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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาภายใต้บริ บทการพัฒนาวิชาชี พครู โดยใช้การศึ กษาชั้นเรี ยนและวิธีการแบบเปิ ด
โดยมีการนาหนังสื อเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ที่เน้นการแก้ปัญหาระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 มาใช้ในการวิจยั มีวตั ถุประสงค์
เพื่อวิเคราะห์การตีความหนังสื อเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ของครู โดยใช้การศึ กษาชั้นเรี ยนและวิธีการแบบเปิ ด เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากทีมการศึกษาชั้นเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนคูคาพิทยาสรรพ์ จังหวัดขอนแก่น ปี การศึกษา 2560 ซึ่ ง
เป็ นโรงเรี ยนต้น แบบในโครงการพัฒ นาวิช าชี พ ครู ด้ว ยนวัต กรรมการศึ ก ษาชั้น เรี ยนและวิธีก ารแบบเปิ ด ตั้งแต่ ปี
การศึ กษา 2549 จนถึ งปั จ จุ บัน ในหน่ ว ยการเรี ย นรู ้ เรื่ อ งบวกหรื อ ลบเอ่ ย โดยการวิจัย นี้ เน้น การวิ เคราะห์ เนื้ อ หา
ผลการวิจยั พบว่า ทีมการศึกษาชั้นเรี ยนวิเคราะห์โลกจริ งจากสถานการณ์ปัญหาในหนังสื อเรี ยนนั้นทาให้นกั เรี ยนมีส่วน
ร่ วมในการเรี ยนรู ้อย่างมาก และนักเรี ยนมีเครื่ องมือที่เรี ยนก่อนหน้ามาใช้ในการแก้ปัญหา รวมไปถึงความยุง่ ยากที่ซ่อน
อยูใ่ นหนังสื อเรี ยนมีความสาคัญต่อการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน อีกทั้งในการนาการศึกษาชั้นเรี ยนและวิธีการแบบเปิ ดมาใช้
ในการตีความหนังสื อเรี ยนคณิ ตศาสตร์ของครู ทาให้ครู ได้พฒั นาตนเองในการทางานร่ วมกันเพื่อทาความเข้าใจหนังสื อ
เรี ยนได้มากขึ้นกว่าการนัง่ ตีความเพียงคนเดียว รวมไปถึงประสบการณ์ในการใช้นวัตกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่ องและ
สม่าเสมอ มีผลต่อการตีความหนังสื อเรี ยนคณิ ตศาสตร์ที่จะช่วยให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้อย่างมีความหมาย

ABSTRACT
This study used an ethnographic approach in the context of teacher professional development based on lesson study
and open approach. The mathematics textbook focusing on problem solving for elementary school of the first grade was used
in the study. This study aimed to analyzing the teachers’ interpretation of mathematics textbook by using lesson study and
open approach. Data collection from lesson study team of the first grade students from Kookhampittayasan School, Khon
Kaen Province, academic year 2560, which is a prototype school in teacher development project with lesson study and open
approach. From the academic year 2006 to the present. In the unit of learning is addition and subtraction. This research focuses
on content analysis.
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The results showed that lesson study team analyze the real-worlds as a problem in their textbooks, making
students highly engaged in learning and students have the tools that learn before to solve problems, and the hidden
hassles in textbook are important to the students’ learning. In addition, lesson study and open approach in the
teachers’ interpretation of mathematics textbook. Teachers have developed themselves to work together to better
understand the textbook than to sit alone, including continuous and consistent experienced use of lesson study and
open approach, there were influenced for interpretations of mathematics textbooks that will help students learn
meaningfully.
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บทนา
หนังสื อเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เป็ นหนึ่ งในทรัพยากรที่สาคัญที่ สุดในการสอนของครู และการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
ของนักเรี ยน ซึ่ งโครงสร้างของหนังสื อเรี ยนคณิ ตศาสตร์ มีแนวโน้มที่จะมีผลกระทบต่อการเรี ยนการสอนที่เกิดขึ้นจริ ง
ในห้องเรี ยน [1] ซึ่ งครู ยงั มีปัญหาในการทาความเข้าใจคาแนะนาที่มีอยูใ่ นหนังสื อเรี ยนเกี่ยวกับเนื้ อหาบทเรี ยน [2] นัน่
เพราะความรู ้ของครู ไม่เพียงพอเกี่ยวกับเนื้ อหาคณิ ตศาสตร์ น้ นั ซึ่ งเป็ นโครงสร้างทางคณิ ตศาสตร์ ที่ผูเ้ ขียนหนังสื อให้
ความสาคัญกับการนาเสนอเนื้อหาบนหน้าหนังสื อเรี ยน [3] ดังนั้นการวิจยั เกี่ยวกับเรื่ องหนังสื อเรี ยนจึงได้รับความสนใจ
มากขึ้นเนื่ องจากมีผลต่อการปรับปรุ งชั้นเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ตัวอย่างเช่น งานวิจนั ในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ ผ่านมามีการ
ค้น คว้าที่ เกี่ ยวกับ หนังสื อเรี ยนคณิ ต ศาสตร์ ที่ ส าคัญ ในหลายๆ ด้าน ทั้งการวิเคราะห์ ห นังสื อ เรี ยนที่ รวมไปถึ งการ
เปรี ยบเที ยบหนังสื อเรี ยนและการใช้หนังสื อเรี ยนในการเรี ยนการสอน แต่ก็ยงั เป็ นงานวิจยั ที่ กระจัดกระจายและไม่
ชัดเจนมากนัก ซึ่ งจากการศึกษางานวิจยั พบว่า 63% ของการศึ กษาเกี่ยวกับหนังสื อเรี ยนมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์และ
เปรี ยบเที ย บหนั งสื อ เรี ย น และอี ก 25% เป็ นการใช้ห นัง สื อ เรี ย นส่ ว นการพัฒ นางานวิจัย ที่ เกี่ ย วกับ หนั งสื อ เรี ย น
คณิ ตศาสตร์ก็ยงั ไม่สมดุลกันในหลายๆ ด้าน [4] รวมถึงเรื่ องของความรู ้ความเข้าใจของครู ที่มีต่อหนังสื อเรี ยน [5]
การตีความหนังสื อเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ของครู เป็ นการตีความถึงข้อความที่ปรากฏในหนังสื อเรี ยน โดยจะเป็ น
ความรู ้ความเข้าใจของครู ในการสอนคณิ ตศาสตร์ ที่มีความสาคัญต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน [6] ซึ่ งความเข้าใจและการ
ตีความถึงความคิดของนักเรี ยนที่เป็ นองค์ประกอบสาคัญของความรู ้ในการจัดการเรี ยนการสอนของครู [7] แต่ครู ยงั มี
ปั ญหาในการตีความปั ญหาในหนังสื อเรี ยนเพื่อที่จะใช้ในการสอน เพราะการตีความของครู เป็ นทักษะหนึ่ งที่ ครู ควรมี
จึงมีความจาเป็ นที่ จะต้องให้ความช่วยเหลือครู ในการพัฒนาความเชี่ยวชาญของครู ในการใช้หนังสื อเรี ยน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การที่ครู เข้าใจข้อความที่ปรากฏในหนังสื อเรี ยนก่อนการจัดการเรี ยนการสอน
การตีความหนังสื อเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ของครู จึงเป็ นแง่มุมสาคัญในการศึกษาในด้านของการพัฒนาวิชาชีพครู
และเกี่ยวเนื่ องไปถึงเรื่ องของประสบการณ์และการตีความมีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมเชิงการรู ้ (cognition) ที่ เกี่ยวกับ
ทฤษฎีของความรู ้ [8] นักวิจยั บางคนได้ศึกษาการตีความของครู ที่เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับความรู ้ในเชิงวิชาชีพก็ยงั พบว่าครู มี
ปั ญหาในการตีความปั ญหาที่ปรากฏอยูใ่ นหนังสื อเรี ยน [9] ดังนั้นการศึกษาการตีความหนังสื อเรี ยนคณิ ตศาสตร์ของครู
โดยใช้การศึ กษาชั้น เรี ยนและวิธีการแบบเปิ ดจะสามารถเป็ นการให้ค รู ได้ม าท างานร่ วมกัน และพัฒ นาการตี ความ
หนังสื อเรี ยนของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับที่วา่ การเปิ ดโอกาสให้ครู ได้มาทางานร่ วมกันเกี่ยวกับการใช้หนังสื อ ที่จะทาให้
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ข้อความที่ปรากฏอยูใ่ นหนังสื อเรี ยนที่ถูกส่ งไปยังนักเรี ยนเพื่อใช้ในการเรี ยนรู ้และใช้ในการจัดการเรี ยนการ
สอนผ่านการทางานร่ วมกันของครู [10]
สาหรั บประเทศไทย [11] ได้บู รณาการวิธีการแบบเปิ ดและการศึ กษาชั้นเรี ยนเข้าด้วยกัน ให้ครู มาทางาน
ร่ วมกันในการศึกษาชั้นเรี ยนได้ร่วมกันออกแบบหน่วยการเรี ยนรู ้ และแผนการจัดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน และการนาวิธีการ
แบบเปิ ดเข้ามาในฐานะวิธีการสอน และนามาใช้เป็ นเครื่ องมือสาหรับพัฒนาครู ให้มีความรู ้ในการสอนและการจัดการ
เรี ยนรู ้สาหรับนักเรี ยน [12] โดยมีการนาหนังสื อเรี ยนคณิ ตศาสตร์ของญี่ปุ่นที่เป็ นแนวทางสาหรับครู ในการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนที่เน้นการแก้ปัญหาตามแนวทางของวิธีการแบบเปิ ด เพื่อให้นกั เรี ยนสามารถแก้ปัญหาได้ดว้ ยตนเอง
ได้ โดยโครงสร้างของหนังสื อเรี ยนในหน่ วยการเรี ยนรู ้แต่ละหน่ วยใช้การนาเสนอเนื้ อหาที่ ซ่อนอยู่ในสถานการณ์
ปั ญหา (Problem Situation) แทนการนาเสนอเนื้ อหาโดยตรง โดยพยายามให้สถานการณ์ปัญหาเชื่ อมโยงกับโลกแห่ ง
ความเป็ นจริ งในชี วิตประจาวันของนักเรี ยนให้ได้มากที่ สุด เพื่อให้นักเรี ยนสร้างความหมายจากสถานการณ์ดงั กล่าว
ก่อนจะเข้าสู่โลกโมเดลทางคณิ ตศาสตร์ และในบางสถานการณ์ปัญหาอาจจะมีการนาเสนอตัวอย่างแนวคิดของนักเรี ยน
เพื่ อให้ครู มองเห็ นในมุ มมองของนักเรี ยนที่ แตกต่างไปจากครู อย่างไร ดังนั้น หน่ วยการเรี ยนรู ้ ทุกหน่ วยจะมี ความ
เชื่อมโยงกับหน่วยก่อนหน้านั้นและหน่วยหลังจากนั้นเสมอ ครู ที่สอนหน่วยที่หนึ่ งจึงต้องเข้าใจว่าจะสอนหน่วยที่หนึ่ ง
เพื่อให้นกั เรี ยนนาเอาวิธีการ (How to) อะไรไปใช้ในหน่วยถัดไป หรื อในชั้นเรี ยนที่สูงขึ้น [13] กิจกรรมการสอนต่างๆ
ที่ เกิ ดขึ้ น ในห้องเรี ยนนั้น ก็ลว้ นมาจากหนังสื อเรี ยนที่ เป็ นแหล่งข้อมูลที่ จะช่ วยให้ครู จดั การเรี ยนการสอนผ่านการ
แก้ปัญ หาและช่ วยให้นักเรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ ผ่านการแก้ปั ญหาได้ [14] ซึ่ งการศึ กษาชั้น เรี ยนและวิธีการแบบเปิ ดนี้
สามารถที่จะนามาเป็ นนวัตกรรมให้ครู ได้พฒั นาการสอนของตนเองในห้องเรี ยน
ดังนั้นการทาความเข้าใจแนวคิ ดของนักเรี ยนอี กอย่างหนึ่ งคือการที่ ครู ตีความหนังสื อเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ถึง
แนวคิดของนักเรี ยนเพื่อที่ จะค้นหาสถานการณ์ ปัญหาของนักเรี ยนที่ เชื่ อมโยงกับโลกในชี วิตจริ งและเครื่ องมือหรื อ
วิธีการที่ นักเรี ยนมี [15] จึ งเป็ นประเด็น ส าคัญ ที่ จะท าให้เกิ ด การพัฒ นาและปรั บ ปรุ งชั้น เรี ยนคณิ ตศาสตร์ โดยใช้
การศึ กษาชั้นเรี ยนและวิธีการแบบเปิ ดเข้ามาเป็ นเครื่ องมือในการที่ จะสนับสนุ นให้ครู สามารถตี ความหนังสื อเรี ยน
คณิ ตศาสตร์ได้เข้าใจมากยิง่ ขึ้น ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นนั้นผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาและดาเนินการวิจยั ในหัวข้อของการ
ตีความหนังสื อเรี ยนคณิ ตศาสตร์ของครู โดยใช้การศึกษาชั้นเรี ยนและวิธีการแบบเปิ ด ที่จะเป็ นประเด็นที่มีประโยชน์ต่อ
การพัฒ นาวิชาชี พครู การพัฒ นาความรู ้ ความเข้าใจของครู ที่ มีต่อการจัดการเรี ยนการสอน และการพัฒ นาชั้น เรี ยน
คณิ ตศาสตร์ต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อวิเคราะห์การตีความหนังสื อเรี ยนคณิ ตศาสตร์ของครู โดยใช้การศึกษาชั้นเรี ยนและวิธีการแบบเปิ ด

วิธีการวิจัย
1. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้ าหมายในการวิจยั เป็ นที มการศึกษาชั้นเรี ยนของรายวิชาคณิ ตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
จานวน 1 ที ม ประกอบไปด้วยครู ประจาการจานวน 3 คน นักศึ กษาปฏิ บตั ิการสอนในสถานศึ กษา 1 คน ผูว้ ิจยั 1 คน
และผูช้ ่วยวิจยั 2 คน รวมทั้งหมด 7 คน ซึ่ งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง โดยเป็ นที มการศึ กษาชั้นเรี ยนจากโรงเรี ยน
คูคาพิทยาสรรพ์ จ.ขอนแก่น เป็ นโรงเรี ยนต้นแบบในโครงการพัฒนาวิชาชีพครู ดว้ ยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรี ยนและ
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วิธีการแบบเปิ ด ตั้งแต่เริ่ มต้นในปี การศึ กษา 2549 ซึ่ งในการจัดการเรี ยนการสอนโรงเรี ยนใช้นวัตกรรมการศึ กษาชั้น
เรี ยนและวิธีการแบบเปิ ด ตามแนวคิ ดของไมตรี [11] ครบวงจร 3 ขั้น ตอนดังนี้ 1) การสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ร่ วมกัน 2) การสังเกตการสอนร่ วมกัน และ 3) การสะท้อนผลบทเรี ยนหลังการสอนร่ วมกันของทีมการศึกษาชั้นเรี ยน
โดยบริ บทโรงเรี ยนของกลุ่มเป้ าหมายในการวิเคราะห์การตีความหนังสื อเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ได้แก่
- กลุ่ ม ที่ ไ ด้เข้า รั บ การอบรมเชิ ง ปฏิ บัติ ก ารส าหรั บ บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในการใช้ห นั ง สื อ เรี ย น
คณิ ตศาสตร์ที่เน้นการแก้ปัญหา จากผูเ้ ชี่ยวชาญของศูนย์วจิ ยั คณิ ตศาสตรศึกษาอย่างสม่าเสมอ
- กลุ่มที่ได้เข้าร่ วมเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ จากหนังสื อเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ที่เน้นการแก้ปัญหาโดยร่ วม
เรี ยนรู ้จากผูเ้ ชี่ยวชาญของศูนย์วจิ ยั คณิ ตศาสตรศึกษา
- กลุ่มครู ที่ได้เข้าร่ วมกิจกรรมเปิ ดชั้นเรี ยนระดับชาติ (The National Open Class) โดยมีท้ งั ครู ผเู ้ ชี่ยวชาญ
จากต่ างประเทศ และครู ไทยที่ มีป ระสบการณ์ ในการใช้น วัต กรรมการศึ ก ษาชั้น เรี ยนและวิธีก ารแบบเปิ ด มาร่ ว ม
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ในหลายๆ ครั้ง ที่จดั ขึ้นโดยศูนย์วจิ ยั คณิ ตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- กลุ่มที่ ได้เข้าร่ วมการนิ เทศติดตามฯ ในโรงเรี ยนสม่ าเสมอ โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญจากศูนย์วิจยั คณิ ตศาสตร
ศึกษา ในการจัดการเรี ยนการสอนของนักศึกษาปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษาจากผูเ้ ชี่ยวชาญ ทาให้กลุ่มครู ประจาการ
ได้เข้าร่ วมเรี ยนรู ้
- โรงเรี ยนคู คาพิทยาสรรพ์มีการทางานร่ วมกัน ของครู อย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งมี ผูเ้ กี่ ยวข้องในพื้นที่ วิจัยเป็ น
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนที่ ให้การสนับสนุ น ครู ในการนาใช้นวัตกรรมข้างต้น ครู ผูส้ อนรายวิชาคณิ ตศาสตร์ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 ครู ผรู ้ ่ วมสังเกต และทีมการศึกษาชั้นเรี ยนที่ทางานร่ วมกันครบวงจร 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การวางแผน
การจัดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน 2) การสังเกตการจัดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน และ 3) การสะท้อนผลการจัดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน ซึ่ งใช้
เวลาทุ กวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็ นต้นไป ของทุกสัปดาห์ สถานที่ ที่ใช้ในการสะท้อนผลร่ วมกันคื อห้อง
ประชุ มของโรงเรี ยน ประกอบไปด้วย ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน ครู ผูส้ อน ครู ผูส้ ังเกตและนักศึ กษาปฏิ บัติการสอนใน
สถานศึ ก ษา ในบางครั้ งจะมี นั ก ศึ ก ษาระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา และผู ้เชี่ ย วชาญจากสาขาวิช าคณิ ต ศาสตรศึ ก ษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่ วมในการสะท้อนผลการจัดการเรี ยนรู ้
2. เนื้อหาทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ผูว้ ิจยั ใช้เนื้ อหาในการวิจยั จากหนังสื อเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ที่เน้นการแก้ปัญหาระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
จากกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ซึ่ งในการวิจยั ครั้งนี้ เน้นไปที่ หน่ วยการเรี ยนรู ้เรื่ องบวกหรื อลบเอ่ย โดยหนังสื อ
เรี ยนนี้ ใช้ค าว่าจานวน แสดงแทนด้ว ยแถบสี ฟ้ า เป็ นหนังสื อ เรี ยนคณิ ต ศาสตร์ ข องประเทศญี่ ปุ่ นจากสานักพิ ม พ์
Gakkotosho ซึ่ งเป็ นความร่ วมมือของศูนย์วิจยั คณิ ตศาสตรศึ กษา คณะศึ กษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์
CRICED, University of Tsukuba ประเทศญี่ ปุ่น [13] โดยมี ตวั อย่างกิ จกรรมในหนังสื อเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ที่ เน้น การ
แก้ปัญหาไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 แสดงสถานการณ์ปัญหาในหนังสื อเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 [13]
3. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ในการดาเนิ นการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้เครื่ องมือในการวิจยั โดยแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
3.1 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.1.1 เครื่ องบันทึกวีดิทศั น์ กล้องบันทึกภาพนิ่ง และเครื่ องบันทึกเสี ยง ผูว้ จิ ยั ใช้บนั ทึกภาพและเสี ยง
ในขณะที่กลุ่มเป้ าหมายทาการวิเคราะห์หนังสื อเรี ยนร่ วมกันของทีมการศึกษาชั้นเรี ยน
3.1.2 แบบบัน ทึ ก กิ จกรรมการร่ วมสร้ างแผนการจัด การเรี ยนรู ้ และการสะท้อนผลการสอนใน
ประเด็นของการตีความหนังสื อเรี ยน
3.1.3 แบบบันทึ กการสัมภาษณ์ เกี่ ยวกับการตีความหนังสื อเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ของครู โดยทาการ
สัมภาษณ์หลังจากเสร็ จสิ้นกระบวนการการศึกษาชั้นเรี ยน
3.2 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
3.2.1 กรอบการตีความหนังสื อเรี ยนคณิ ตศาสตร์ของครู ของไมตรี [15]
3.2.2 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ ได้จากการร่ วมกัน สร้ างกับ ที มการศึ กษาชั้น เรี ยน หลังจากตี ความ
หนังสื อเรี ยนคณิ ตศาสตร์ร่วมกัน ซึ่งเป็ นข้อมูลที่สาคัญในการวิเคราะห์การตีความหนังสื อเรี ยนคณิ ตศาสตร์ของครู
3.2.3 การถอดโพรโทคอลการสะท้อนผลหลังการสอนของครู ผูส้ อนและที มการศึกษาชั้นเรี ยนที่
ร่ วมกันตีความหนังสื อเรี ยน และการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการตีความหนังสื อเรี ยนคณิ ตศาสตร์ของครู
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั นี้ มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ เป็ นการนาข้อมูลที่ได้จากเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เชิงคุณภาพ
คือการร่ วมกันตีความหนังสื อเรี ยนเพื่อใช้วางแผนการสอน การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ในชั้นเรี ยนและการร่ วมมือ
เขียนแผนการสอน รวมทั้งการร่ วมสะท้อนผลการสอนของครู และการวิจยั ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม (PAR)โดยการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลแบบบรรยาย ผูว้ จิ ยั ใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการตีความหนังสื อเรี ยนคณิ ตศาสตร์ของครู ซึ่งได้นาข้อมูล
มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) เพื่อประเมินสภาพที่เกิดขึ้นว่า และอธิบายตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
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ผลการวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ พบว่าการตีความหนังสื อเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ของครู โดยใช้การศึกษาชั้นเรี ยนและวิธีการแบบ
เปิ ด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน

การสังเกตการจัดการเรี ยนรู ้ร่วมกันในชั้นเรี ยน
การสะท้อนผลการจัดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
ภาพที่ 2 แสดงวงจรของการศึกษาชั้นเรี ยน ของทีมการศึกษาชั้นเรี ยน
1) การวางแผนการจัดการเรียนรู้ ร่วมกัน
ในขั้น ของการวางแผนการจัด การเรี ยนรู ้ ร่วมกัน ที ม การศึ กษาชั้น เรี ยนได้มี ก ารน าใบกิ จกรรมของปี
การศึกษาก่อนๆ มาประกอบการวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ รวมไปถึงหนังสื อเรี ยนคณิ ตศาสตร์ที่เน้นการแก้ปัญหามาใช้
ประกอบการวางแผนและใช้ในการอภิปรายร่ วมกัน โดยจะเป็ นการดูภาพในหน้าหนังสื อเรี ยน ดูใบกิจกรรมเดิม จากนั้น
มีการพูดคุยถึงประสบการณ์ในการสังเกตชั้นเรี ยนและประสบการณ์ในการสอนของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนและร่ วมกัน
สร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ พบว่าครู พยายามค้นหาสถานการณ์ปัญหาที่จะเป็ นโลกจริ งของนักเรี ยนและใช้เรื่ องที่ใกล้ตวั
ของนักเรี ยนมากที่สุด รวมไปถึงสิ่ งที่นกั เรี ยนจะสังเกตรายละเอียดจากรู ปภาพสถานการณ์ปัญหา

ภาพที่ 3 แสดงรู ปภาพสถานการณ์ปัญหากิจกรรมไปเที่ยวสวนสัตว์กนั เถอะ
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ครู พยายามค้นหาสถานการณ์ ปัญหาที่ จะเป็ นโลกจริ งของนักเรี ยน ที่ วา่ “เรากาลังจะมาดูว่าโลกจริ งของ
นักเรียนในภาพนี้คอื อะไร ในหนังสือเรียนนี้ (ชี้ไปที่หน้าหนังสื อเรี ยนหน้าที่ 96) ถ้ าเป็ นภาพนี้สถานการณ์ นี้โลกจริงของ
เด็กไปเที่ยวสวนสัตว์ มั้ย เพราะเป็ นเรื่องเกีย่ วกับสัตว์ ” ซึ่งเมื่อครู สังเกตรู ปภาพจึงเห็นว่า “เด็กกลุ่มนี้ถ้าดูดๆี ก็คอื จะขึ้น
รถมานะรถ 3 คันนี้” และมองเห็นว่า“ชีวติ จริงของนักเรียนรู ปก็คอื ไปเที่ยวสวนสัตว์ นะคาบนี้ ไปสวนสัตว์ มั้ย เพราะมัน
ใกล้ กบั ชีวติ เขาเด็กๆ ก็จะชอบสวนสัตว์ และครูกเ็ ล่ าเรื่อง” ซึ่งเมื่อครู กล่าวว่า “ปัญหาทีไ่ ด้ มาจึงเป็ นปัญหาทีใ่ กล้ ตัวเด็ก ใช้
ภาพนี้เป็ นตัวเดินเรื่อง แต่ ด้วยเรื่องนี้ก็คือบวกหรื อลบเอ่ ย มันจะเป็ นการบวก 2 จานวนก่ อนนะ เป็ นการทบทวนก่ อนที่
จะขึ้น 3 จานวน” “เพราะงั้นคาว่ าโลกจริ งก็เป็ นสวนสัตว์ ” ซึ่ งครู หลายๆ คนก็เห็นด้วยกับการเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับสวนสัตว์
ดังที่ “จากภาพคิดว่ าเป็ นเรื่ องสวนสัตว์ อยู่แล้ วนะ” รวมไปถึงการเชื่อมโยงเข้าสู่ โลกจริ งของนักเรี ยนเกี่ยวข้องกับสวน
สัตว์ที่อยูใ่ กล้โรงเรี ยนและลิงที่ นักเรี ยนรู ้จกั ทั้งจากรู ปภาพสถานการณ์ ปัญหา ที่ “ลิงของเค้ าจะไม่ เหมือนบ้ านเรา ลิง
บ้ านเราอยู่ในกรงเนาะ แต่ ของญี่ปุ่นก็จะกลายเป็ นลิงน่ ารัก ซึ่งเด็กจะมองว่ าเป็ นลิงรึ เปล่ าในวันที่เราเปิ ดปัญหามันจะว่ า
ลิงให้ เรามั้ย” อีกทั้งยังมีพูดในประเด็น “เด็กอาจจะมองว่ าลิงอยู่บนต้ นไม้ อยู่เป็ นกลุ่มๆ แยกเป็ นกลุ่มนั้นกลุ่มนี้คนละ
กลุ่ม แล้ วจะมีหัวหน้ ากลุ่ม” และ “ถ้ าจะดูดๆี ก็จะมีอยู่นะตรงนี้ดูหน้ าตาลิงอะนะ” “มีอมยิม้ มียมิ้ ด้ วยนะถ้ าดูดๆี มันจะมี
ลิงยิ้ม มีอ มยิ้มมี บ้อ งแบ้ วเหมือนจะรอให้ เพื่อ นเรี ยก” ซึ่ งเป็ นการตี ความถึ งสิ่ งที่ นักเรี ยนจะสังเกตเห็ นจากรู ป ภาพ
สถานการณ์ปัญหา และเพื่อเป็ นการคาดการณ์สิ่งที่นกั เรี ยนจะคิดจะพูด เพื่อที่จะสามารถนามาเป็ นเรื่ องราวให้นกั เรี ยน
เข้าใจมากยิง่ ขึ้น
ทีมการศึกษาชั้นเรี ยนวิเคราะห์ความยุง่ ยากของนักเรี ยนในการแสดงแทนแบบต่างๆ จากวัตถุประสงค์ของ
คาบเรี ยนนั้นๆ ที่ ทีมร่ วมกันวางแผน และพิจารณาว่าเนื้ อหาในคาบเรี ยนนั้นๆ นักเรี ยนจะเกิดความยุง่ ยากในการที่ จะ
บรรลุวตั ถุประสงค์ของคาบเรี ยนนั้นจากประเด็นใดได้บา้ ง จากนั้นครู ร่วมกันพูดถึงความสาคัญของเครื่ องมื อเดิ มที่
นักเรี ยนควรมีและนามาใช้ในการแก้ปัญหาในบทนี้ ที่จะทาให้ความยุง่ ยากนั้นนาไปสู่ความเข้าใจและสามารถแก้ปัญหา
ได้ รวมไปถึงการที่ครู จะสังเกตว่านักเรี ยนนาเครื่ องมือมาใช้ได้อย่างไร
2) การสังเกตการจัดการเรียนรู้ ร่วมกันในชั้นเรียน
ในขั้นของการสังเกตการจัดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน ทีมการศึกษาชั้นเรี ยนได้ร่วมกันสังเกตชั้นเรี ยน โดยจะเป็ น
การสังเกตว่าสิ่ งที่ได้ร่วมกันวางแผนมานั้นเป็ นอย่างไรจากสิ่ งที่เกิดขึ้นจริ งในชั้นเรี ยน พบว่านักเรี ยนเข้าสู่ โลกจริ งได้
อย่างสนุ กสนานจากสถานการณ์ ที่ครู นามาให้นักเรี ยนและช่ วยให้นักเรี ยนเข้าใจสถานการณ์ ปั ญ หาได้ง่ายขึ้ น เมื่ อ
นักเรี ยนแก้ปัญหาด้วยตนเองนักเรี ยนเกิดความยุง่ ยาก ดังที่ทีมการศึกษาชั้นเรี ยนได้ร่วมกันวิเคราะห์ในช่วงของการวาง
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ และนักเรี ยนนาเครื่ องมือหรื อวิธีการที่ นกั เรี ยนเรี ยนมาก่อนนั้นมาใช้ในการแก้ปัญหา ซึ่ งพบว่า
เครื่ องมือหรื อวิธีการที่ นกั เรี ยนมีช่วยให้ความยุง่ ยากของนักเรี ยนลดน้อยลง และนักเรี ยนสามารถแสดงแนวคิดได้อย่าง
หลากหลาย ซึ่ งล้วนแล้วแต่เป็ นสิ่ งที่ทีมการศึกษาชั้นเรี ยนได้ร่วมกันวิเคราะห์วา่ นักเรี ยนควรจะมีเครื่ องมือหรื อวิธีการ
ใดบ้างก่อนที่จะนามาเรี ยนเรื่ องนี้
ในช่วงของการสังเกตการจัดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน ทีมการศึกษาชั้นเรี ยนได้ร่วมกันสังเกตชั้นเรี ยน โดยจะเป็ น
การสังเกตว่าสิ่ งที่ได้ร่วมกันวางแผนมานั้นเป็ นอย่างไร จากสิ่ งที่ทีมการศึกษาขั้นเรี ยนวิเคราะห์ “วิธีการหรื อเครื่ องมือ”
ก่อนที่จะเรี ยนเรื่ องนี้ คืออะไรบ้าง โดยสังเกตจากการนา “วิธีการหรื อเครื่ องมือ” มาใช้ในการแก้ปัญหา ซึ่ งกิจกรรมใน
คาบเรี ยนนี้ จะเห็นได้วา่ นักเรี ยนมีเครื่ องมือที่หลากหลาย สามารถใช้เครื่ องมือในการแก้ปัญหาได้ และได้แนวคิดในการ
แสดงวิธีการหาคาตอบที่หลากหลาย อีกทั้งนักเรี ยนยังสามารถสรุ ปได้วา่ แนวคิดหรื อวิธีการใดที่ง่ายที่สุดและที่ยากขึ้น
ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดดังโพรโทคอลต่อไปนี้
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วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
ปี ที่ 7 ฉบับที่ 2: พฤษภาคม-สิงหาคม 2562

โพรโทคอลขั้นอภิปรายและเปรียบเทียบแนวคิดของนักเรียนทั้งชั้นเรียน (Whole class discussion and comparison)
นักเรี ยน A สวัสดีครับผมชื่อเด็กชาย A ครับ ผมเอา 7 บวก 5 ลบ 8,
5 เอาให้ 7 ไป 3, 5 เหลือ 2, 10 กลายเป็ น 10 เอา 10 กับ 2
มารวมกันได้ 12, 12 เอาลงมา 8, 12 เหลือ 2, 2 ไม่ ทาอะไรก็เหลือ
2 ก็เอามารวมกันได้ 4 ครับ
ครู
โอ้โห เด็กๆ ดูทนั มั้ยคะ รู ้รึยงั ว่าตรงนี้ทเี่ พือ่ นไม่ มี ลบ 8 หมายความว่ ายังไง
นักเรี ยน C ทันค่ะ หมายความว่ า คนอีก 8 คนเค้ าเหนื่อยเค้ าเลยเดินกลับบ้ านไปแล้ ว
ครู
อ่ า กลับบ้ านไปแล้ ว เพือ่ นไม่ ได้ เขียนลงไปแต่ เพือ่ นอธิบายให้ ฟังแล้วนะ อ่ า นักเรียน
A มีตรงไหนอยากเล่ าอีกมั้ยคะ
นักเรี ยน A ตรงนี้ครับ (นักเรี ยนชี้ที่รูปภาพ) เด็กทีม่ ีอยู่ครับ แล้ วก็มีเด็กอีก
5 คนมาเพิม่ ครับ แล้ วก็วงิ่ กลับบ้ านไป 8 คนครับ
ครู
นักเรี ยน A

ครู

ตรงไหนกลับบ้ านไปบ้ างครับ และตรงไหนบ้ างทีย่ งั เหลืออยู่
ตรงนี้ครับเหลืออยู่ 4 คน หนึง่ สอง สาม สี่ (นักเรี ยนชี้ตรงที่ตนเองวงกลมไว้)

ว้าว อันนี้เพื่อนเล่นกับรู ปภาพเลย ตรงไหนกลับไปเพื่อนก็วงไว้ แล้วตรงไหนเหลือ
เพื่อนก็เขียนไว้วา่ เหลืออยูน่ ะ
จากโพรโทคอลในช่วงของการสังเกตการจัดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน จะพบว่าในขั้นการอภิปรายและเปรี ยบเทียบ
แนวคิ ดของนักเรี ยนทั้งชั้นเรี ยนนั้นนักเรี ยนแสดงให้เห็ นถึ งเครื่ องมื อหรื อวิธีการที่ ตนเองนามาใช้ในการแก้ปัญหาได้
หลากหลายแนวคิด อย่างแนวคิดนี้จะเห็นว่าเป็ นเรื่ องการใช้ไดอะแกรม การแยกจานวน โดยนักเรี ยนอธิบายว่า “ผมเอา 7 บวก
5 ลบ 8, 5 เอาให้ 7 ไป 3, 5 เหลือ 2, 10 กลายเป็ น 10 เอา 10 กับ 2 มารวมกันได้ 12, 12 เอาลงมา 8, 12 เหลือ 2, 2 ไม่ ทาอะไรก็
เหลือ 2 ก็เอามารวมกันได้ 4 ครับ” ซึ่ งมีเพื่อนคนหนึ่ งมองเห็นว่าเพื่อนไม่ได้เขียนว่า ลบ 8 จึงได้ทกั ท้วงขึ้น แต่เพื่อนก็เข้าใจ
ว่าหมายความว่าอย่างไร เป็ นการที่ นักเรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ และเข้าใจร่ วมกันได้ ครู จึงถามว่า “ตรงนี้ ที่เพื่ อนไม่ มี ลบ 8
หมายความว่ ายังไง” นักเรี ยนจึงตอบว่า “หมายความว่ า คนอีก 8 คนเค้ าเหนื่อยเค้ าเลยเดินกลับบ้ านไปแล้ ว” แสดงให้เห็นถึง
ความเข้าใจที่ มีต่อสถานการณ์ ปัญหาที่ เป็ นโลกจริ งของนักเรี ยน และเครื่ องมื ออี กอย่างที่ นักเรี ยนนามาใช้คือการแสดง
แนวคิดที่รูปภาพ ที่เป็ นการอธิบายเพิ่มเติมถึงส่ วนที่กลับบ้านไป และส่วนที่เหลือ “ตรงนี้ครับ (นักเรี ยนชี้ที่รูปภาพ) เด็กที่มี
อยู่ครั บ แล้ วก็มี เด็กอีก 5 คนมาเพิ่ มครั บ แล้ วก็วิ่งกลับบ้ านไป 8 คนครั บ” “ตรงนี้ ครั บเหลืออยู่ 4 คน หนึ่ ง สอง สาม สี่
(นักเรี ยนชี้ตรงที่ตนเองวงกลมไว้)” ซึ่งเป็ นการนาเสนอความเข้าใจของตนเองให้เพื่อนร่ วมเรี ยนรู ้
3) การสะท้ อนผลการจัดการเรียนรู้ ร่วมกัน
ในขั้นของการสะท้อนผลการจัดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน เมื่อทีมการศึกษาชั้นเรี ยนได้ร่วมกันสังเกตชั้นเรี ยนแล้วจะ
เป็ นการร่ วมกันสะท้อนผลหลังการสอน จากสิ่ งที่ทีมการศึกษาขั้นเรี ยนร่ วมกันวิเคราะห์และสิ่ งที่เกิดขึ้นจริ งในชั้นเรี ยน
คณิ ตศาสตร์ พบว่าสถานการณ์ปัญหาที่เป็ นโลกจริ งของนักเรี ยนสามารถเข้าถึงนักเรี ยนได้ และนักเรี ยนพยายามนาตัวเองเข้า
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ไปอยูใ่ นสถานการณ์น้ นั ๆ จากความยุง่ ยากของนักเรี ยนในการแสดงแทนต่างๆ ทีมการศึกษาชั้นเรี ยนเห็นว่า
หากนักเรี ยนมีเครื่ องมือหรื อวิธีการที่มีมาก่อนจะเรี ยนหน่วยการเรี ยนรู ้น้ ีแล้วนั้น ความยุง่ ยากของนักเรี ยนจะลดน้อยลง
เพราะนักเรี ยนนาเครื่ องมือหรื อวิธีการนั้นๆ มาใช้ในการแก้ปัญหา ทาให้ครู ได้ตระหนักถึงความสาคัญของเครื่ องมือหรื อ
วิธีการที่นกั เรี ยนควรจะได้เรี ยนรู ้ในแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้ ซึ่งมีรายละเอียดดังโพรโทคอลต่อไปนี้
“...มี 2 กลุ่ม กับกลุ่มแพรวานะคะที่เขียน 12 - 8 = 4 เหมือนกันคือเพราะว่ าเขาเอาคนทีเ่ ล่ นอยู่รวมกันก่ อน
แล้ วค่ อยลบออก...” (ครู ผ้ ูสอนในทีมการศึกษาชั้นเรี ยน, 25 ธันวาคม 2560)
“...การเขียนประโยคสัญลักษณ์ อย่ างตอนแรกที่ร่วมกันเขียนแผน ที่เราคิดว่ าความยุ่งยากเลยที่ครู มาบอก
คือเด็กได้ เขียน 12 - 8 อย่ างนี้ ก็เกิดจริ งแต่ ว่ากลุ่มที่เขียนได้ ตั้งแต่ แรกเลยว่ า 7 + 5 - 8 เลยก็เกิดก็เลยคิดว่ า อ่ อเด็กดูตาม
สถานการณ์ ปัญหาที่เกิดขึ้นจริ งว่ า อะไรมาก่ อน อะไรมาหลัง ...” (ผู้วิจัยในฐานะผู้สังเกตในที มการศึ กษาชั้ นเรี ยน, 25
ธันวาคม 2560)
“...ในตอนช่ วงที่เขียนแผนแล้ วคิดว่ าเนื้อเรื่ องนี้นะคะ เด็กจะเกิดความยุ่งยากเพราะว่ ามีเลข 3 จานวนมี
บวกแล้ วก็มีลบด้ วย แล้ วคิดว่ าเด็กจะสั บสนแต่ แต่ พอเรามาดูในเรื่ องของการสอนวันนี้แล้ วนะคะ คือเด็กเขาก็อาจจะมี
บางกลุ่มที่หลงทาง อย่ างกลุ่มของแพตตี้ที่เขาแสดงหาวิธีคิด ที่เป็ นตัวเลขเสร็ จแล้ วทีนี้เขามาหลงทางช่ วงของการใช้
บล็อก เขามาจับคู่แต่ พอเขาคาตอบของเขามันไม่ เหมือนกับตอนที่เขียนประโยคสัญลักษณ์ เพราะเขารู้อยู่แล้ วว่ า คาตอบ
คือมันเหลือ 4 แต่ ทาไมพอเขาทาบล็อก ทาไมมันเหลือแค่ 2 เขาก็เลยวงกลมเอาไว้ แล้ วเขาก็เลยบอกว่ าไม่ เอา เขาก็เลยมา
เริ่มทาใหม่ ...” ดังภาพ (ครู ผ้ ูสังเกต 1 ในทีมการศึกษาชั้นเรี ยน, 25 ธันวาคม 2560)

ภาพที่ 4 แสดงวิธีการแสดงแนวคิดของนักเรี ยนในกิจกรรมเรื่ องก่อนจะถึงบ้าน
“...ความยุ่งยากมันคืออะไรก็อย่ างที่ครู บอกเอ๊ ะจะทายังไงดีจะบอกยังไงดีแล้ วจะเอาออกยังไงดีให้ มันรู้ นะ
ว่ าจะให้ เข้ า 8 จะเอาออกไประหว่ าง 7 กับ 1 หรือจะเอา 6 กับ 2 หรื อจะเอาอะไรอีก...” (ครู ผ้ ูสังเกต 3 ในทีมการศึกษาชั้น
เรี ยน, 25 ธันวาคม 2560)
จากโพรโทคอลในช่วงของการสะท้อนผลการจัดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน จะพบว่านักเรี ยนเรี ยนรู ้เนื้ อหาสาระ
จากความยุ่งยากที่ ซ่อนอยู่ในหนังสื อ เรี ยน ซึ่ งความยุ่งยากที่ เกิ ด ขึ้ น ในคาบเรี ยนนี้ ที มการศึ กษาชั้น เรี ยนได้ร่วมกัน
สะท้อนผลว่าเป็ นเรื่ อ งของการเขี ยนประโยคสัญ ลัก ษณ์ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ ที มการศึ กษาชั้นเรี ยนได้ร่วมกัน วิเคราะห์ จาก
หนังสื อเรี ยน และเป็ นวัตถุประสงค์ของการจัดการเรี ยนการสอนในคาบนี้ โดยเห็ นว่าเกิ ดความยุ่งยากต่างๆ ที่ เขียน
ประโยคสั ญลักษณ์ เป็ น 12 - 8 = 4 แต่เมื่อนักเรี ยนได้ยอ้ นกลับไปอ่านสถานการณ์ปัญหาและมองเห็นว่าจานวนใดมา
ก่อนมาหลังทาให้การเขียนประโยคสัญลักษณ์น้ นั นักเรี ยนสามารถเขียนได้เป็ น 7 + 5 – 8 = 9 ได้ และความยุง่ ยากของ
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วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
ปี ที่ 7 ฉบับที่ 2: พฤษภาคม-สิงหาคม 2562

การบวกลบจานวน 3 จานวนซึ่ งเป็ นเนื้ อหาสาระใหม่ที่นักเรี ยนยังไม่คุน้ เคยกับสถานการณ์ปัญหาที่ เป็ นการบวกลบ
ระคน ที่มีท้ งั การบวกและการลบอยูใ่ นสถานการณ์ปัญหาเดียวกัน รวมไปถึงความยุง่ ยากในการแสดงแทนด้วยบล็อกที่
นักเรี ยนเกิดความยุง่ ยากในช่วงแรก แต่เมื่อเพื่อนๆ ในกลุ่มช่วยกันแก้ปัญหาทาให้นกั เรี ยนสามารถแสดงแทนการบวก
การลบด้วยบล็อกได้ ดังภาพที่ 3

อภิปรายผลการวิจัย
การตีความหนังสื อเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ของครู โดยใช้การศึกษาชั้นเรี ยนและวิธีการแบบเปิ ด นั้นพบว่าทีมการศึกษา
ชั้นเรี ยนได้ตระหนักและมองเห็ นความส าคัญ ของการตี ความหนังสื อเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ที่ เน้นการแก้ปั ญหา โดยการ
ทาการศึกษาชั้นเรี ยนครบทั้ง 3 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน 2) การสังเกตการจัดการเรี ยนรู ้ร่วมกันใน
ชั้นเรี ยน และ 3) การสะท้อนผลการจัดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน ซึ่ งในการสังเกตการจัดการเรี ยนรู ้ร่วมกันในชั้นเรี ยนจะเป็ นการ
สังเกตตามขั้นตอนของวิธีการแบบเปิ ด โดยในทุกขั้นตอนของการศึกษาชั้นเรี ยน ทีมการศึ กษาชั้นเรี ยนได้ใช้หนังสื อเรี ยน
คณิ ตศาสตร์ที่เน้นการแก้ปัญหาเป็ นหลัก ซึ่งในการตีความหนังสื อเรี ยนคณิ ตศาสตร์น้ ีน้ นั ประกอบไปด้วยการค้นหาโลกจริ ง
ของนักเรี ยน การวิเคราะห์ความยุง่ ยากของนักเรี ยนในการแสดงแทนแบบต่างๆ การวิเคราะห์ “วิธีการหรื อเครื่ องมือ” ก่อนที่
จะเรี ยนเรื่ องนี้ คืออะไร โดยเป็ นการทางานร่ วมกันของทีมการศึ กษาชั้นเรี ยนเพื่อที่ จะค้นหาแนวคิดและการทาความเข้าใจ
หนังสื อเรี ยนเพื่อใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
ในขั้นของการวางแผนการจัดการเรี ยนรู้ ร่วมกัน ที มการศึ กษาชั้นเรี ยนนาหนังสื อเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ที่เน้นการ
แก้ปัญหาประกอบกับใบกิจกรรมของปี การศึ กษาก่อนหน้ามาใช้ในการวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์หรื อความเข้าใจที่ทีต่อหนังสื อเรี ยนของสมาชิกแต่ละคนในทีมการศึกษาชั้นเรี ยน รวมไปถึงพูดคุยถึงตาแหน่ง
ที่สาคัญเพื่อที่จะออกแบบวางแผนทั้งสถานการณ์ปัญหาที่จะเป็ นโลกจริ งของนักเรี ยน การค้นหาความยุง่ ยากของนักเรี ยนที่
ซ่อนอยูใ่ นหนังสื อเรี ยนและเครื่ องมือหรื อวิธีการที่นักเรี ยนควรจะมีก่อนการเรี ยนเรื่ องนี้ โดยการมองย้อนกลับ ซึ่ งหนังสื อ
เรี ยนคณิ ตศาสตร์ที่เน้นการแก้ปัญหานี้ถูกออกแบบมาให้ครู เห็นแนวคิดของนักเรี ยน เพื่อเป็ นแนวทางให้ครู มือใหม่ เพราะมี
ตาแหน่งสาคัญที่ครู ควรพิจารณาซึ่ งถ้าครู มานัง่ อ่านหนังสื อเรี ยนคณิ ตศาสตร์ร่วมกันแล้วจะทาให้สามารถวิเคราะห์แนวคิด
ของนักเรี ยนได้ โดยในหนังสื อเรี ยนนั้นมีการทาวิจยั มาแล้วว่าตาแหน่งใดเป็ นปั ญหาหรื อความยุง่ ยากของนักเรี ยน [15]
ในขั้นของการสั งเกตการจัดการเรียนรู้ ร่วมกัน ทีมการศึกษาชั้นเรี ยนร่ วมกันสังเกตการจัดการเรี ยนรู ้ตามขั้นตอน
ของวิธีการแบบเปิ ด [11] ได้แก่ 1) ขั้นนาเสนอปั ญหาปลายเปิ ด 2) ขั้นเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของนักเรี ยน 3) ขั้นอภิ ปรายและ
เปรี ยบเที ยบแนวคิดของนักเรี ยนทั้งชั้นเรี ยน และ 4) ขั้นสรุ ปโดยเชื่ อมโยงแนวคิดของนักเรี ยนที่ เกิ ดขึ้ นในชั้นเรี ยน โดย
ครู ผสู ้ อนในทีมการศึกษาชั้นเรี ยนได้ดาเนิ นกิจกรรมชั้นเรี ยนดังที่ทีมได้ร่วมกันวางแผนไว้ โดยเน้นให้กิจกรรมดาเนิ นไป
ด้วยแนวคิดของนักเรี ยน และทีมผูส้ ังเกตได้พยายามสังเกตแนวคิดที่เกิดขึ้น รวมไปถึงการเข้าถึงโลกจริ งของนักเรี ยน และ
เมื่อนักเรี ยนเกิดความยุง่ ยาก ครู มีหน้าที่เป็ นเพียงผูส้ นับสนุนสื่ อต่างๆ และสังเกตอยูห่ ่างๆ และปรับบทบาทตามสถานการณ์
ที่เหมาะสม เพื่อให้นกั เรี ยนได้นาเครื่ องมือหรื อวิธีการมาใช้ในการแก้ปัญหา ซึ่ งผลการวิจยั พบว่านักเรี ยนเกิดความยุง่ ยากใน
ประเด็นที่ทีมการศึกษาชั้นเรี ยนได้ร่วมกันวิเคราะห์ แต่นกั เรี ยนก็สามารถแก้ปัญหาได้จากเครื่ องมือหรื อวิธีการที่นกั เรี ยนมี
อยู่ ซึ่งเป็ นประเด็นที่ทีมการศึกษาชั้นเรี ยนได้ร่วมกันวิเคราะห์ ทาให้ความยุง่ ยากลดน้อยลงและนักเรี ยนได้เรี ยนรู ้จากแนวคิด
ของชั้นเรี ยน
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ในขั้นของการสะท้ อนผลการจัดการเรียนรู้ ร่วมกัน เมื่อทีมการศึกษาชั้นเรี ยนได้ร่วมกันสังเกตชั้นเรี ยนแล้วจะเป็ น
การร่ วมกันสะท้อนผลหลังการสอน ถึงตาแหน่งสาคัญและประเด็นปั ญหาที่เกิ ดขึ้นจากการสอนหน่วยการเรี ยนรู ้เรื่ องบวก
หรื อลบเอ่ยที่นกั เรี ยนต้องมีเครื่ องมือมาจากการเรี ยนก่อนหน้านี้น้ นั คือการบวกและการลบ เพื่อนามาใช้ในการเรี ยนหน่วยนี้
ดังนั้ นจากการสะท้อนผลหลังการสอนครู ผูส้ อนและที มการศึ กษาชั้นเรี ยนจึ งได้สะท้อนถึ งประเด็ น ของการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของนักเรี ยน ซึ่งผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนสามารถเข้าถึงโลกจริ งจากสถานการณ์ปัญหาที่ครู ได้ร่วมกันวางแผน
ไว้ และเกิดเป็ นปัญหาจริ งขิงตนเอง ซึ่งนักเรี ยนมีเครื่ องมือที่เรี ยนมาจากเรื่ องการบวกและการลบ และสามารถนามาใช้ในการ
แก้ปัญหาได้ ทาให้ทีมการศึกษาชั้นเรี ยนได้ตระหนักว่าเครื่ องมือหรื อวิธีการ และความยุง่ ยากที่ซ่อนอยูม่ ีความสาคัญต่อการ
ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเพื่อให้นกั เรี ยนบรรลุวตั ถุประสงค์ดงั ที่หนังสื อเรี ยนได้ซ่อนไว้
จากการวิจยั พบว่าการตีความหนังสื อเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ของครู น้ นั ทาให้ได้ตระหนักถึงความสาคัญของเครื่ องมือ
หรื อวิธีการที่นกั เรี ยนควรจะได้เรี ยนรู ้ เนื่องจากในการเรี ยนชั้นที่สูงขึ้นหรื อเนื้อหาอื่นๆ การมีเครื่ องมือหรื อวิธีการนั้นจะทา
ให้นกั เรี ยนสามารถแก้ปัญหาได้ดีข้ ึน นักเรี ยนเข้าถึงโลกจริ งที่ครู ตีความไว้อย่างมาก นักเรี ยนเกิดปั ญหาจริ งของตนเอง ทา
ให้การเรี ยนการสอนสนุกสนานและมีความหมายจากเนื้อหาที่หนังสื อเรี ยนซ่อนไว้
จากการที่ทีมการศึกษาชั้นเรี ยนได้ใช้การศึกษาชั้นเรี ยนและวิธีการแบบเปิ ดในการตีความหนังสื อเรี ยนคณิ ตศาสตร์
นั้น ทาให้ครู ในทีมได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการทางานร่ วมกันเพื่อที่จะพัฒนาชั้นเรี ยนของตนเองและเน้นให้ช้ นั เรี ยน
เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องตามบริ บทที่แตกต่างกัน และครู ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของตนเองเช่นเดียวกันเมื่อใช้นวัตกรรม
ดังกล่าวจากบทบาทที่เป็ นผูใ้ ห้เปลี่ยนมาเป็ นผูร้ ับและเรี ยนรู ้จากแนวคิดของนักเรี ยน ให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้อย่างมีความหมาย
ดังที่ [16] ได้ช้ ีให้เห็นว่าการสอนเป็ นวัฒนธรรมอย่างหนึ่ ง ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริ บทนี้ มากที่สุดคือครู ดังนั้นการเปลี่ยน
วัฒนธรรมชั้นเรี ยนต้องอาศัยการพัฒนาโดยครู ในเชิงวิชาชีพ ซึ่ งนักการศึกษาของญี่ปุ่นมองการพัฒนาในแง่น้ ี วา่ 1) ต้องทา
แบบค่อยเป็ นค่อยไป 2) ต้องทาอย่างต่อเนื่ อง และ 3) ต้องเน้นเรื่ องการเปลี่ยนแปลงชั้นเรี ยนเป็ นสาคัญ ซึ่ งองค์ประกอบทั้ง
สามนี้เป็ นหัวใจของวิธีการพัฒนาวิชาชีพครู ในญี่ปุ่นที่เรี ยกว่า Lesson Study
ซึ่ งจากการสัมภาษณ์ทีมการศึ กษาชั้นเรี ยนพบว่าการใช้นวัตกรรมการศึ กษาชั้นเรี ยนและวิธีการแบบเปิ ดในการ
ตีความหนังสื อเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เป็ นการช่วยให้ครู ได้พฒั นาตนเองในการทาความเข้าใจหนังสื อเรี ยนเพื่อวางแผนการจัดการ
เรี ยนการสอน ซึ่งการใช้หนังสื อเรี ยนอาจจะไม่ได้ผลหากไม่มีการพัฒนาวิชาชีพครู เพิ่มเติมในด้านความรู ้ความเข้าใจของครู
ดังนั้นจึ งมี ความจาเป็ นที่ จะต้องให้ความช่ วยเหลื อครู ในการพัฒนาความเชี่ ยวชาญของตนเองในการใช้หนังสื อเรี ยน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ ครู เข้าใจข้อความที่ปรากฏในหนังสื อเรี ยนก่อนการจัดการเรี ยนการสอน [15] ซึ่ งทีมการศึ กษาชั้น
เรี ยนเองมองว่าการที่ ครู ได้มาทางานร่ วมกันทาให้ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดและความเข้าใจที่ แต่ละคนมีต่อหนังสื อเรี ยน ดัง
คาพูดของทีมการศึกษาชั้นเรี ยนที่วา่ “...เป็ นจุดดีที่คนหรื อกลุ่มคนที่เข้ ามาทางานร่ วมกัน มีความรู้ มาคนละเรื่ อง มองเห็นสิ่ ง
ที่ต่างกัน มาตีความช่ วยกันจึ งเป็ นจุดดีที่จะเห็ นแนวคิ ดของนักเรี ยนมากขึน้ เป็ นสิ่ งที่แต่ ละคนมองเห็ นมาแชร์ กันมันย่ อม
ดีกว่ าเรานั่งทาอยู่คนเดียว กลุ่มนั้นคิดอย่ างนี ้ กลุ่มนีค้ ิดอย่ างนี ้ แล้ วสุดท้ ายมาตีรวมเป็ นแนวคิดของทั้งชั้นมันจึ งเป็ นเรื่ องดี ...”
(ครู ผ้ ูสังเกตในทีมการศึ กษาชั้นเรี ยน 1, 26 ธันวาคม 2560) ซึ่ งในบริ บทของการศึกษาชั้นเรี ยนและวิธีการแบบเปิ ดจึงเป็ น
นวัตกรรมที่สามารถช่วยพัฒนาวิชาชีพครู ในด้านของการทาความเข้าใจหนังสื อเรี ยนเพื่อใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
และให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้ได้อย่างมีความหมาย ซึ่ งการตีความหนังสื อเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ของครู น้ ี ส่งผลกระทบต่อชั้นเรี ยน
คณิ ตศาสตร์และการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนโดยตรง
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