เรี ยนพูด
เกี่ยวกับเศษส่ วน นักเรี ยนสามารถแปลการแสดงแทนจากประเภทหนึ่งไปยังอีกประเภทหนึ่ งได้ เช่น การ
ได้รับเศษส่ วนมาในรู ปของสัญลักษณ์ แล้วนักเรี ยนสามารถแปลเป็ นภาพวาดของเศษส่ วนได้ เป็ นต้น
และความสามารถในการสร้างภาพของตัวเองที่เกี่ยวกับเศษส่ วนที่นกั เรี ยนสร้างขึ้นได้ดว้ ยตนเอง
3.1.6 การเชื่ อมโยงของเศษส่ วนกับทศนิ ยม ร้ อยละและการหาร (connections of
fractions with decimals, percentages, and division) หมายถึง นักเรี ยนสามารถเห็นว่าเศษส่ วนเป็ นการ
หารของเศษโดยส่ วน เข้าใจว่าเส้นที่แยกเศษจากการหารมีความหมายว่าเป็ นการหารกันของตัวเลขสอง
ตัวและได้ค่าเป็ นเลขทศนิยม
3.1.7 การสะท้อนผลให้เห็นในระหว่างแก้ปัญหาเศษส่ วน (reflection during the
solution of fraction problems) หมายถึงความสามารถใน 3 องค์ประกอบ ดังนี้ องค์ประกอบแรก นักเรี ยน
สามารถให้ เ หตุ ผ ลเกี่ ย วกับ วิ ธี ก ารคิ ด และหาคํา ตอบของพวกเขาในขณะที่ แ ก้ ปั ญ หาเศษส่ ว น
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องค์ประกอบที่ สอง นักเรี ยนสามารถหาข้อสนับสนุ นให้กบั คําตอบในปั ญหาเศษส่ วน องค์ประกอบที่
สาม นักเรี ยนสามารถตรวจสอบว่าคําตอบของปั ญหาเศษส่ วนที่ได้รับมีความถูกต้องหรื อไม่
3.2 เศษส่ วน (Fraction) หมายถึง เนื้อหาเรื่ องเศษส่ วนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6 จากหนังสื อ
เรี ย นคณิ ตศาสตร์ ข องประเทศญี่ ปุ่ น ซึ่ ง เป็ นหนัง สื อเรี ย นคณิ ตศาสตร์ สําหรั บ ระดับ ชั้นประถมศึ กษา
เกี่ยวกับความหมายของเศษส่ วน ระบบของเศษส่ วน ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่ วนและทศนิ ยม การ
เรี ยงลําดับและการเปรี ยบเทียบเศษส่ วน และการดําเนินการเศษส่ วน
3.3 การศึกษาชั้นเรี ยน (Lesson Study) หมายถึง แนวทางการทํางานร่ วมกันของทีมหรื อกลุ่มคน
ซึ่ งประกอบไปด้วย ผูว้ จิ ยั นักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิการสอนสาขาวิชาคณิ ตศาสตรศึกษา ครู พี่เลี้ยง และคณะครู
ภายในกลุ่มสาระคณิ ตศาสตร์ โดยที่ผวู ้ จิ ยั นักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิการสอนและครู พเี่ ลี้ยงต้องร่ วมกันออกแบบ
แผนการสอน และในระหว่างการสอนต้องมีผเู ้ ข้าร่ วมสังเกตการสอน แล้วนํามาสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ต่อ
คณะครู เพื่อปรับปรุ งการสอนของตนเองต่อไป ตามแนวคิดของ Inprasitha [5] บริ บทของทีมการศึกษา
ชั้นเรี ยนประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนที่สําคัญ คือ ขั้นที่ 1 การสร้างแผนการสอนร่ วมกัน ระหว่างนักวิจยั
ผูช้ ่วยนักวิจยั และครู ที่เข้าร่ วมในการวิจยั ขั้นที่ 2 การสังเกตการสอนร่ วมกัน ขั้นที่ 3 การสะท้อนผล
บทเรี ยนร่ วมกันเกี่ยวกับผลที่ได้จากการสังเกตการสอน
3.4 วิธีก ารแบบเปิ ด (Open Approach) หมายถึ ง แนวทางการจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ทาง
คณิ ตศาสตร์ ของนักศึ กษาปฏิ บตั ิ การสอนที่ ตอ้ งการจัดการเรี ยนรู ้ ทางคณิ ตศาสตร์ ที่เน้นกระบวนการ
แก้ปัญหาตามระดับความสามารถของนักเรี ยนแต่ละบุคคล โดยไม่เน้นที่ตวั คําตอบ ซึ่ งอาจจะมีคาํ ตอบ
หรื อกระบวนการแก้ปัญหาที่หลากหลาย สี่ ข้ นั ตอนของวิธีการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของ Inprasitha
[5] ได้แก่ การนําเสนอปั ญหาแบบปลายเปิ ด (Posing open-ended problem) การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของ
นักเรี ยน (Students’ self learning) การอภิปรายและการเปรี ยบเที ยบของนักเรี ยนทั้งชั้น (Whole class
discussion and comparison) และการสรุ ปโดยการเชื่ อโยงแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนที่เกิดขึ้น
ในชั้นเรี ยน (Summing-up by connecting students’ emergent mathematical ideas)
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วิธีดาํ เนินการวิจยั

การวิ จ ัย ในครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สํ า รวจความเข้า ใจเศษส่ ว นของนัก เรี ย นในชั้น เรี ย น
คณิ ตศาสตร์ ที่ใช้การศึกษาชั้นเรี ยนและวิธีการแบบเปิ ด เพื่อให้งานวิจยั เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
ผูว้ จิ ยั ได้ใช้ระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์โพรโทคอล (Protocol analysis) และการบรรยาย
เชิ งวิเคราะห์ (Analytic description) พร้อมด้วยระเบียบวิธีวิชยั เชิ งปริ มาณ โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ ง
ปริ มาณจากแบบทดสอบความเข้าเศษส่ วนของนักเรี ยน ซึ่ งผูว้ ิจยั ใช้สถิ ติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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4.1 กลุ่มเป้ าหมายในการวิจยั ครั้งนี้คือนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2559 ภาคเรี ยน
ที่ 2 ของโรงเรี ยนบ้านมะอึ ตําบลมะอึ อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 18 คน โรงเรี ยนบ้านมะอึ ได้
เข้าร่ วมโครงการพัฒนาการคิดขั้นสู งทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ภายใต้ก ารดู แลของศู นย์วิจ ัย คณิ ต ศาสตรศึ ก ษา มหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น นัก เรี ย นได้รับ การสอนจาก
นักศึกษาปฏิบตั ิการสอนที่ได้ผา่ นการเข้าร่ วมอบรมเกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรี ยน (Lesson Study)
และวิธีการแบบเปิ ด (Open Approach) ได้เข้าร่ วมกิจกรรมเปิ ดชั้นเรี ยนระดับชาติ เข้าร่ วมอบรมการเขียน
แผนและการวิเคราะห์หนังสื อเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 6 มีการใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้น
เรี ยนในการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน โดยมีการร่ วมกันเขียนแผนการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้
สถานการณ์ ปัญหาจากหนังสื อเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ที่เน้นการแก้ปัญหา ร่ วมกันสังเกตชั้นเรี ยนเปิ ด และ
สะท้อนผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และจัดการเรี ยนการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ ที่เป็ นชั้นเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ที่ใช้
วิธีการแบบเปิ ด (Open Approach) โดยใช้หนังสื อเรี ยนที่เน้นให้นกั เรี ยนได้แก้ปัญหาด้วยตนเองมาอย่าง
ต่อเนื่ อง นักเรี ยนมี ความกระตื อรื อร้ นในการเรี ยน สามารถทํางานร่ วมกันได้ กล้าแสดงความคิ ดเห็ น
รวมถึงการให้เหตุผลโต้แย้งได้ และมีความสมัครใจในการเข้าร่ วมในงานวิจยั ครั้งนี้
4.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
ในการดําเนินการวิจยั ในครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ใช้เครื่ องมือในการวิจยั โดยแบ่งเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ใน
การเก็บข้อมูลและเครื่ องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยมีขอ้ มูลดังต่อไปนี้
4.2.1 เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4.2.1.1 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแผน
จัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นการบูรณาการเนื้อหา ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในหน่วยการ
เรี ยนรู ้ เรื่ อง เศษส่ วน ซึ่ งเป็ นเนื้อหาที่อยูใ่ นระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยใช้หนังสื อเรี ยนคณิ ตศาสตร์
สําหรับระดับชั้นประถมศึกษาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่จดั ทําขึ้นภายใต้ความร่ วมมือระหว่าง Center for
Research on International Cooperation in Educational Development (CRICED), University of Tsukuba
ประเทศญี่ปุ่น และศูนย์วิจยั คณิ ตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผูว้ ิจยั และผูช้ ่วยวิจยั ใช้เป็ น
แนวทางในการวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ และออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เพื่อ
ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิดความเข้าใจเศษส่ วน
4.2.1.2 แบบบันทึกภาคสนาม ใช้สําหรับบันทึกพฤติกรรมการแก้ปัญหาและวิธีคิด
ทั้งหมดในขณะที่นกั เรี ยนทําการแก้ปัญหาที่เกิดจากสถานการณ์ปัญหาปลายเปิ ดรวมถึงพฤติกรรมอื่นๆ ที่
เกิดจากการที่นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมในชั้นเรี ยนทั้งที่เป็ นการพูดคุย อภิปราย ซักถาม อธิ บาย ให้
เหตุ ผล และบันทึกแนวคิดของนักเรี ยนที่ ผูว้ ิจยั หรื อผูช้ ่วยวิจยั คนอื่นๆ ได้สะท้อนออกมาในระหว่างที่
ร่ วมกันสะท้อนผลการจัดการเรี ยนรู ้

6

4.2.1.3 เครื่ องบันทึ กวิดีทศั น์ การบันทึ กภาพและเสี ยงของนักเรี ยนที่ ดาํ เนิ นไปใน
ระหว่างที่นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในชั้นเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาและผูว้ ิจยั นําข้อมูลที่ได้
จากการบันทึกแต่ละครั้ง ทั้งในรู ปแบบภาพและเสี ยงไปวิเคราะห์แล้วถอดคําพูดและพฤติกรรมออกมาใน
รู ปข้อความและจัดทําเป็ นโพรโทคอล เพื่อให้ผูว้ ิจยั นํามาใช้ในการสํารวจระดับความสามารถในการ
เข้าใจเศษส่ วนของนักเรี ยนในชั้นเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ที่ใช้การศึกษาชั้นเรี ยนและวิธีการแบบเปิ ด
4.2.1.4 เครื่ องบันทึกเสี ยง ใช้สาํ หรับบันทึกเสี ยงของนักเรี ยนที่ดาํ เนิ นไปในระหว่างที่
นักเรี ยนมี ส่ วนร่ วมในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ย น และผูว้ ิจยั นําข้อมู ลที่ ได้จากการ
บันทึ กในแต่ละครั้ งไปใช้ประกอบการถอดคํา พูดและพฤติ กรรมออกมาในรู ป ข้อความ เพื่อให้ผูว้ ิจยั
นํามาใช้ในการสํารวจระดับความสามารถในการเข้าใจเศษส่ วนของนักเรี ยนในชั้นเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ที่ใช้
การศึกษาชั้นเรี ยนและวิธีการแบบเปิ ด
4.2.1.5 เครื่ อ งบัน ทึ ก ภาพนิ่ ง ใช้สํ า หรั บ บัน ทึ ก ภาพผลงานจากการทํา กิ จ กรรมของ
นักเรี ยนที่ได้จากการที่นกั เรี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิ ในขณะที่มีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ในชั้นเรี ยนและผูว้ จิ ยั นําข้อมูลที่ได้ไปประกอบการสํารวจระดับความสามารถในการเข้าใจเศษส่ วนของ
นักเรี ยนในชั้นเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ที่ใช้การศึกษาชั้นเรี ยนและวิธีการแบบเปิ ด
4.2.1.6 แบบทดสอบ แบบทดสอบที่ใช้ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบทดสอบความ
เข้าใจเศษส่ วน โดยเลือกแบบทดสอบวัดความเข้าใจเศษส่ วน ตามแนวคิดของ Nicolaou และ PittaPantazi [8] จํานวน 7 ข้อ
4.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลวิจยั
4.3.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั เก็บข้อมูลวิจยั เชิงคุณภาพจาก
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ มีการบันทึกบันทึกวีดิทศั น์ช้ นั เรี ยน บันทึกภาพและเสี ยงของพฤติกรรมของ
นักเรี ยนในระหว่างทํากิจกรรมการเรี ยนการสอนตามขั้นตอนวิธีการแบบเปิ ด โดยการวิเคราะห์โพรโท
คอล (Protocol analysis) และการบรรยายเชิงวิเคราะห์ (Analytic description) ตามแนวคิดของ Nicolaou
และ Pitta-Pantazi [8]
4.3.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริ มาณใน
ส่ วนของการใช้แบบทดสอบความเข้าใจเศษส่ วน จํานวน 7 ข้อ ใช้สถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อ
อธิ บายความเข้าใจเศษส่ วนของนักเรี ยนในชั้นเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ที่ใช้การศึกษาชั้นเรี ยนและวิธีการแบบ
เปิ ด
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5

สรุปผลการวิจยั

จากการสํารวจความเข้าใจเรื่ องเศษส่ วนของนักเรี ยนในชั้นเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ที่ใช้การศึกษาชั้น
เรี ยนและวิธีการแบบเปิ ด จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ โดยใช้สถิติพ้ืนฐาน พบว่านักเรี ยนมีความ
เข้าใจเรื่ องเศษส่ วนที่สะท้อนให้เห็นจากความสามารถทั้ง 7 ความสามารถ ดังตารางที่ 1
ตารางแสดงความเข้ าใจเศษส่วนของนักเรี ยน
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

88.89%
52.78%

47.22%

33.33%

47.22%

47.22%

8.33%

ตารางที่ 1 แสดงความเข้าใจเศษส่ วนของนักเรี ยน

การรู้ จําเศษส่ วน
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็ นถึ งค่าร้ อยละของจํานวนนักเรี ยนที่ตอบแบบทดสอบวัดความเข้าใจ
เรื่ องเศษส่ วนของนัก เรี ย นในความสามารถในการรู ้ จาํ เศษส่ วนได้ถู กต้อง คิ ดเป็ นร้ อยละ 88.89 จาก
จํานวนนักเรี ยนทั้งหมด เมื่อได้วิเคราะห์โพรโทคอลชั้นเรี ยนในแผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่ วยที่ 3 เรื่ อง
เศษส่ วน คาบที่ 13 กิ จกรรมการบวกและการลบเศษส่ วนคละ พบตัวอย่างที่สะท้อนถึ งความเข้าใจ
เศษส่ วนของนักเรี ยนในความสามารถในการรู ้จาํ เศษส่ วน ดังนี้
ขั้นตอนการนําเสนอปั ญหาปลายเปิ ด
Item 1 ครู
: ทบทวนกันหน่อย เรารู ้จกั เศษส่ วนอะไรกันบ้าง
Item 2 เด็กชาย A

: เศษส่ วนแท้

Item 3 เด็กหญิง B

: เศษส่ วนเกิน

Item 4 ครู

: อะไรอีกครับ มีใครคิดออกอีกไหม

Item 5 เด็กชาย A

: เศษส่ วนคละ
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จากโพรโทคอลนี้ แสดงให้เห็ นว่า นักเรี ยนมีความเข้าใจเศษส่ วนในความสามารถในการรู ้ จาํ
เศษส่ วน จาก Item 2 Item 3 และ Item 5 ที่นกั เรี ยนรู ้จาํ ลักษณะโครงสร้างทัว่ ไปของเศษส่ วนได้
นอกจากนี้ ยงั มีการสัมภาษณ์นกั เรี ยนเพิ่มเติมจาก Item 2 Item 3 และ Item 5 ที่ เด็กชาย A และ
เด็กหญิ ง B พูดถึ ง เศษส่ วนแท้ เศษส่ วนเกิ น และเศษส่ วนคละ ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ถ ามเพิ่ม เติ มในประเด็ น
เศษส่ วนที่นกั เรี ยนพูดถึงมีลกั ษณะอย่างไร เด็กชาย A ตอบว่า เศษส่ วนแท้ คือจํานวนที่ไม่ เต็ม 1 และมีอีก
จํานวนที่ เกิ น 1 จะเรี ยกว่ า เศษส่ วนเกิ นหรื อเศษส่ วนคละ และ เด็ก หญิ ง B ให้คาํ ตอบเพิ่มเติ มอี กว่า
เศษส่ วนจะมีตัวเศษอยู่ข้างบน ตัวส่ วนจะอยู่ข้างล่ าง และมีเส้ นขั้นตรงกลางระหว่ างเลขที่อยู่ข้างบนและ
ข้ างล่ าง
ผลวิ จ ัย ข้อมู ล เชิ ง คุ ณ ภาพและข้อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ แสดงให้ เ ห็ น ว่า ความสามารถในการรู ้ จ าํ
เศษส่ วน (88.89%) นักเรี ยนสามารถบอกได้ว่าเศษส่ วนเป็ นส่ วนย่อยของจํานวนที่น้อยกว่า 1 สามารถ
บอกลักษณะโครงสร้างพื้นฐานของเศษส่ วนได้ สามารถเปรี ยบเทียบเศษส่ วนได้ ซึ่ งความสามารถนี้ พบ
อยูใ่ นทุกขั้นของการสอนโดยวิธีการแบบเปิ ด
การให้ คําจํากัดความและคําอธิบายทางคณิตศาสตร์ สําหรับเศษส่ วน
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นถึ งค่าร้ อยละของจํานวนนักเรี ยนที่ตอบแบบทดสอบวัดความเข้าใจ
เรื่ องเศษส่ วนของนักเรี ยนในความสามารถในการให้คาํ จํากัดความและคําอธิ บายทางคณิ ตศาสตร์ สําหรับ
เศษส่ วนได้ถูกต้อง คิดเป็ นร้ อยละ 47.22 จากจํานวนนักเรี ยนทั้งหมด เมื่ อได้วิเคราะห์ โพรโทคอลชั้น
เรี ยนในแผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยที่ 3 เรื่ องเศษส่ วน คาบที่ 10 กิจกรรมฝึ กทักษะ พบตัวอย่างที่สะท้อน
ถึ ง ความเข้า ใจเศษส่ ว นของนัก เรี ย นในความสามรถในการให้ ค ํา จํา กัด ความและคํา อธิ บ ายทาง
คณิ ตศาสตร์ สาํ หรับเศษส่ วน ดังนี้
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ขั้นตอนการอภิปรายและการเปรี ยบเทียบของนักเรี ยนทั้งชั้นเรี ยน
กลุ่มที่ 3
Item 68 ครู

: กลุ่มต่อไปเชิญกลุ่มที่ 3 ครับ มาดูกนั ว่ากลุ่มนี้เขาจะใช้วธิ ี ไหนครับ เชิญครับ

Item 66 นักเรี ยน

: 1.1
4
5

3
4

เท่ากับ

เท่ากับ
8

10

12
15

6
8

16
20

9

12

12

16

เศษส่ วนสมมูลคื อ

ของผกาวดียาวกว่ าธวัชชัย และยาวกว่า

1.2 ทําเหมือนวิธีขอ้ หนึ่งและนํา

15
20

1

20

บวก

15
20

15
20

เมตร

และ

16
20

16
20

จากข้อความข้างต้นนักเรี ยนสามารถให้คาํ อธิ บายทางคณิ ตศาสตร์ สําหรับเศษส่ วนสมมูล ของ
4

3
4

และ ได้ถูกต้อง นักเรี ยนสามารถอธิ บายได้เมื่อมีเศษส่ วนสองจํานวนที่มีขนาดไม่เท่ากันและสามารถ
5
เปรี ยบเทียบเศษส่ วนที่ไม่เท่ากันได้ตาม Item 66

ผลวิจยั ข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิ งปริ มาณ แสดงให้เห็นว่า ความสามารถในการให้คาํ จํากัด
ความและคําอธิ บายทางคณิ ตศาสตร์ สําหรับเศษส่ วน (47.22%) นักเรี ยนสามารถให้คาํ จํากัดความหรื อ
อธิ บายในการทําความเข้าใจเศษส่ วน นักเรี ยนอธิ บายได้วา่ ทําไมเศษส่ วนจํานวนหนึ่งจึงมีขนาดเล็กกว่า
อีกเศษส่ วนอีกจํานวนหนึ่ง และสามารถอธิ บายได้วา่ ในระหว่างหมายเลข 2 ตัวมีเศษส่ วนอยู่ ซึ่ งนักเรี ยน
สามารถอธิ บายได้ท้ งั การเขียนและการพูด
การโต้ แย้ งและการให้ เหตุผลเกีย่ วกับเศษส่ วน
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นถึ งค่าร้ อยละของจํานวนนักเรี ยนที่ตอบแบบทดสอบวัดความเข้าใจ
เรื่ องเศษส่ วนของนักเรี ยนในความสามารถในการโต้แย้งและการให้เหตุผลเกี่ ยวกับเศษส่ วนได้ถูกต้อง
คิดเป็ นร้อยละ 8.33 จากจํานวนนักเรี ยนทั้งหมด เมื่อได้วิเคราะห์โพรโทคอลชั้นเรี ยนในแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้หน่วยที่ 3 เรื่ องเศษส่ วน คาบที่ 10 กิจกรรมฝึ กทักษะ พบตัวอย่างที่สะท้อนถึงความเข้าใจเศษส่ วน
ของนักเรี ยนในความสามารถในการโต้แย้งและการให้เหตุผลเกี่ยวกับเศษส่ วน ดังนี้
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ขั้นตอนการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของนักเรี ยน
กลุ่มที่ 3
Item 43 ครู

: ริ บบิ้นสองเส้นนี้ยาวเท่ากันไหม

Item 44 เด็กหญิง C

: ไม่เท่ากันค่ะ

Item 45 ครู

: แล้วเราจะเปรี ยบเทียบกันยังไงว่าอันไหนยาวกว่า

Item 46 เด็กหญิง C

: ทําส่ วนให้เท่ากันค่ะ

Item 47 ครู

: อ่าทําส่ วนให้เท่ากัน แล้วต้องทํายังไงครับ

Item 48 เด็กหญิง C

: คูณไขว้ค่ะ

จากข้อความข้างต้นนักเรี ยนกลุ่มที่ 3 มีความสามารถในการโต้แย้งและการให้เหตุผลเกี่ยวกับ
เศษส่ วน นอกจากนี้ยงั มีการสัมภาษณ์นกั เรี ยนเพิ่มเติมจาก Item 44 ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ถามเพิ่มเติมในประเด็น
นักเรี ยนรู ้ได้อย่างไรว่าริ บบิ้นสองอันนี้ ยาวไม่เท่ากัน เด็กหญิง C ตอบว่า ดูจากตัวเลขของเศษส่ วน ส่ วน
มันไม่ เท่ ากัน ผูว้ ิจยั จึงถามเพิ่มเติมจาก Item 46 และ Item 48 ว่าการทําส่ วนให้เท่ากันโดยการคูณไขว้จะ
ทําให้รู้ได้อย่างไรว่าริ บบิ้นอันไหนยาวกว่ากัน เด็กหญิง C ได้ตอบว่า ต้ องทําส่ วนให้ เท่ ากันก่ อนพอส่ วน
เท่ ากันก็จะสามารถเปรี ยบเที ยบกันได้ เพราะถ้ าส่ วนไม่ เท่ ากันแบบในโจทย์ มันจะเปรี ยบเที ยบกันเลย
ไม่ ได้ ซึ่งข้อความนี้ แสดงให้เห็นว่านักเรี ยนสามารถตัดสิ นใจเกี่ยวกับคุณสมบัติ ขนาด การเปลี่ยนแปลง
ของเศษส่ วนได้ และสามารถโต้แย้งหรื อให้เหตุผลในการอธิ บายเกี่ยวกับการตัดสิ นใจนั้นได้
ผลวิจยั ข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิ งปริ มาณ แสดงให้เห็นว่า ความสามารถในการโต้แย้งและ
การให้ เ หตุ ผ ลเกี่ ย วกับ เศษส่ ว น (8.33%) นัก เรี ย นสามารถตัด สิ น ใจเกี่ ย วกับ คุ ณ สมบัติ ขนาด การ
เปลี่ยนแปลงของเศษส่ วนว่าเป็ นจริ งหรื อเท็จได้ และสามารถโต้แย้งหรื อให้เหตุผลในการอธิ บายเกี่ยวกับ
การตัดสิ นใจนั้นได้ ในชั้นเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ที่ใช้การศึกษาชั้นเรี ยนและวิธีการแบบเปิ ดนี้ จะจัดการเรี ยน
การสอนที่เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้แสดงแนวคิดและอภิปรายร่ วมกันทั้งในกลุ่มและทั้งชั้นเรี ยน จึงทํา
ให้มีการโต้แย้งเกิดขึ้นระหว่างการจัดการเรี ยนการสอนทั้งระหว่างนักเรี ยนกับครู ผูส้ อน หรื อระหว่าง
นักเรี ยนกับนักเรี ยนเอง
การบอกความสั มพันธ์ เชิ งขนาดของเศษส่ วน
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นถึ งค่าร้ อยละของจํานวนนักเรี ยนที่ตอบแบบทดสอบวัดความเข้าใจ
เรื่ องเศษส่ วนของนักเรี ยนในความสามารถในการบอกความสัมพันธ์เชิ งขนาดของเศษส่ วนได้ถูกต้อง
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คิดเป็ นร้อยละ 33.33 จากจํานวนนักเรี ยนทั้งหมด เมื่อได้วิเคราะห์โพรโทคอลชั้นเรี ยนในแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้หน่วยที่ 3 เรื่ องเศษส่ วน คาบที่ 10 กิจกรรมฝึ กทักษะ พบตัวอย่างที่สะท้อนถึงความเข้าใจเศษส่ วน
ของนักเรี ยนในความสามารถในการบอกความสัมพันธ์เชิงขนาดของเศษส่ วน ดังนี้
ขั้นตอนการอภิปรายและการเปรี ยบเทียบของนักเรี ยนทั้งชั้นเรี ยน
กลุ่มที่ 2
Item 58 ครู

: กลุ่มที่สองลองบอกเพื่อนนพว่าข้อหนึ่งเราใช้วธิ ี อะไร

Item 59 นักเรี ยน D

: ข้อหนึ่งใช้วธิ ี การคูณไขว้ และ นํามาคูณไขว้ได้
16
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20

ของผกวดียาวกว่ าธวัชชัย ยาวกว่ ากัน

เท่ากับ

31
20

และ
1

20

16
20

เมตร

จากข้อความข้า งต้นแสดงให้เห็ นว่า นัก เรี ย นมี ค วามสามารถในการบอกขนาดสั ม พันธ์ ข อง
เศษส่ วน นักเรี ยนสามารถเปรี ยบเทียบเศษส่ วนได้ จากการเปรี ยบเทียบความยาวของริ บบิ้นสองอันโดย
ใช้วธิ ีการคูณไขว้เพื่อทําให้ส่วนเท่ากัน และสามารถเปรี ยบเทียบได้วา่ ริ บบิ้นของผกาวดียาวกว่าของธวัช
ชัยและยังบอกได้อีกว่า ริ บบิ้นของผกาวดียาวกว่าของธวัชชัย

1

20

เมตร

จากผลวิจยั ข้อมูลเชิ งคุ ณภาพและข้อมูลเชิ งปริ มาณ แสดงให้เห็นว่าความสามารถในการบอก
ความสัมพันธ์เชิงขนาดของเศษส่ วน (33.33%) นักเรี ยนสามารถเปรี ยบเทียบเศษส่ วนได้และสามารถบอก
ขนาดของเศษส่ วนได้
การแสดงแทนของเศษส่ วน
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นถึ งค่าร้ อยละของจํานวนนักเรี ยนที่ตอบแบบทดสอบวัดความเข้าใจ
เรื่ องเศษส่ วนของนักเรี ยนในความสามารถในการแสดงแทนของเศษส่ วนได้ถูกต้อง คิ ดเป็ นร้ อยละ
52.78 จากจํานวนนักเรี ยนทั้งหมด เมื่อได้วเิ คราะห์ผลงานนักเรี ยนที่ได้จากแผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยที่
3 เรื่ องเศษส่ วน คาบที่ 13 กิจกรรมการบวกและการลบเศษส่ วนคละ พบตัวอย่างที่สะท้อนถึงความเข้าใจ
เศษส่ วนของนักเรี ยนในความสามารถในการแสดงแทนของเศษส่ วน ดังนี้
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ตัวอย่างผลงานนักเรี ยน

ผลงานนักเรี ยนกลุ่มที่ 1

ผลงานนักเรี ยนกลุ่มที่ 2

ผลงานนักเรี ยนกลุ่มที่ 3

ผลงานนักเรี ยนกลุ่มที่ 4

จากการวิเคราะห์ภาพผลงานนักเรี ยนทั้ง 4 กลุ่ม นักเรี ยนมีความสามารถในการแสดงแทนของ
เศษส่ วน คือ นักเรี ยนสามารถแสดงแทนเศษส่ วนให้อยูใ่ นรู ปสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ และเขียนสมการ
ที่เป็ นสัญลักษณ์ของเศษส่ วนได้นอกจากนี้ ผวู ้ ิจยั ได้สัมภาษณ์นกั เรี ยนเพิ่มเติมว่า เศษส่ วนที่อยูใ่ นโจทย์ที่
นักเรี ยนเห็นสามารถเขียนอยู่ในรู ปแบบอื่นได้หรื อไม่ นักเรี ยนตอบว่า ได้ เราสามารถเขียนเศษส่ วนให้
3

3

เป็ นรู ปภาพได้ เช่ น ก็วาดเป็ นรู ปวงกลมแล้ วแบ่ งเป็ น 4 ส่ วนเท่ าๆ กัน ระบายสี 3 ส่ วน ก็เป็ น
4
4
เหมื อนกัน จากข้อความแสดงให้เห็ นว่า นัก เรี ย นมีค วามสามารถในการแสดงแทนของเศษส่ วนเป็ น
รู ปภาพ และสามารถแปลจากการแสดงแทนจากรู ปภาพให้เป็ นการแสดงแทนที่เป็ นสัญลักษณ์ได้
ผลวิจยั ข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิ งปริ มาณ แสดงให้เห็นว่า ความสามารถในการแสดงแทน
ของเศษส่ วน (52.78%) นัก เรี ยนสามารถแสดงแทนเศษส่ วนให้อยู่ใ นรู ป เศษส่ วนที่ เป็ นวงกลม หรื อ
ภาพวาดของเศษส่ วนได้ และเขียนสมการที่เป็ นสัญลักษณ์ของเศษส่ วนได้ นักเรี ยนพูดเกี่ยวกับเศษส่ วน
ได้ นักเรี ยนสามารถแปลการแสดงแทนจากประเภทหนึ่ งไปยังอีกประเภทหนึ่ ง คือ การได้รับเศษส่ วนมา
ในรู ปของสัญลักษณ์แล้วนักเรี ยนสามารถแปลเป็ นภาพวาดของเศษส่ วนได้ เป็ นต้น และความสามารถใน
การสร้างภาพของตัวเองที่เกี่ยวกับเศษส่ วนที่นกั เรี ยนสร้างขึ้นได้ดว้ ยตนเอง
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การเชื่ อมโยงของเศษส่ วนกับทศนิยม ร้ อยละและการหาร
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นถึ งค่าร้ อยละของจํานวนนักเรี ยนที่ตอบแบบทดสอบวัดความเข้าใจ
เรื่ องเศษส่ วนของนักเรี ยนในความสามารถในการเชื่ อมโยงของเศษส่ วนกับทศนิ ยม ร้อยละและการหาร
ได้ถูกต้อง คิดเป็ นร้อยละ 47.22 จากจํานวนนักเรี ยนทั้งหมด จากความเข้าใจเศษส่ วนของนักเรี ยนในชั้น
เรี ย นคณิ ต ศาสตร์ ที่ ใ ช้ก ารศึ ก ษาชั้น เรี ย นและวิธี ก ารแบบเปิ ดข้า งต้น เมื่ อ ได้วิ เ คราะห์ โ พรโทคอล
สัมภาษณ์นกั เรี ยนหลังชั้นเรี ยนในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ หน่วยที่ 3 เรื่ องเศษส่ วน คาบที่ 10 กิจกรรมฝึ ก
ทักษะ พบตัวอย่างที่สะท้อนถึงความเข้าใจเศษส่ วนของนักเรี ยนในความสามารถในการการเชื่ อมโยงของ
เศษส่ วนกับทศนิยม ร้อยละและการหาร ดังนี้
Item 10 ผูว้ จิ ยั : เศษส่ วนที่อยูใ่ นโจทย์ที่นกั เรี ยนเห็นสามารถเขียนอยูใ่ นรู ปแบบอื่นได้ไหม
3

Item 11 นักเรี ยน : ได้ เราสามารถเขียนเศษส่ วนให้เป็ นรู ปภาพได้ เช่น ก็วาดเป็ นรู ปวงกลมแล้ว
แบ่งเป็ น 4 ส่ วนเท่าๆ กัน ระบายสี 3 ส่ วน ก็เป็ น
ในรูปการหาร

𝟑
𝟒

3
4

4

เหมือนกัน หรื อไม่ก็มองเศษส่ วน

เขียนให้ อยู่ในรูปการหารจะได้ 3÷4 แล้ วคําตอบทีไ่ ด้ จะเป็ น

ทศนิยม ซึ่ งก็มีค่าเท่ากัน
ข้อความนี้แสดงให้เห็นว่านักเรี ยนมีความเข้าใจเศษส่ วนของนักเรี ยนในความสามารถในการการ
เชื่ อมโยงของเศษส่ วนกับทศนิ ยม ร้อยละและการหาร คือ นักเรี ยนเห็นว่าเศษส่ วนเป็ นการหารของเศษ
โดยส่ วนได้ และค่าที่ได้เป็ นเลขทศนิยม
ผลวิจยั ข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริ มาณ แสดงให้เห็นว่า ความสามารถในการเชื่อมโยง
ของเศษส่ วนกับทศนิยม ร้อยละและการหาร (47.22%) นักเรี ยนเห็นว่าเศษส่ วนเป็ นการหารของเศษโดย
ส่ วนได้ เข้าใจว่าเส้นที่แยกเศษจากการหารมีความหมายว่าเป็ นการหารกันของตัวเลขสองตัวและได้ค่า
เป็ นเลขทศนิยม
การสะท้ อนผลให้ เห็นในระหว่ างแก้ ปัญหาเศษส่ วน
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นถึ งค่าร้ อยละของจํานวนนักเรี ยนที่ตอบแบบทดสอบวัดความเข้าใจ
เรื่ องเศษส่ วนของนักเรี ยนในความสามารถในการสะท้อนผลให้เห็ นในระหว่างแก้ปัญหาเศษส่ วนได้
ถู ก ต้อง คิ ดเป็ นร้ อยละ 47.22 จากจํา นวนนัก เรี ย นทั้ง หมด เมื่ อได้วิเคราะห์ โพรโทคอลชั้นเรี ย นใน
แผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยที่ 3 เรื่ องเศษส่ วน คาบที่ 10 กิจกรรมฝึ กทักษะ พบตัวอย่างที่สะท้อนถึงความ
เข้าใจเศษส่ วนของนักเรี ยนในความสามารถในการสะท้อนผลให้เห็นในระหว่างแก้ปัญหาเศษส่ วน ดังนี้
ขั้นตอนการอภิปรายและการเปรี ยบเทียบของนักเรี ยนทั้งชั้นเรี ยน
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กลุ่มที่ 3
Item 49 นักเรี ยน C

: ข้อสองตอบไม่ถูกต้องนะ

Item 50 นักเรี ยน F

: ทําไงนะ

Item 51 ครู

: สังเกตเห็นความผิดปกติของข้อนี้ไหม

Item 52 นักเรี ยน F

: เห็นค่ะ

Item 53 ครู

: เขาทํายังไง

Item 54 นักเรี ยน C

: เขาเอามาบวกกันเลย

Item 55 ครู

: แล้วเราจะแก้ยงั ไง

Item 56 นักเรี ยน C

: ทําส่ วนให้เท่ากันก่อนค่ะ

จากข้อความข้า งต้น นักเรี ย นมี ความสามารถในการสะท้อนผลให้เห็ นในระหว่างแก้ปัญหา
เศษส่ วน คือ นักเรี ยนสามารถให้เหตุผลเกี่ยวกับวิธีการคิดและหาคําตอบของพวกเขาในขณะที่แก้ปัญหา
เศษส่ วนได้ นอกจากนี้ผวู ้ ิจยั ยังได้สัมภาษณ์เพิ่มเติมในประเด็นที่นกั เรี ยนสามารถหาข้อสนับสนุ นให้กบั
คําตอบในปั ญหาเศษส่ วนได้ และนักเรี ยนสามารถตรวจสอบว่าคําตอบของปั ญหาเศษส่ วนที่ได้รับมีความ
ถูกต้องหรื อไม่ถูกต้องได้ โดยผูว้ ิจยั ถามว่านักเรี ยนได้หาข้อสนับสนุ นให้กบั คําตอบในปั ญหาเศษส่ วน
ไหม เด็กหญิง C ตอบว่า คิ ดซํ้าอีกรอบค่ะแล้วก็ให้เพื่อนช่วยคิดค่ะ ถ้าได้คาํ ตอบเหมือนกันทุกคนก็แสดง
ว่ าถูกต้ องค่ะ และผูว้ ิจยั ได้ถามต่อว่านักเรี ยนตรวจสอบว่าคําตอบของปั ญหาเศษส่ วนที่ได้รับมีความ
ถูกต้องหรื อไม่ถูกต้องอย่างไร นักเรี ยนตอบว่า ก็ใช้คาํ ตอบของเพื่อนที่เหมือนกันเป็ นการตรวจคําตอบไป
เลย
ผลวิจยั ข้อมูลเชิ งคุณภาพและข้อมูลเชิ งปริ มาณ แสดงให้เห็นว่าความสามารถในการสะท้อนผล
ให้เห็ นในระหว่างแก้ปัญหาเศษส่ วน (47.22%) นักเรี ยนสามารถให้เหตุผลเกี่ยวกับวิธีการคิดและหา
คําตอบของพวกเขาในขณะที่แก้ปัญหาเศษส่ วนได้ นักเรี ยนสามารถหาข้อสนับสนุ นให้กบั คําตอบใน
ปั ญหาเศษส่ วนได้ และนักเรี ยนสามารถตรวจสอบว่าคําตอบของปั ญหาเศษส่ วนที่ได้รับมีความถูกต้อง
หรื อไม่ถูกต้องได้

6

อภิปรายผล

ผลจากการสํารวจความเข้าใจเศษส่ วนของนักเรี ยนในชั้นเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ท่ีใช้การศึ กษาชั้น

เรี ยนและวิธีการแบบเปิ ด พบว่า การศึกษาชั้นเรี ยนและวิธีการแบบเปิ ดทําให้นกั เรี ยนจํานวนมากมีความ
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เข้าใจเรื่ องเศษส่ วน โดยเฉพาะความสามารถในการรู ้ จาํ เศษส่ วน ซึ่ งเป็ นความสามารถพื้นฐานของ
นักเรี ยนโดยทัว่ ไป ความสามารถในการให้คาํ จํากัดความและคําอธิ บายทางคณิ ตศาสตร์ สําหรับเศษส่ วน
ความสามารถในการโต้แย้งและการให้เหตุผลเกี่ยวกับเศษส่ วน ความสามารถในการบอกความสัมพันธ์
เชิ งขนาดของเศษส่ วน ความสามารถในการแสดงแทนของเศษส่ วน ความสามารถในการเชื่ อมโยงของ
เศษส่ วนกับทศนิยม ร้อยละและการหาร และความสามารถในการสะท้อนผลให้เห็นในระหว่างแก้ปัญหา
เศษส่ วน ซึ่ งการสํารวจพบความเข้าใจเรื่ องเศษส่ วนนี้มีความสําคัญอย่างมากต่อการจัดการเรี ยนการสอน
เรื่ องเศษส่ วน เพื่ อให้นักเรี ย นเรี ย นรู ้ ด้วยความเข้า ใจและทํา ให้ครู ไ ด้พ ฒ
ั นาการสอนผ่า นการสั ง เกต
แนวคิดของนักเรี ยน และครู ได้พฒั นาและปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอนร่ วมกัน
อีกทั้งยังพบว่ามีความสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ A.A. Nicolaou และ D. Pitta-Pantazi [8] ที่
ศึกษาลําดับขั้นของระดับความเข้าใจเรื่ องเศษส่ วนบนพื้นฐานของ 7 ความสามารถในการทําความเข้าใจ
เรื่ องเศษส่ วนของนักเรี ยน ซึ่ งพบว่านักเรี ยนที่มีความเข้าใจเรื่ องเศษส่ วนในระดับตํ่ามีเพียงความสามารถ
ในการรู ้ จาํ เศษส่ วนและความสัมพันธ์เชิ งขนาดของเศษส่ วน นักเรี ยนที่อยู่ในกลุ่มปานกลางจะพบการ
รับรู ้เศษส่ วน ขนาดสัมพันธ์ของเศษส่ วน การเชื่ อมโยงของเศษส่ วนกับทศนิ ยม ร้อยละและการหาร และ
การแสดงแทนของเศษส่ วน ในขณะที่ นักเรี ยนที่ มีความเข้าใจเศษส่ วนสู ง จะพบทุ ก 7 ความสามารถ
นอกจากนี้ ความเข้า ใจเรื่ องเศษส่ วนของนักเรี ยนในชั้นเรี ย นคณิ ตศาสตร์ ที่ใ ช้การศึ กษาชั้นเรี ยนและ
วิธีการแบบเปิ ดนั้น นอกจากจะพบว่านักเรี ยนมีความสามารถครบทั้ง 7 ความสามารถแล้ว ยังพบอีกว่า
ความสามารถในการให้คาํ จํากัดความและคําอธิ บายทางคณิ ตศาสตร์ สําหรับเศษส่ วน ความสามารถใน
การโต้แย้งและการให้เหตุผลเกี่ ยวกับเศษส่ วน และความสามารถในการสะท้อนผลให้เห็ นในระหว่าง
แก้ปัญหาเศษส่ วนที่พบในชั้นเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ที่ใช้การศึกษาชั้นเรี ยนและวิธีการแบบเปิ ด หากแต่ใน
การศึกษาลําดับขั้นของระดับความเข้าใจเศษส่ วนบนพื้นฐานของ 7 ความสามารถในการทําความเข้าใจ
เศษส่ วนของนักเรี ยนของ A.A. Nicolaou และ D. Pitta-Pantazi [8] จะพบในกลุ่มผูท้ ี่มีความเข้าใจ
เศษส่ วนในระดับสู งเพียงเท่านั้น
กิตติกรรมประกาศ งานวิจยั เรื่ องนี้ได้รับทุนสนับสนุ นจากโครงการพัฒนาการคิดขั้นสู งทางคณิ ตศาสตร์
ของนักเรี ยนในเขตพื้นที่ภาคตะวันอกเฉี ยงเหนือ ศู น ย์ วิ จ ั ย คณิ ตศาสตรศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์ความเป็ นเลิศด้านคณิ ตศาสตร์ คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
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