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การสร้างแผนภาพความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน
Mapping Learners’ Understandings of Nature of Science
ลือชา ลดาชาติ1* และ ลฎาภา ลดาชาติ2
Luecha Ladachart and Ladapa Ladachart
1วิทยาลัยการศึกษา
2คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา (School of Education, University of Phayao)
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บทคัดย่อ
งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาได้ให้ความสาคัญกับการพัฒ นาความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของ
ผู้เรียนมาเป็นเวลานาน วิธีการทั่วไปของการวิเคราะห์ความเข้าใจด้ านนี้คือการจัดประเภทความเข้าใจออกเป็นกลุ่ม
(เช่น ความเข้าใจที่รอบรู้ ความเข้าใจที่เปลี่ยนผ่าน และความเข้าใจที่ไร้เดียงสา) ซึ่งยังไม่สามารถแสดงได้ว่า ผู้เรียน
เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติของวิทยาศาสตร์แต่ละด้านอย่างไร บทความนี้นาเสนอการวิเคราะห์ความเข้ าใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ด้วยการสร้างแผนภาพ ซึ่งผู้วิจัยสามารถสร้างขึ้นเพื่อแทนความเข้าใจเหล่านั้น ข้อมูลจาก
การตอบแบบสอบถามโดยนิสิตครูถูกใช้เป็นตัวอย่างเพื่อแสดงกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล บทความนี้เสนอแนะด้วยว่า
การวิจัยด้านนี้ควรเน้นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติของวิทยาศาสตร์แบบองค์รวมให้มากขึ้น
คาสาคัญ : การวิเคราะห์ข้อมูล; แผนภาพ; ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์

Abstract
Research in science education has paid attention to developing learners’ understandings of
nature of science (NOS). A general way to analyze understandings of NOS is categorizing them into
groups (e.g., informed, transition, and naïve) which cannot represent how the learners understand
interrelations among NOS aspects. This article presents a way to analyze understandings of NOS
using a map, which a researcher can create to represent those understandings. Data from preservice
teachers’ responses to a questionnaire are used as examples to illustrate the data analysis process.
This article also suggests that research in this area should focus more on investigating interrelations
among NOS aspects in a holistic way.
Keywords : Data analysis; Mapping; Nature of science
*Corresponding author, E-mail: ladachart@gmail.com
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ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 2560

บทนา
ประเทศไทยกาหนดให้การรู้วิทยาศาสตร์ (Scientific literacy) เป็นเป้าหมายของการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2553) การรู้วิทยาศาสตร์มีหลาย
องค์ประกอบ (DeBoer, 2000) โดยหนึ่งในนั้นคือความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ (Nature of science: NOS)
ซึ่งหมายถึงความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อ (Belief) ค่านิยม (Value) และญาณวิทยา (Epistemology) ของการได้มาซึ่ง
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Lederman, 1992) แม้ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่นอนว่า ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนควร
เข้ า ใจมี อ ะไรบ้ า ง แต่ โดยทั่ ว ไปแล้ ว นั ก เรี ย นควรเข้ า ใจว่ า 1. หลั ก ฐานเป็ น สิ่ ง จ าเป็ น ในการพั ฒ นาความรู้ ท าง
วิทยาศาสตร์ 2. นักวิทยาศาสตร์ต้องตีความและลงข้อสรุปจากหลักฐาน 3. นักวิทยาศาสตร์แต่ละคนอาจมีแนวคิดทาง
ทฤษฎีแตกต่างกัน และทาให้การลงข้อสรุปจากหลักฐานเดียวกันแตกต่างกันได้ 4. จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 5. ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งชั่วคราวที่สามารถเปลี่ยนแปลง
ได้ และ 6. การพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์อยู่ภายใต้กรอบความเชื่อ ค่านิยม และวัฒนธรรมในสังคม (ลือชา ลดา
ชาติ, ลฎาภา สุทธกูล, และ ชาตรี ฝ่ายคาตา, 2556) ความเข้าใจเหล่านี้จะมีส่วนช่วยให้นักเรียนเข้าใจและมีส่วนร่วมใน
ประเด็นข้อถกเถียงที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
ครูวิทยาศาสตร์ทุกคนจึงควรเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ และสามารถจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้
นักเรียนเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตาม รายงานวิจัยเปิดเผยว่า ครูวิทยาศาสตร์อาจมีความเข้าใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ที่จากัด (เทพกัญญา พรหมขัติแก้ว, สุนันท์ สังข์อ่อง, และ สมาน แก้วไวยุทธ, 2550; ลฎาภา
สุทธกูล, นฤมล ยุตาคม, และ บุญเกื้อ วัชรเสถียร, 2554; พฤฒพร ลลิตานุรักษ์ และ ชาตรี ฝ่ายคาตา, 2554; สุทธิดา
จารัส และ นฤมล ยุ ตาคม, 2551) โดยครูมั ก เข้า ใจคลาดเคลื่ อ นว่า กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์คื อการปฏิ บั ติ
ตามลาดับขั้นตอนที่แน่นอนตายตัว นักวิทยาศาสตร์ต้องไม่มีอคติหรือความคิดเห็นส่วนตัวใด ๆ ในการลงข้อสรุปจาก
หลักฐาน นักวิทยาศาสตร์ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เพียงแค่ในช่วงเริ่มต้นของการศึกษาทางวิทยาศาสตร์
และกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์เป็นอิสระจากบริบททางสังคมและวัฒนธรรม (ลือชา ลดาชาติ และคณะ, 2556) ด้วย
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเหล่านี้ ครูวิทยาศาสตร์หลายคนจึงยังไม่สามารถจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่สะท้อน
ภาพความเป็นจริงของการทางานทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างสมบูรณ์ (ลฎาภา สุทธกูล และคณะ, 2554; พฤฒพร ลลิตานุ
รัก ษ์ และ ชาตรี ฝ่ายคาตา, 2554; สุท ธิด า จ ารัส และ นฤมล ยุต าคม, 2551) ซึ่ งส่งผลให้ นั กเรียนมี ค วามเข้าใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ที่คลาดเคลื่อนเช่นกัน (กาญจนา มหาลี และ ชาตรี ฝ่ายคาตา, 2553; ลือชา ลดาชาติ และ
ลฎาภา สุทธกูล, 2555)
งานวิ จั ย ข้ า งต้ น มุ่ งศึ ก ษาว่ า ผู้ เรี ย นมี ค วามเข้ า ใจธรรมชาติ ข องวิ ท ยาศาสตร์ แ ต่ ล ะด้ า นอย่ า งไร และ
คลาดเคลื่ อ นหรือ ไม่ ข้ อ มู ล มั ก ถู กวิ เคราะห์ แ บบแยกส่ วนตามลั ก ษณะของธรรมชาติ ข องวิ ท ยาศาสตร์แ ต่ ล ะด้ า น
ตัวอย่างเช่น กาญจนา มหาลี และ ชาตรี ฝ่ายคาตา (2553) ศึกษาความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ชั้น ม.1 จานวน 110 คน โดยความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ถูกแบ่งออกเป็น 3 ด้าน แต่ละด้านประกอบด้วย
ประเด็นย่อย 3-4 ประเด็น ในการนี้ ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิจัยในรูปแบบของร้อยละของนักเรียนที่ 1. เข้าใจถูกต้อง 2.
เข้าใจบางส่วน 3. เข้าใจคลาดเคลื่อน และ 4. ไม่เข้าใจ ในทานองเดียวกัน พฤฒพร ลลิตานุรักษ์ และ ชาตรี ฝ่ายคาตา
(2554) ศึกษาความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนิสิตครูระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 59 คน โดยความเข้าใจ
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ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ถูกแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ซึ่งผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเพื่อวัดความเข้าใจโดยการให้นิสิตเลือกว่า
ตนเอง 1. เห็นด้วย 2. ไม่แน่ใจ หรือ 3. ไม่เห็นด้วยกับแต่ละข้อความ ในการนี้ ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิ จัยในรูปแบบของ
ร้อยละของนิสิตที่เลือกคาตอบแต่ละประเภท
แม้แต่งานวิจัยที่เป็นกรณีศึกษาหรืองานวิจัย ที่มีผู้ให้ข้อมูลจานวนน้อยก็มีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบแยกส่วน
เช่นเดียวกัน สุทธิดา จารัส และ นฤมล ยุตาคม (2551) ศึกษาความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของครูเคมี 3 คน
โดยความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ถูกแบ่งออกเป็น 3 ด้าน แต่ละด้านประกอบด้วยประเด็นย่อย 2-4 ประเด็น
ในการนี้ ผู้วิจัยแบ่งความเข้าใจแต่ละด้านของครูออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. ความเข้าใจเป็นอย่างดี 2. ความเข้าใจ
สับสนและไม่ชัดเจน และ 3. ความเข้าใจคลาดเคลื่อน ในทานองเดียวกัน ลฎาภา สุทธกูล และคณะ (2554) ศึกษา
ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของครูระดับประถมศึกษา 4 คน โดยความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ถูก
แบ่งออกเป็น 3 ด้าน แม้ผู้วิจัยไม่ได้มีการระบุประเภทของความเข้าใจ ดังเช่นผู้วิจัยคนอื่นก่อนหน้านี้ แต่กระนั้นก็ตาม
ผู้วิจัยบรรยายความเข้าใจแต่ละด้านโดยปราศจากการแสดงว่า ความเข้าใจเหล่านั้นสัมพันธ์กันอย่างไร งานวิจัยก่อน
หน้านี้ของผู้เขียนเองก็มีข้อจากัดนี้ (ลือชา ลดาชาติ และ ลฎาภา สุทธกูล, 2555) ผู้เขียนได้ศึกษาความเข้าใจธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น ม.4 จานวน 14 คน โดยความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ถูกแบ่งออกเป็น 5
ด้าน ซึ่งผู้เขียนรายงานผลการวิจัยที่แสดงความเข้าใจแต่ละด้านแบบแยกส่วน
การศึกษาความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์แบบแยกส่วน แม้ช่วยให้เห็นภาพได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนอย่างไรบ้างและด้วยอัตราส่วนเท่าใด แต่ก็ยังมีข้อจากัดที่ไม่สามารถแสดงว่า ผู้เรียนเข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่ า งธรรมชาติ ข องวิ ท ยาศาสตร์ แ ต่ ล ะด้ า นอย่ า งไร เนื่ อ งจากธรรมชาติ ข องวิ ท ยาศาสตร์ เป็ น เรื่ อ งซั บ ซ้ อ น
นักวิทยาศาสตร์ศึกษา (เช่น Lederman, 1992) จึงนาเสนอธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ออกเป็นด้านต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อ
ความชัดเจนและความง่ายต่อการทาความเข้าใจ แต่การนาเสนอเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่า ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
แต่ละด้ านไม่ มีค วามสัมพั น ธ์กัน จากการศึ กษาความเข้าใจของนัก วิทยาศาสตร์ Schwartz & Lederman (2008)
พบว่ า ความเข้ า ใจธรรมชาติ ข องวิ ท ยาศาสตร์ ด้ า นหนึ่ งอาจมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ อี ก ด้ า นหนึ่ งมากกว่ า ด้ า นอื่ น ๆ
ตัวอย่างเช่น ความเข้าใจที่ว่า “นักวิทยาศาสตร์มีการตีความหลักฐานชิ้นเดียวกันได้แตกต่างกัน” สัมพันธ์กับความเข้าใจ
ที่ว่า “นักวิทยาศาสตร์มีการใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ” ทั้งนี้เพราะจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์มี
ส่วนทาให้เกิดการตีความที่แตกต่างกัน การเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์อย่างสมบูรณ์จึงไม่ใช่แค่การมีความเข้าใจ
แต่ละด้านอย่างถูกต้องเท่านั้น แต่ผู้เรียนต้องเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติของวิทยาศาสตร์แต่ละด้านด้วย
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์แต่ละด้านมีประโยชน์ต่อการออกแบบ
การจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะนาไปสู่การตัดสินใจว่า ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ด้านใดควรหรือสามารถผนวกรวมกับ
ด้านใดได้บ้าง แต่ด้วยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลในปัจจุบัน การวิจัยเพื่อศึกษาความเข้าใจของผู้เรียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างธรรมชาติของวิทยาศาสตร์แต่ละด้านแทบไม่มีปรากฏ บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอวิธีการวิเคราะห์
ความเข้าใจของผู้เรียนในรูปแบบที่สามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติของวิทยาศาสตร์แต่ละด้านได้ ด้วย
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่แตกต่างออกไป ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมความเข้าใจธรรมชาติ
ของวิท ยาศาสตร์ส ามารถน าวิธีก ารในบทความนี้ ไปประยุ ก ต์ใช้ เพื่ อ ศึ ก ษาและส่ งเสริม ความเข้ าใจธรรมชาติ ข อง
วิทยาศาสตร์แบบองค์รวมมากขึ้น อันจะนาไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ที่ลึกซึ้งมาก
ยิ่งขึ้นต่อไป ในการนี้ ผู้เขียนได้หยิบยกข้อมูลจากนิสิตครูชีววิทยามาเป็นตัวอย่างในการนาเสนอในบทความนี้
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กรอบแนวคิดและการได้มาซึ่งข้อมูล
แม้ในปัจจุบันยังไม่มีข้อสรุปที่แน่นอนว่า ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนควรเข้าใจมีอะไรบ้าง แต่ใน
บทความนี้ ผู้เขียนเลือกใช้กรอบแนวคิดของ Lederman (1992) ซึ่งเสนอว่า ธรรมชาติของวิ ทยาศาสตร์ที่นักเรียนใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานควรเข้าใจประกอบด้วย 1. หลักฐานเป็นสิ่งจาเป็นในการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
(Empirical NOS) 2. นักวิทยาศาสตร์ต้องตีความและลงข้อสรุปจากหลักฐาน (Inferential NOS) 3. นักวิทยาศาสตร์
แต่ละคนอาจมีแนวคิดทางทฤษฎีแตกต่างกัน และทาให้การลงข้อสรุปจากหลักฐานเดียวกันแตกต่างกันได้ (Subjective
NOS) 4. จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์มีบทบาทสาคัญ ในการพั ฒ นาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Imaginative
NOS) 5. ความรู้ทางวิท ยาศาสตร์เป็น สิ่งชั่ วคราวที่ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ (Tentative NOS) และ 6. การพั ฒ นา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อยู่ภายใต้กรอบความเชื่อ ค่านิยม และวัฒนธรรมในสังคม (Socio-cultural NOS) นอกจากนี้
นักเรียนอาจจาเป็นต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่างการสังเกตและการลงข้อสรุป ตลอดจนความแตกต่างระหว่างกฎ
และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ด้วย (รายละเอียดอยู่ที่ ลือชา ลดาชาติ และคณะ, 2556) อย่างไรก็ตาม เพื่อความชัดเจน
และความกระชับ ผู้เขียนขอจากัดธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ไว้เพียงแค่ 5 ด้านแรกเท่านั้น
เนื่องจากธรรมชาติของวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องซับซ้อน ผู้วิจัยส่วนใหญ่จึงใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ
ทั้งจากการเขียนตอบ และ/หรือการสัมภาษณ์ (กาญจนา มหาลี และ ชาตรี ฝ่ายคาตา, 2553; เทพกัญญา พรหมขัติ
แก้ว และคณะ, 2550; ลฎาภา สุทธกูล และคณะ, 2554; ลือชา ลดาชาติ และ ลฎาภา สุทธกูล, 2555; สุทธิดา จารัส
และ นฤมล ยุตาคม, 2551) เครื่องมือที่ผู้วิจัยหลายคนนามาประยุกต์ใช้คือ “แบบสอบถามมุมมองต่อธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์” ซึ่ง Lederman, Abd-El-Khalick, Bell, & Schwartz (2002) พัฒนาขึ้น แบบสอบถามนี้ประกอบด้วย
คาถามปลายเปิด 7 ข้อ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความเข้าใจของตนเองเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ คาถามส่วน
ใหญ่เป็นคาถามที่ไม่มีบริบท เช่น วิทยาศาสตร์คืออะไร (ข้อที่ 1) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แตกต่างจากความรู้ในศาสตร์
สาขาอื่นอย่างไร (ข้อที่ 2) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ เพราะเหตุใด (ข้อที่ 3) แบบจาลอง
ทางวิทยาศาสตร์คืออะไร (ข้อที่ 6) และนักวิทยาศาสตร์ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการทางานหรือไม่และ
อย่ างไร (ข้ อ ที่ 7) ในขณะที่ ค าถามบางข้ อ มี บ ริบ ทเพื่ อ ช่ ว ยให้ ผู้ เรี ย นแสดงความเข้ า ใจของตนเองได้ ง่ายขึ้ น เช่ น
นักวิทยาศาสตร์รู้และมั่นใจได้อย่างไรว่า ไดโนเสาร์เคยมีชีวิตอยู่บนโลกและมีลักษณะดังที่ปรากฏตามสื่อต่าง ๆ (ข้อที่
4) และนักวิทยาศาสตร์แน่ใจในสภาพอากาศที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์พยากรณ์ได้อย่างไร (ข้อที่ 5) ข้อมูลที่ผู้เขียนนามา
เสนอในบทความนี้ก็มาจากการให้นิสิตครูชีววิทยา 19 คน ตอบแบบสอบถามนี้

การสร้างแผนภาพรายบุคคล
แผนภาพเป็นเครื่องมือในการแสดงและจัดระเบียบความรู้หรือโครงสร้างทางสติปั ญญา (Novak & Canas,
2008) ซึ่งได้กลายเป็นกลวิธีหนึ่งของการวิจัยเชิงคุณภาพ (Daley, 2004) ในการนี้ เมื่อผู้เขียนเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
คุณ ภาพมาแล้ ว ขั้นตอนแรกของการวิเคราะห์ข้อมู ลคือการแปลงข้อมู ลเชิงคุณ ภาพให้อยู่ในรูป แบบของข้อความ
เอกสาร จากนั้น ผู้เขียนจึงอ่านเพื่อตีความหมายข้อมูล แตกข้อมูลออกเป็นส่วนย่อย และให้รหัสกับข้อมูลส่วนย่อย (ลือ
ชา ลดาชาติ, 2558) ตามธรรมชาติของวิทยาศาสตร์แต่ละด้าน ตัวอย่างเช่น เมื่อนิสิตคนหนึ่งตอบคาถามข้อที่ 4 ว่า
“จากฟอสซิ ล ที่ ค้ น พบ (นั ก วิ ท ยาศาสตร์ )น ามาเปรีย บเที ย บกั บ สั ต ว์ต่ า ง ๆ ที่ เจอในปั จ จุ บั น และสั น นิ ษ ฐานตาม
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แบบอย่ า งที่ พ บ” ผู้ เ ขี ย นสามารถให้ ทั้ ง รหั ส Empirical NOS กั บ ข้ อ ความที่ ว่ า “ฟอสซิ ล ที่ ค้ น พบ” และรหั ส
Inferential NOS กับข้อความที่ว่า “(นักวิทยาศาสตร์)สันนิษฐานตามแบบอย่างที่พบ” ในทานองเดียวกัน เมื่อนิสิตอีก
คนหนึ่งตอบคาถามข้อที่ 2 ว่า “(วิทยาศาสตร์)มีการทดลองหาข้อเท็จจริงมาหักล้างข้อโต้แย้ง ” ผู้เขียนสามารถให้ทั้ง
รหัส Empirical NOS กับข้อความที่ว่า “มีการทดลองหาข้อเท็จจริง ” และรหัส Subjective NOS กับข้อความที่ว่า
“หักล้างข้อโต้แย้ง” ซึ่งบอกเป็นนัยว่า นักวิทยาศาสตร์แต่ละคนไม่จาเป็นต้องคิดเหมือนกัน ตารางที่ 1 แสดงตัวอย่าง
การให้รหัสแก่คาตอบของนิสิต
ตารางที่ 1 แสดงตัวอย่างการให้รหัสแก่คาตอบของนิสิต
รหัส
ลักษณะของธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างคาตอบของผู้เรียน
Empirical
หลักฐานเป็นสิ่งจาเป็นในการพัฒนา
“(วิทยาศาสตร์)มีการทดลองหาข้อเท็จจริงมาหักล้าง
NOS
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ข้อโต้แย้ง”
Inferential นักวิทยาศาสตร์ต้องตีความและลงข้อสรุป
“จากฟอสซิลที่ค้นพบ (นักวิทยาศาสตร์)]นามา
NOS
จากหลักฐาน
เปรียบเทียบกับสัตว์ต่าง ๆ ที่เจอในปัจจุบัน และ
สันนิษฐานตามแบบอย่างที่พบ”
Subjective
นักวิทยาศาสตร์อาจลงข้อสรุปหลักฐาน
“(นักวิทยาศาสตร์)แต่ละคนอาจจะมีทัศนคติ
NOS
เดียวกันได้แตกต่างกัน
ต่างกัน”
Imaginative/
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์มี
“การตั้งสมมติฐาน ถ้าไม่ใช้จินตนาการว่า สิ่งที่เรา
Creative
บทบาทสาคัญในการพัฒนาความรู้ทาง
คิดหรือเจอ ... เราก็จะไม่ได้สิ่งใหม่ ๆ เกิดขึ้นมา”
NOS
วิทยาศาสตร์
Tentative
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งชั่วคราวที่
“(ความรู้ทาง)วิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่ไม่ตายตัว
NOS
สามารถเปลีย่ นแปลงได้
สามารถเปลีย่ นแปลงได้”
เนื่องจากตัวอย่างคาตอบข้างต้นไม่เพียงแค่แสดงถึงความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 2 ด้ าน หากยัง
แสดงถึงความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติของวิทยาศาสตร์แต่ละด้าน ดังนั้น ผู้เขียนจึงต้องหาวิธีการนาเสนอ
ข้อมูลเพื่อแสดงความเชื่อมโยงระหว่างธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 2 ด้านด้วย ในการนี้ ผู้เขียนนาวิธีการของ Park &
Chen (2012) ซึ่งสร้างแผนภาพรูป 5 เหลี่ยมเพื่ อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ของความรู้ด้าน
เนื้อหาผนวกวิธีสอน (Pedagogical content knowledge) มาประยุกต์ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์แต่ละด้าน (ดังรูปที่ 1) โดยวงกลมแต่ละวงแทนความเข้าใจแต่ละด้าน และเส้ นที่เชื่อมโยง
ระหว่างวงกลม 2 วง แทนความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจ 2 ด้าน ผู้เขียนได้ระบุตัวเลขภายในวงกลมแต่ละวง และ
ตัวเลขที่กากับอยู่บนแต่ละเส้น ทั้งนี้เพื่อแสดงจานวนรหัสหรือจานวนครั้งที่นิสิตอ้างถึงธรรมชาติของวิทยาศาสตร์แต่ละ
ด้าน และความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ตามลาดับ ด้วยวิธีการนี้ ผู้เขียนสามารถระบุได้
ว่า นิสิตแต่ละคนเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ด้านใดบ้าง (จานวนวงกลม และตัวเลขภายในวงกลมแต่ละวง) และ
ความเข้าใจเหล่านั้นสัมพันธ์กันอย่างไร (จานวนเส้น และตัวเลขที่กากับเส้นแต่ละเส้น)
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จากตัวอย่างในรูปที่ 1 นิสิตคนหนึ่งกล่าวถึงธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ด้านต่าง ๆ จานวนทั้งสิ้น 18 ครั้ง ซึ่ง
ประกอบด้วยการกล่าวถึงความจาเป็นของหลักฐานในการพัฒนาความรูท้ างวิทยาศาสตร์ (Empirical NOS) 6 ครั้ง โดย
การกล่าวถึงหลักฐาน 4 ครั้ง มีการเชื่อมโยงกับการตีความและลงข้อสรุปจากหลักฐาน (Inferential NOS) ดังเช่น
คาตอบที่ว่า “นักพยากรณ์อากาศได้รวบรวมข้อมูล [Empirical NOS] เพื่อวิเคราะห์ว่า สภาพอากาศควรจะเป็นแบบใด
[Inferential NOS]” (ข้ อ ที่ 5) ในขณะที่ ก ารกล่ า วถึ งหลั ก ฐาน 1 ครั้ ง เชื่ อ มโยงกั บ อั ต วิ สั ย ของนั ก วิ ท ยาศาสตร์
(Subjective NOS) ดังเช่นคาตอบที่ว่า “(วิทยาศาสตร์)มีการทดลองหาข้อเท็จจริง [Empirical NOS] มาหักล้างข้อ
โต้ แ ย้ ง [Subjective NOS]” (ข้ อ ที่ 4) ในขณะที่ ก ารกล่ าวถึ งหลั ก ฐานอี ก 1 ครั้ ง ไม่ ได้ เชื่ อ มโยงกั บ ธรรมชาติ ของ
วิทยาศาสตร์ด้านอื่น ดังคาตอบที่ว่า “นักพยากรณ์อากาศได้รวบรวมข้อมูลจากหลายที่และหลายประเภท [Empirical
NOS]” นิสิตคนนี้ยังได้กล่าวถึงความไม่แน่นอนของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Tentative NOS) และยกตัวอย่างสาเหตุ
ของการเปลี่ยนแปลงความรู้ว่ าเป็นเพราะแนวคิดทางทฤษฎีของนักวิทยาศาสตร์ไม่ตรงกัน (Subjective NOS) ดัง
คาตอบที่ว่า “วิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่ไม่ตายตัว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา [Tentative NOS] เช่น ทฤษฎีเก่า
เมื่อมีทฤษฎีใหม่ที่ถูกต้องและอธิบายได้มา ก็ถูกหักล้างไป [Subjective NOS]”
Empirical
NOS
6

4
Inferential

4

1

Tentative

1
1

1

1

4

2

Subjective

3

Imaginative/Creative

รูปที่ 1 แสดงแผนภาพความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนิสิตคนหนึ่ง
ในทางตรงข้าม นิสิตอีกคนหนึ่งแสดงความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ที่สมบูรณ์น้อยกว่านิสิตคนแรก
นิสิตคนที่สองนี้กล่าวถึงธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ด้านต่าง ๆ เพียง 7 ครั้ง (ดังรูปที่ 2) ซึ่งประกอบด้วยการกล่าวถึง
ความจาเป็นของหลักฐานในการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Empirical NOS) 3 ครั้ง โดย 1 ใน 3 ครั้ง เป็นการอ้าง
ถึงหลักฐานที่ไม่มีการเชื่อมโยงกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ด้านอื่น ๆ ดังประโยคที่ว่า “(นักวิทยาศาสตร์)ใช้การสารวจ
และตรวจสอบจากซากดึกดาบรรพ์(และ)โครงกระดูก [Empirical NOS]” แต่ในการกล่าวถึงหลักฐานอีก 2 ครั้ง นิสิต
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คนนี้มีการเชื่อมโยงกับการตีความและลงข้อสรุปจากหลักฐาน (Inferential NOS) ดังประโยคที่ที่ว่า “(นักวิทยาศาสตร์)
ใช้การคาดเดา [Inferential NOS] จากโครงกระดูก [Empirical NOS] และสันนิษฐาน [Inferential NOS] จาก DNA
[Empirical NOS]” นอกจากนี้ นิสิตคนนี้มีการอ้างถึงการเปลี่ยนแปลงของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Tentative NOS)
และบทบาทของจินตนาการในการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Imaginative NOS) อย่างละ 1 ครั้ง
Empirical
NOS
3

2
Inferential

2

1

Tentative

1

Imaginative/Creative

รูปที่ 2 แสดงแผนภาพความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนิสิตอีกคนหนึ่ง
จากการให้ ร หั ส ของนิ สิ ต แต่ ล ะคน ผู้ เขี ย นสามารถสร้ า งแผนภาพเพื่ อ แทนความเข้ า ใจธรรมชาติ ข อง
วิทยาศาสตร์ของนิสิตแต่ละคน จากจานวนวงกลมและจากตัวเลขในวงกลมแต่ละวง และจากจานวนเส้นที่เชื่อมโยง
วงกลมและตัวเลขที่กากับแต่ละเส้น ผู้เขียนสามารถเห็นว่า นิสิตแต่ละคนมีความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ด้าน
ใดบ้าง และความเข้าใจแต่ละด้านสัมพันธ์กันอย่างไร ตามลาดับ ตัวอย่างเช่น นิสิตผู้เป็นเจ้าของรูปที่ 1 มีความเข้าใจ
ธรรมชาติ ข องวิท ยาศาสตร์ 5 ด้ า น และสามารถเชื่ อ มโยงความสัม พั น ธ์ได้ บ้ างบางส่ว น โดยเฉพาะการเชื่อ มโยง
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความจ าเป็ น ของหลั ก ฐาน (Empirical NOS) กั บ การตี ค วามและลงข้ อ สรุ ป จากหลั ก ฐาน
(Inferential NOS) ซึ่งมีถึง 4 ครั้ง อย่างไรก็ดี แม้นิสิตคนนี้เข้าใจว่า ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้
(Tentative NOS) แต่เขายังไม่สามารถเชื่อมโยงได้ว่า การได้มาซึ่งหลักฐานใหม่ (Empirical NOS) อาจทาให้ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์เปลี่ยนแปลงได้ (Tentative NOS) ด้วยแผนภาพเช่นนี้ ผู้เขียนจึงพอทราบได้ว่า นิสิตคนนี้ควรได้รับ
การส่งเสริมความเข้าใจด้านใด และความสัมพันธ์ระหว่างด้านใดกับด้านใดเป็นพิเศษ
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การสร้างแผนภาพหมู่
นอกจากการสร้างแผนภาพที่แสดงว่า นิสิตแต่ละคนเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติของวิทยาศาสตร์แต่
ละด้านอย่างไรแล้ว ผู้เขียนอาจนาแผนภาพของนิสิตแต่ละคนมารวมหรือซ้อนกัน และสร้างเป็นแผนภาพหมู่ที่แสดง
ภาพรวมของความเข้าใจของนิสิตทัง้ หมด (ดังรูปที่ 3) แผนภาพหมู่จะแสดงให้ผเู้ ขียนเห็นลักษณะร่วมบางอย่างที่แฝงอยู่
ในนิสิตกลุ่มนี้ จากรูปที่ 3 ที่แสดงภาพรวมของความเข้าใจของนิสิต 19 คน ผู้วิจัยจะสามารถเห็นได้ว่า แม้นิสิตกลุ่มนี้
ตระหนักถึงความจาเป็นของหลักฐานเป็นอย่างดีจากการอ้างถึงหลักฐาน 69 ครั้ง หรือ 47.26% แต่กลับมีแนวโน้มที่จะ
ละเลยธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ด้านอื่น ๆ ดังที่ความถี่ของการอ้างถึงด้านอื่นลดลงมากกว่า 3 เท่า (17 – 21 ครั้ง)
นอกจากนี้ ความเชื่อมโยงส่วนใหญ่เกิดขึ้นระหว่างความจาเป็นของหลักฐาน (Empirical NOS) กับการตีความและลง
ข้อสรุปจากหลักฐาน (Inferential NOS) จานวน 15 ครั้ง หรือ 35.71% และความเชื่อมโยงระหว่างความจาเป็นของ
หลักฐาน (Empirical NOS) กับความคิดที่แตกต่างกันของนักวิทยาศาสตร์ (Subjective NOS) จานวน 10 ครั้ง หรือ
23.81% โดยความเชื่อมโยงทั้งสองรวมกันมีค่ามากกว่าครึ่งหนึ่ง (59.52%) ของความเชื่อมโยงทั้งหมด
Empirical
NOS
69

4

15
Inferential

0

17

19

10

2
1

3

21

Tentative

5

2

Subjective

0

20

Imaginative/Creative

รูปที่ 3 แสดงแผนภาพความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของผูใ้ ห้ข้อมูลหลายคน
การวิเคราะห์แผนภาพหมู่ช่วยให้ผเู้ ขียนเห็นว่า การจัดการเรียนการสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ให้กับนิสติ
กลุ่มนี้ควรเป็นอย่างไร รูปที่ 3 แสดงว่ า นิสิตกลุ่มนี้เข้าใจความจาเป็นของหลักฐาน (Empirical NOS) ในการพัฒนา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี ทฤษฎีการเรียนรู้สรรคนิยม (Constructivism) แนะนาว่า การพัฒนาความเข้าใจ
ควรเริ่มต้นจากสิ่งที่ผู้เรียนเข้าใจอยู่แล้วไปยังความเข้าใจใหม่ (Yager, 1991) ดังนั้น ผู้เขียนสามารถใช้ความจาเป็นของ
หลักฐานเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมความเข้าใจด้านอื่น เนื่องจากแผนภาพความเข้าใจของนิสิตรายบุคคล (ซึ่งผู้เขียน
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ไม่ ได้ ห ยิ บ ยกมาน าเสนอในที่ นี้ ) บ่ งบอกว่ า นิ สิ ต บางคนเข้ า ใจความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความจ าเป็ น ของหลั ก ฐาน
(Empirical NOS) กับการตีความและลงข้อสรุปจากหลักฐาน (Inferential NOS) แม้พวกเขาไม่ได้เรียนรู้ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์มาก่อน ในขณะเดียวกัน นิสิตบางคนยังไม่เข้าใจความสัมพันธ์นี้ ดังนั้น ความสัมพันธ์นี้จึงเป็นสิ่งที่นิสิต
เข้าใจได้ไม่ยากหากพวกเขาได้รับการส่งเสริม ความสัมพันธ์นี้จึงควรได้รับการส่งเสริมสาหรับนิสิตบางคนที่ยังไม่เข้าใจ
เมื่ อนิ สิต ทั้งหมดเข้าใจความสัม พั นธ์นี้ แล้ ว ผู้ เขียนจึงค่ อยขยายความเข้ าใจไปสู่ความสั มพั น ธ์ระหว่างอัตวิสั ยของ
นักวิทยาศาสตร์ (Subjective NOS) กับการลงข้อสรุปหลักฐาน (Inferential NOS) และกับความจาเป็นของหลักฐาน
(Empirical NOS) จากนั้น ผู้เขียนจึงค่อยนาเสนอบทบาทของจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ (Imaginative and
Creative NOS) และความไม่แน่นอนของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Tentative NOS) รวมทั้งเชื่อมโยงธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ 2 ด้านนี้เข้ากับด้านอื่นที่นิสิตเข้าใจอยู่แล้ ว ทั้งหมดนี้คือตัวอย่างการพิจารณาและใช้แผนภาพ (ทั้งแบบ
รายบุคลและแบบหมู่) เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ตามความสอดคล้องกับ
ความเข้าใจเดิมของผู้เรียน

ศักยภาพและข้อจากัด
การวิเคราะห์ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ด้วยการสร้างแผนภาพมีศักยภาพหลายประการ 1.
ผู้เขียนสามารถทราบว่า นิสิตเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจแต่ละด้านหรือไม่และอย่างไร ซึ่งการวิเคราะห์
แบบเดิมยังไม่สามารถแสดงความสัมพันธ์เหล่านี้ได้อย่างชัดเจน 2. ผู้เขียนสามารถกาหนดแนวทางในการจัดการเรียน
การสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ว่า นิสิตมีความเข้าใจอะไรเป็นทุนเดิม และสามารถใช้ความเข้าใจนั้นเป็นพื้นฐาน
หรือเชื่อมโยงไปยังความเข้าใจด้านอื่นอย่างไร และ 3. การสร้างแผนภาพในช่วงเวลาต่าง ๆ (เช่น ก่อน ระหว่าง และ
หลั งการมี ส่ วนร่ว มในกิ จกรรมการเรีย นรู้) ช่ วยให้ ผู้ เขีย นสามารถติ ด ตามได้ ว่า นิ สิต มี พั ฒ นาการด้ านความเข้าใจ
ธรรมชาติของวิท ยาศาสตร์อย่างไร ด้วยศักยภาพเหล่านี้ การจัดการเรียนการสอนธรรมชาติของวิท ยาศาสตร์จึงมี
ทิศทางที่ชัดเจน และสามารถช่วยให้นิสิตเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ได้อย่างลึกซึ้ง อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์
แบบองค์รวมมีข้อจากัดเช่นกัน ทั้งนี้เพราะแผนภาพไม่อาจแสดงความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของผู้เรียนได้ ดังนั้น การใช้
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งแบบแยกส่วนและแบบองค์รวมร่วมกัน อาจช่วยให้ภาพเกี่ยวกับความเข้าใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ของผู้เรียนได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์มากขึ้น

บทสรุป
บทความนี้นาเสนอวิธีการวิเคราะห์ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์แบบองค์รวม ซึ่งเน้นการสร้าง
แผนภาพเพื่อแสดงว่า ผู้เรียนเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติของวิทยาศาสตร์แต่ละด้านอย่างไร การวิเคราะห์
ข้อมูลในบทความนี้แตกต่างไปจากการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยหลายเรื่องก่อนหน้านี้ ซึ่งเน้นการวิเคราะห์ความเข้าใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์แต่ละด้านแบบแยกส่วน การวิเคราะห์แบบองค์รวมมีข้อดีที่ว่า ผู้วิจัยมีแนวทางการเชื่อมโยง
ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ด้วยวิธีการวิเคราะห์ที่แตกต่างไปจากเดิม ผู้เขียนหวังว่ า
การศึกษาความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ในอนาคตจะไม่จากัดอยู่เพียงแค่การระบุว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจที่
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ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 2560
ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนอย่างไรและด้วยอัตราส่วนเท่าใด การวิจัยในอนาคตควรเน้นการศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติของวิทยาศาสตร์แต่ละด้านให้ลึกซึ้งมากขึ้น
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ปัจจุบันดารงตาแหน่ง อาจารย์ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การวิจัยเชิงคุณภาพ
และธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
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ปัจจุบันดารงตาแหน่ง อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การผลิตและพัฒนา
ครูวิทยาศาสตร์ และธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
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รูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการทางานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสาหรับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
A Developing Model of Thinking Process to Work based on the
Philosophy of Sufficiency Economy for Students of
The Prince Royal’s College, Chiang Mai
สิรินันท์ ศรีวีระสกุล เกรียง ฐิติจาเริญพร ดุษิต พรหมชนะ
นิรันดร์ ตั้งธีระบัณฑิตกุล และ กิตติพันธ์ อุดมเศรษฐ์*
Sirinan Sriveerasakul, Kriang Thitijumroenporn, Dusit Promchana,
Nirun Tungteerabanditkul, Kittipun Udomseth
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย (The Prince Royal’s College)

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและศึกษาผลการใช้ รูปแบบการพัฒนากระบวนการคิด ในการทางานบน
พื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสาหรับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี
ขั้น ตอนของการวิจัย 2 ขั้นตอน คือ 1) การสร้างรูปแบบการพั ฒ นากระบวนการคิดในการท างานบนพื้ นฐานหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 2) การนารูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการทางานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปทดลองใช้จัดการเรียนการสอน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยได้แก่ ครูแกนนาการใช้รูปแบบฯ จานวน
48 คน และนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจานวน 432 คน โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลมี 5 ชุด
ทาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูล เชิง
คุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา สรุปและบรรยายตามสภาพจริง รูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการทางานบน
พื้ น ฐานหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ที่ พั ฒ นาขึ้ น มี 5 ขั้ น ตอนคื อ 1) แรงบั น ดาลใจ 2) การตั ด สิ น ใจ 3)
กระบวนการทางาน 4) ผลที่เกิดขึ้น และ 5) การแบ่งปัน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเห็นสอดคล้องกันว่ารูปแบบการ
พัฒนากระบวนการคิดในการทางานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเหมาะสมและมีความตรงเชิง
โครงสร้าง ผลการวิจัย พบว่าเมื่อ นารูป แบบการพั ฒ นากระบวนการคิ ด ในการท างานบนพื้ น ฐานหลัก ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการเรียนการสอน พบว่านักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีกระบวนการคิด ความสามารถในการนาเสนอ
ผลงาน และการประเมินผลงานอยู่ในระดับดี โดยพิจารณาจากคะแนนจากการประเมิน
คาสาคัญ: กระบวนการคิด, หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, รูปแบบการเรียนการสอน.

Abstract
The purposes of this research were to construct and study outcomes from using a
developing model of thinking process for working based on the philosophy of sufficiency economy
of students, The Prince Royal’ s College, Chiang Mai, Thailand. The research methodology was
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divided into 2 phases, firstly, designing and constructing a model and applying the model to the
class, respectively. The samples were 48 school teachers, the first phase, and 432 students selected
by stratified random sampling, for the last phase. The data was collected by 5 research tools. which
can be analyzed by considering frequency, percentage and standard deviation for quantitative
analysis. For qualitative analysis, the contents were analysed, concluded and described according
to a real situation. From outcomes, the developing model of thinking process for working based on
the philosophy of sufficiency economy was composed of: 5 steps which were 1) Inspiration; 2)
Decision- making; 3) Working process; 4) Results; and 5) Sharing. The experts agreed that the model
was appropriate and have reliability. From results from using the developing model of thinking
process for working based on the philosophy of sufficiency economy in a real class, we found that,
by considering scores of evaluations, the samples group had thinking process, presentation abilities
and product quality evaluation at good level.
Keywords: Thinking process, Instructional design model, Sufficiency Economy
*Corresponding author, E-mail: kittipun@prc.ac.th โทร. 053-242550

1. บทนา
สถานการณ์การจัดการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบันยังอยู่ในวิกฤติ เมื่อพิจารณาจากผลของการเข้าร่วม
โครงการประเมิ น ผลนั ก เรี ย นนานาชาติ (Program for International Student Assessment) หรื อ PISA พบว่ า
นักเรียนไทยมีผลการประเมินลดลงในช่วงปี 2000-2006 แต่ในปี 2009 กลับเพิ่มสูงขึ้นทั้งด้านการอ่านและวิทยาศาสตร์
ยกเว้นคณิตศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงน้อยมาก จากผลการทดสอบครั้งล่าสุด (PISA 2012) แม้จะพบว่านักเรียนไทยมีผลการ
สอบสูงขึ้นจาก PISA 2009 ในทุกด้าน แต่ยังต่ากว่าค่าเฉลี่ยของ OECD (2014) จากผลการประเมินดังกล่ าว สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สสวท. (2556) ชี้ว่า คุณภาพการศึกษาของไทยยังห่างไกลความเป็นเลิศ
ความพยายามที่ จ ะยกระดั บ การศึ กษายั งคงเป็ น ภารกิ จ ส าคั ญ ที่ ต้ อ งด าเนิ น ต่ อ ไป โดยเสนอว่า การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นไม่ จาเป็นต้องเปลี่ยนหลักสูตรใหม่ทั้งระบบ เพียงแต่มีมาตรการที่ดีในการ
ยกระดับคุณ ภาพของการเรียนการสอน โดยสานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้หรือ สสค. (2557) เสนอให้มีการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยการสนับสนุนและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ร่วมคิดค้นนวัต กรรมทางการศึกษา
สนับสนุนนโยบายปฏิรูปหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการที่เน้น “ทักษะชีวิตและโลกของงาน” พร้อมทั้งพัฒนาทักษะ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแก่ครู เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสการปฏิรูปการศึกษาของโลก ซึ่งภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 เสนอไว้ (เคน เคย์, 2554: 34) โดยกรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระบุทักษะที่สาคัญ 3 ด้านคือ 1)
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 2) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และ 3) ทักษะชีวิตและการทางาน ซึ่งเมื่อ
พิจารณาแล้วเราจะพบว่าทักษะต่าง ๆ ดังกล่าวมีทักษะการคิดเป็นรากฐานสาคัญ ดังนั้น กระแสทางการศึกษาแบบใหม่จึง
จ าเป็ น ที่ จ ะตองปรั บ ปั จ จั ย ในการสร้ า งพลั ง แห่ ง ความคิ ด นั บ ตั้ งแต่ ห ลั ก สู ต ร ทั ศ นคติ วิ ธี ส อน วิ ธี วั ด ผล การจั ด
สภาพแวดล้อมและการทาความเขาใจในข้อจากัด จุดเด่น จุดด้อยของเด็กแต่ละคน เพื่อผลผลิตทางความคิดที่ดีในอนาคต
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ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 2560
(อุ ษณี ย์ อนุ รุท ธ์วงศ์ , 2554: 6) โดยเฉพาะทั กษะการคิ ดขั้ น สู งซึ่ งเป็ น ทั กษะการคิ ดที่ ซั บซ้ อน (More Complicated
Thinking Skills) เป็นทักษะการคิดที่มี หลายขั้นตอน ต้องอาศัยทักษะการสื่อความหมายและทักษะการคิดที่เป็นแกน
หลายๆ ทักษะในแต่ละขั้น ซึ่งทักษะการคิดขั้นสูงจะเกิดขึ้นได้เพื่อเด็กได้พัฒนาทักษะการคิดพื้นฐานจนมีความชานาญ
พอสมควรแล้ว (ส านั กงานคณะกรรมการศึก ษาแห่ งชาติ, 2545: 41) จะเห็น ได้ว่าการพั ฒ นาทั กษะกระบวนการคิ ด
ระดับสูงจึงเป็นเรื่องสาคัญและจาเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องนาไปสู่การปฏิบัติจริงให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม เพราะที่ผ่านมา
การจัดการเรียนการสอนในระบบเป็นการเรียนรู้ในห้องเรียนซึ่งมีลักษณะเป็นการป้อนความรู้จากครูสู่นักเรียน นักเรียน
ต้องเรียนด้วยการท่อง จา และทาความเข้าใจโดยมีเป้าหมายอยู่ที่การสอบและการวัดผลประเมินผล การคิดจากวิธีการ
ดังกล่าวไม่ได้เป็นทักษะการคิดในระดับสูง ทาให้ นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดประเมินค่า
หรือคิดอย่างสร้างสรรค์ได้ โดยเฉพาะการคิดที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือ การคิดที่นาไปสู่กระบวนการทางานซึ่ง พิมพ์พันธ์
เดชะคุปต์ (2557:5) ระบุว่า การเรียนรู้ของเด็กเกิดจากกิจกรรมที่เน้นกระบวนการ เพราะกระบวนการเท่านั้นที่นาไปสู่
การให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เป็นการฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การสร้าง
ค่านิยมต่อสังคม จึงจะส่งผลให้เด็กคิดเป็น ทาเป็น ตัดสินใจเลือกอย่างชาญฉลาด และสามารถแก้ปัญหาที่ต้องเผชิญในทุก
สถานการณ์ได้
นอกจากทักษะการคิด ปัจจุบันหน่วยงานการศึกษาของไทยมีนโยบายส่งเสริมให้นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งหลักสาคัญในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ภาคการศึกษาจะมุ่งพัฒนาที่ตัวครูก่อนเป็นอันดับแรก (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547: 16-17) เพราะถือว่า
ครูเป็นทรัพยากรที่สาคัญในการถ่ายทอดความรู้ และปลูกฝังสิ่งต่าง ๆ ให้แก่เด็ก เพราะเมื่อครูเข้าใจ ครูก็จะได้เป็น
แบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กได้ การจัดการศึกษาตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถดาเนินการได้ใน 2
ส่วนคือ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานศึกษาและส่วนที่เป็นการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งในส่วนหลังนี้เป็นการ
สอดแทรกหลักคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงในกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และประยุกต์เข้ากับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยการบูรณาการการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ทุกกลุ่มสาระ
เรียนรู้ นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเท่านั้น
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยได้เห็นความสาคัญและน้อมนาเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 จนถึงปัจจุบัน ผลการดาเนินการพบว่า
นักเรียนยังขาดกระบวนการคิดที่เหมาะสมในการทางาน การคิดของนักเรียนยังไม่เป็นระบบที่ชัดเจน ขาดความสอดคล้องและ
ต่อเนื่องกันทั้งในการเรียนการสอนในชั้นเรียนและในกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงยังไม่สามารถอธิบายการทางานของตนเองได้อย่าง
เหมาะสม ไม่เป็นลาดับขั้นตอน ไม่สัมพันธ์กันและไม่เชื่อมโยงให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่เห็นชัดที่สุด
คือผลงานของนักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบที่เชื่อมโยงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ยง (โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย, 2557) ดังนั้น เพื่อพัฒนานั กเรียนให้มีทักษะที่จาเป็นสาหรับโลกปัจจุบันและ
อนาคต มีความพร้อมเข้าสู่เวทีการแข่งขันในระดับสากลทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จึงดาเนินการพัฒนารูปแบบ
การพัฒนากระบวนการคิดในการทางานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นโดยใช้กระบวนการวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development) โดยหวังว่ารูปแบบการพัฒนากระบวนการคิ ด ที่พัฒนาขึ้น จะสามารถพัฒนา
ความสามารถในการคิดระดับสูงของผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ ช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะการทางานและทักษะการนาเสนองาน
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ที่ชัดเจนจนเป็นความสามารถทีโ่ ดดเด่นในตัวผู้เรียน และกลายเป็นเอกลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยใน
ที่สุด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการทางานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สาหรับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการทางานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สาหรับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักคิดที่ใช้เป็นแนวทางการดารงชีวิต ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ทรงมีพระราชดารัสแก่ชาวไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา ประกอบด้วย 2 เงื่อนไข
ได้แก่ ความรู้ และคุณธรรม 3 ห่วง ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตนเอง และ 4 มิติ ได้แก่
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยแนวคิดนี้ได้รับการยกย่องเชิดชูจากองค์การสหประชาชาติว่าเป็น
แนวคิดที่มีประโยชน์ พร้อมทั้งสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกยึดเป็นแนวทางสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักทางเศรษฐกิจที่มีการบูรณาการแบบดุลยภาพ มีความเป็นปกติและยั่งยืน (ประเวศ วะสี ,
2542: 3) ช่วยให้ผู้ที่นาไปปฏิบัติสามารถพึ่งพาตนเอง สร้างความเจริญก้าวหน้าและฐานะทางเศรษฐกิจขั้นสูงขึ้นไป
ตามลาดับ (สุเมธ ตันติเวชกุล, 2549: 286) โดยกระทรวงศึกษาธิการได้นามากาหนดเป็นจุดหมายของการจัดการศึกษาและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 5)
โดยเสริมเข้าไปกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจ
ระบบและวิธีการของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจาวันได้ นอกจากนี้
ยังส่งเสริมให้แต่ละสถานศึกษานาไปใช้ในการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ด้วย
การนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงมาใช้ นั้น จ าเป็นต้องพั ฒนาการคิดระดับสู งควบคู่ ไปด้วย เนื่ องจาก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิดที่ต้องใช้ทักษะการคิดระดับสูงบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การ
คิดระดับสูงได้แก่ การคิดที่สาคัญ ๆ เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์
และการคิดแก้ปัญหา เป็นต้น ซึ่งแต่ละอย่างมีกระบวนการ เป้าหมายและวิธีคิดที่แตกต่างกันแต่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน
โดยการคิดวิเคราะห์จะเป็นพื้นฐานที่สาคัญของการคิดระดับสูงแบบต่าง ๆ การส่งเสริมการคิดวิเคราะห์มักใช้วิธีตั้งคาถาม
เนื่องจากการตั้งคาถามมีส่วนสัมพันธ์กับการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนในระดั บที่ต่างกัน ซึ่งในการถามผู้สอนควร
เลือกใช้คาถามที่เหมาะสมกับทักษะการคิดและพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ต้องการ (Frazee และ Rudnitski, 1995) โดย
ทิศนา แขมมณี (2555) ได้เสนอแนวทางในการส่งเสริมการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยกาหนดเป็น 7
คาถามที่ให้ครูนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดและอุปนิสัยพอเพียงให้กับนักเรียน
ได้แก่ 1) จะทำอะไร ทำทำไม 2) มีควำมรู้เพียงพอในเรื่องที่จะทำหรือไม่ ต้องศึกษำหำควำมรู้อะไรเพิ่มเติมบ้ำง 3) มี
ควำมพร้อมหรือไม่ มีควำมเป็นไปได้ที่จะทำหรือไม่ 4) ทำอย่ำงไรจึงจะพอดี พอประมำณ ทำอย่ำงไรจะสำมำรถรองรับ
ปัญหำหรือกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคตได้ 5) ลงมือทำอย่ำงไรจึงจะสำเร็จ 6) อะไรที่ทำได้ดี อะไรที่ยังทำไม่ได้ดี จะ
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ปรับปรุงแก้ไขอย่ำงไร และ 7) เกิดกำรเรียนรู้อะไรขึ้นบ้ำงจำกกำรคิด/ทำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง
นอกจากกระบวนการตั้งคาถามแล้ว การคิดแบบหมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats) ของเอดเวิร์ด เดอ โบโน (1985) ก็มี
ความสาคัญเพราะช่วยให้ผู้เรียนเกิด การคิดอย่างเป็นระบบ เนื่องจากมีการจาแนกความคิดออกเป็นด้าน ๆ ซึ่งจะช่วยดึง
ทักษะและประสบการณ์ของผู้คิดมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเหมาะสมกับสถานการณ์ (ไพรรุ่ง งามสมพรพงศ์, 2558)
การคิดแบบหมวก 6 ใบประกอบด้วย 6 สี คือ หมวกสีขำว เป็นการกระตุ้นให้คิดในการตั้งคาถามเกี่ยวกับข้อเท็จจริง
หมวกสีแดง เป็นการกระตุ้นให้คิดในการตั้งคาถามเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึก หมวกสีเขียว เป็นการกระตุ้นให้คิดในการ
ตั้งคาถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา หมวกสีเหลือง เป็นการกระตุ้นให้คิดในการตั้งคาถามเกี่ยวกับจุดเด่น
จุดเน้น หรือจุดที่สาคัญ หมวกสีดำ เป็นการกระตุ้นให้คิดในการตั้งคาถามเกี่ยวกับการระบุปัญหา การหาสาเหตุปัญหา
และ หมวกสีฟ้ำ เป็นการสรุปความคิดทั้งหมดให้มองเห็นภาพรวมของการคิด โดยเสนอเป็นขั้นตอน 6 ขั้น (ประภาศรี
รอดสมจิตร์, 2542) ได้แก่ ขั้นนำ (Lead-in) ขั้นชี้แจงรำยละเอียด (Explanation) ขั้นสำธิต (Demonstration) ขั้นฝึกปฏิบัติ
(Practice) ขั้นหำรำยละเอียดเพิ่มเติม (Elaboration) และขั้นสรุป (Conclusion) ซึ่งวิธีการการคิดแบบหมวก 6 ใบจะช่วย
ให้ครูผู้สอนนาไปใช้สร้างกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดในลักษณะต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
สาหรับการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีการผสมผสานกระบวนการคิดในระดับสูงแบบต่าง ๆ เข้ามาใช้
ในโรงเรียนนั้ น คณะผู้ วิจั ยได้ น าหลั กบั น ได 5 ขั้น ในการพั ฒ นาผู้เรี ยนสู่ ม าตรฐานสากล (Five Steps for Student
Development) ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard
School) มาใช้ขับเคลื่อนกระบวนการดังกล่าว ได้แก่ 1) กำรตั้งคำถำม/สมมติฐำน (Hypothesis Formulation) 2)
กำรสืบค้นควำมรู้และสำรสนเทศ (Searching for Information) 3) กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ (Knowledge Formation)
4) กำรสื่ อสำรและนำเสนออย่ ำงมี ป ระสิท ธิภ ำพ (Effective Communication) และ 5) กำรบริกำรสังคมและจิ ต
สำธำรณะ (Public Service) โดยเน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent
Study: IS) ซึ่ง 3 สาระ ได้แก่ IS1-การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation)
IS2-การสื่อสารและการนาเสนอ (Communication and Presentation) และ IS3-การนาองค์ความรู้ไปใช้บริการ
สังคม (Social Service Activity) (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555: 25) ทั้งนี้นอกจากจะส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถศึกษา
ค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองแล้ว ยังสามารถสื่อสารวิธีการเพื่อแบ่งปันความรู้ให้กับผู้อื่นได้อีกด้วย โดย
อาศัยทักษะการสื่อสารและการนาเสนอซึ่งเพิ่มเติมเข้าไปในขั้นตอนสุดท้ายของรูปแบบฯ ที่พัฒนาขึ้น ทักษะการสื่อสาร
เป็นความสามารถในการเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลงานที่มาจากการค้นคว้าและปฏิบัติจริงของนักเรียนตามขั้นตอนของ
รูปแบบฯ รวมทั้งความรู้และความคิดของนักเรียนที่ได้จากกระบวนการคิดในการทางานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ กำรสื่อสำรด้วยกำรพูดหรือวำจำ (Oral Communication) กำรสื่อสำรที่เป็นลำย
ลั กษณ์ อั กษร (Written Communication) และกำรสื่ อสำรที่ ใช้ เทคโนโลยี (Technology Communication) (อุ มาพร
นิลทวิก, 2553) สาหรับการนาเสนอด้วยการพูดหรือวาจาที่มีประสิทธิภาพ ผู้นาเสนอต้องมีการเตรียมตัวที่ดี โดยกาหนด
จุดมุ่งหมายให้ชัดเจน มีการวิเคราะห์ผู้ฟัง กาหนดขอบเขตของเรื่อง รวบรวมเนื้อหา เรียบเรียงเนื้อเรื่อง และหมั่นฝึกฝนการ
น าเสนอ ซึ่ งโดยทั่ วไปจะประกอบด้ วย 3 ส่ วนคื อ ค าน า (15%) เนื้ อเรื่อง (70%) และบทสรุป (15%) (Sarah Kessler,
2010; วรทัศน์ อินทรัค คัมพร, 2559: 3-4) แต่ถ้าเป็นการนาเสนอที่เป็นลายลักษณ์ อักษร (Text) ภาพกราฟิก (Graphic)
หรือสื่อผสม (Multimedia) เพื่อนาเสนอผ่านช่องทางอื่น ๆ สุกรี รอดโพธิ์ทอง (2546) เสนอว่า ควรออกแบบให้มีความเรียบ
ง่าย(Simplicity) มีความสม่าเสมอ (Consistency) มีความชัดเจน (Clarity) และมีความสวยงาม (Aesthetic)
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

รูปที่ 1 แสดงแผนภาพกรอบแนวคิดในการวิจยั

2. วิธีการศึกษา
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง มี 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มครูแกนนาการใช้รูปแบบฯ จานวน 48 คน และกลุ่ม
นักเรียนที่เรียนจากแผนการสอนที่พัฒนาขึ้นตามขั้นตอนของรูปแบบฯ จานวน 2,060 คน สุ่มเป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อเก็บ
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รวบรวมข้อมูล จานวน 432 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified random sampling)
2. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น รูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการทางานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสาหรับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
ตัวแปรตาม ผลการใช้รูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการทางานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งส าหรั บ นั ก เรี ย นโรงเรี ย นปริน ส์ ร อยแยลส์ วิ ท ยาลั ย จั งหวั ด เชี ย งใหม่ โดยพิ จ ารณาในด้ า น 1)
กระบวนการคิดในการทางานของนักเรียน 2) การนาเสนองานของนักเรียน และ 3) คุณภาพผลงานของนักเรียน
คาจากัดความที่ใช้ในการวิจัย
รูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการทางานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง
แบบแผนที่คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมาใช้เป็นแนวทางสาหรับครูในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดที่เหมาะสมและเป็นระบบ นาไปสู่การวางแผนการทางานและการปฏิบัติงานให้
เกิดผลงานที่มีคุณภาพและช่วยให้ผู้เรียนสามารถอธิบายผลงานของตนเองได้อย่างชัดเจน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง แนวคิดหลักที่ใช้เป็นแนวทางการดาเนินชีวิตและวิถีการปฏิบัติ
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ทรงมีพระราชดารัสชี้แนะให้แก่พสกนิกรชาวไทย โดยมี
หลักสาคัญคือ 2 เงื่อนไข ได้แก่ ความรู้ และคุณธรรม หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ในงานที่จะปฏิบัติเป็น
อย่างดีจึงจะทาให้เกิดผลสาเร็จได้ นอกจากนี้ยังต้องอาศัยคุณธรรมซึ่งทาหน้าที่ค อยกากับให้งานที่ปฏิบัติเกิดผลดีต่อ
ตนเองและกับคนทั่วไปโดยไม่มีผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาภายหลัง 3 ห่วง ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มี
ภู มิ คุ้ มกั นที่ ดี ในตนเอง หมายถึ ง การรู้ จั กเลื อกที่ จะปฏิ บั ติ ให้ เหมาะสมกั บบริ บทโดยมี เหตุ มี ผลอั นสมควรในการที่ จะ
ดาเนินการต่าง ๆ ซึ่งจะทาให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความราบรื่น เป็นที่ยอมรับและปลอดภัยซึ่งหมายถึงการมีภูมิคุ้มกันที่ดี
นั่นเอง และ 4 มิ ติ ได้ แก่ เศรษฐกิจ สั งคม สิ่งแวดล้อม และวัฒ นธรรม หมายถึง การด าเนิ นการใด ๆ ให้ คานึ งถึ ง
ผลกระทบที่จะเกิดกับบริบทและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้ง 4 ด้านได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม
และด้านวัฒนธรรม
ผลการใช้รูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการทางานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หมายถึง ผลจากการนารูปแบบไปใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ของครูแกนนาการใช้
รูปแบบฯ ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยพิจารณาในด้าน 1) กระบวนการคิดในการทางานของนักเรียน
พิจารณาจากการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามขั้นตอนของรูปแบบฯ ทั้ง 5 ขั้นตอนตามที่ครูผู้สอนกาหนด 2) การนาเสนอ
งานของนักเรียน พิจารณาจากการนาเสนอผลงานจากการปฏิบัติของนักเรียน และ 3) คุณภาพผลงานของนักเรียน
หมายถึง ผลคะแนนจากการตรวจประเมิน คุณ ภาพงานของนักเรียนที่พัฒ นาขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนตาม
ขั้นตอนของรูปแบบฯ

วิธีดาเนินการวิจัย
เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ทั้งข้อมูล
เชิงปริมาณ (Quantitative data) และข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative data) โดยแบ่งการวิจัยออกเป็น 2 ขั้นตอน
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ดังนี้
ตอนที่ 1 การสร้างรูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการทางานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสาหรับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย มีขั้นตอนการดาเนินงาน 4 ขั้นตอนคือ
1. ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละหลั ก การต่ าง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง แล้ วน าแนวคิ ด ต่ าง ๆ มาวิ เคราะห์ สังเคราะห์และกาหนดเป้าหมายของการพัฒนารวมถึงขั้นตอนของกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุผล
ตามเป้าหมายที่กาหนด
2. สร้ าง (ร่ าง) รู ป แบบการพั ฒ นากระบวนการคิ ด ในการท างานบนพื้ น ฐานหลั ก ปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสาหรับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
3. น าเสนอผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เพื่ อ ขอรั บ ความคิ ด เห็ น และตรวจพิ จ ารณาความตรงเชิ งโครงสร้ า ง
(Structure validity) ของรูปแบบฯ แล้วนาผลมาปรับปรุงรูปแบบฯ
4. พัฒ นาคู่มือการใช้รูปแบบฯ สาหรับให้ครูนาไปใช้เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่ อ
พัฒนากระบวนการคิดในการทางานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาของตนเอง
เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง ซึ่งเป็นเครื่องมือสาหรับผู้ทรงคุณวุฒิใน
การพิจารณาให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะและรวมถึงตรวจสอบความตรงทางโครงสร้างของรูปแบบฯ ที่พัฒนาขึ้น
ตอนที่ 2 การน ารู ป แบบการพั ฒ นากระบวนการคิด ในการท างานบนพื้น ฐานหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพี ยงส าหรับ นัก เรียนโรงเรียนปรินส์ รอยแยลส์วิท ยาลัย ไปใช้จัด การเรียนการสอน มี ขั้นตอนการดาเนิ นงาน 6
ขั้นตอน ดังนี้
1. จัด อบรมครูแกนนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบฯ และให้นารูปแบบ ฯ ไป
ทดลองใช้ออกแบบการสอนและจัดการเรียนการสอนในรายวิชาของตนตามแนวทางที่รูปแบบฯ กาหนด
2. ครูแกนนาการใช้รูปแบบฯ ดาเนินการพัฒนาแผนการสอนตามรูปแบบการพัฒนากระบวนการ
คิดในการทางานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาของตนเอง
3. ประเมินแผนการสอนของครูแกนนาการใช้รูปแบบฯ โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
4. ครูแกนนาฯ นาแผนการสอนไปใช้สอนจริงในชั้นเรียน
5. นิเทศการสอนครูแกนนาฯ ที่นาแผนการสอนไปใช้สอนจริงในชั้นเรียน โดยการสังเกตการสอน
จากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
6. เก็ บรวบรวมข้อมู ลจากนั กเรียน โดยใช้แบบประเมินกระบวนการคิดในการท างานและการ
นาเสนองานของนักเรียนและแบบประเมินผลงานของนักเรียน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมี 2 กลุ่ม คือ 1) ครูแกนนาการใช้รูปแบบฯ จานวน 48 คน โดยการคัดเลือกแบบ
เจาะจงจากหัวหน้างานวิชาการในแต่ละระดับการศึกษาจากทุกระดับการศึกษาและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมี
หน้าที่นารูปแบบฯ ไปศึกษาและพัฒนาแผนการสอนตามรูปแบบฯ ที่พัฒนาขึ้นในรายวิชาของตนเอง 2) นักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 432 คน สุ่มจากนักเรียนที่เรียนจากแผนการสอนของครูแกนนาฯ ที่นาแผนการสอนที่พัฒนาขึ้นตาม
รูปแบบฯ ไปใช้สอนซึ่งมี ทั้งหมด 2,026 คน ด้วยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) โดยสุ่มเลือก
นักเรียนในห้องเรียนที่ครูแกนนาฯ แต่ละคนสอนมาห้องเรียนละ 9 คน แยกเป็นนักเรียกลุ่มเก่ง 3 คน นักเรียนกลุ่มปาน
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ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 2560
กลาง 3 คน และนักเรียนกลุ่มอ่อน 3 คน โดยดูจากผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของปีการศึกษา 2557 นักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 21.3 ของจานวนนักเรียนทั้งหมดที่เรียน
เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็ บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบประเมินแผนการสอน เป็ นเครื่องมื อที่ใช้ประเมิ น
แผนการสอนของครูแกนนาการใช้รูปแบบฯ โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 2) แบบสังเกตการสอน เป็นเครื่องมือ
สาหรับนิเทศการสอนตามแผนการสอนที่ครูแกนนาการใช้รูปแบบฯ นาแผนการสอนไปใช้สอนจริงในชั้นเรียน โดยผู้
สังเกตเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 3) แบบประเมินกระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
เครื่องมือสาหรับครูผู้สอนในการประเมินกระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนที่สอนผ่าน
การนาเสนองานของนักเรียนตามขั้นตอนของรูปแบบฯ และ 4) แบบประเมินผลงานของนักเรียน เป็นเครื่องมือสาหรับ
ครูผู้สอนในการประเมินผลงานของนักเรียน
หลังการพัฒนาเครื่องมือ ได้นาไปให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้จานวน 3 คน ทดลองอ่านพิจารณาทาความ
เข้าใจในเนื้อหาที่ประเมินและภาษาที่ใช้ จากนั้นนามาปรับปรุงและนาเสนอผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 คนช่วยพิจารณา
ความสอดคล้อง (Consistency) และความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน เป็นดุษฎีบัณฑิต
ด้านบริหารการศึกษา 1 คน ด้านหลักสูตรและการสอน 1 คน ด้านวัดผลประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 1 คน ผล
การประเมิน พบว่า หัวข้อประเด็นพิจารณามีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ในการพิจารณาทุกรายการประเมิน โดยมี
ค่าดัชนีความสอดคล้องผ่านเกณฑ์ที่กาหนดทุกแบบประเมิน (IOC = 1.0)

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
ผลการวิจัยสรุปตามลาดับวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
ตอนที่ 1 การสร้างรูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการทางานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสาหรับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ผลการพัฒนาสรุปได้ดังนี้
รูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการทางานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย มี 5 ขั้นตอน จากการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 คน โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านหลักสูตรและการสอนที่มีประสบการณ์สูงในการบริหารโรงเรียน 1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จพอเพี ย งและการขั บ เคลื่ อนหลั กปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงในสถานศึ กษาอี ก 2 คน มี ค วามคิ ด เห็ น
สอดคล้องกัน ว่ารูปแบบการพั ฒ นากระบวนการคิดในการทางานบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงมีความตรงเชิง
โครงสร้างและสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนรายละเอียดของแต่ขั้นตอนหลักมีดังแสดงในรูปที่ 2
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รูปที่ 2 รูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการทางานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สาหรับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ขั้นที่ 1 แรงบันดาลใจ (Inspiration) เป็นขั้นแรกของการทางานซึ่งผู้ เรียนจะต้องอธิบายได้ชัดเจนถึงที่มา
ของการทางานชิ้นนี้ว่า จะทาอะไร มีแรงบันดาลใจ หรือมีการจุดประกายความคิดในตนเองว่าจะทางานชิ้นนี้เพราะ
อะไร งานชิ้นนี้มีความสาคัญอย่างไร ทาไมจึงทาและสิ่งที่จะทานั้นจะแก้ปัญหาหรือจะพัฒนาในเรื่องใด จะเกิดผลดีหรือ
ประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชนและสังคมอย่างไร หากไม่ทาจะเกิดผลเสียอย่างไร อักษรย่อคาสาคัญ คือ WW มาจากคาว่า
What (จะทาอะไร) และ Why (ทาไมจึงทา)
ขั้นที่ 2 การตัดสินใจ (Decision Making) เป็นขั้นที่ผู้เรียนจะต้องอธิบายถึงเหตุผลในการตัดสินใจเลือก
วิธีการดาเนินในครั้งนี้ว่า มีความพร้อม มีความเป็นไปได้ที่จะทาหรือไม่ มีความรู้เพียงพอในเรื่องที่จะทาหรือไม่ ต้อง
ศึกษาหาความรู้อะไรเพิ่มเติม จะทาอย่างไรจึงจะเกิดความพอดี พอประมาณ และสามารถรองรับปัญ หาหรือการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น สิ่งของหรือข้อมูลที่เลือกในการทางานผู้เรียนต้องสามารถอธิบายถึงคุณลักษณะเด่น ความ
เชื่อถือ หรือจานวนที่ใช้ว่าเพราะอะไร และสิ่งที่ได้ตัดสินใจนั้นส่งผลดีต่อ มิติใดมิติหนึ่งหรือ 4 มิติอย่างไร มีคาสาคัญ
คือ KVD4 มาจากคาว่า Knowledge (ความรู้ที่ต้องใช้ในการทางานครั้งนี้คือเรื่องใด) Virtue (การทาครั้งนี้เสริมสร้าง
คุณธรรมเรื่องใด) และD4 คือ 4 Dimensions (ผลจากการทางานชิ้นนี้ส่งผลดีต่อมิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคมและ
วัฒนธรรม มิติใดมิติหนึ่งหรือทั้ง 4 มิติอย่างไร)
ขั้นตอนที่ 3 กระบวนการทางาน (Process) เป็นขั้นที่ผู้เรียนจะต้องอธิบายถึงกระบวนการขั้นตอนในการ
ทางานว่าทาอย่างไรจึงจะสาเร็จ เริ่มต้นมีการวางแผนอย่างไร ได้นาไปปฏิบัติอย่างไร ระหว่างที่ทามีอุปสรรคปัญหาข้อ
ติดขัดอะไรและได้แก้ไขอย่างไร มีการติดตามประเมินระหว่างการทางานอย่างไร ได้นาผลการติดตามประเมินนั้นไปใช้
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แก้ไขปรับปรุงอย่างไร โดยในขั้นนี้มีคาสาคัญ คือ PDCA มาจากคาว่า Plan (มีการวางแผนงานตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ
อย่างไร) Do (นาไปปฏิบัติอย่างไร มีอุปสรรคปัญหา ข้อติดขัดอย่างไรและได้แก้ไขอย่างไร) Check (ติดตาม ตรวจสอบ
การทางานอย่างไร ผลที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งเป็นอย่างไร) Act (ได้นาผลนั้นมาปรับปรุงแก้ไขอย่างไร และรู้ได้อย่างไรว่า
สาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้)
ขั้นตอนที่ 4 ผลที่เกิดขึ้น (Result) ในขั้นนี้ผู้เรียนจะต้องสามารถอธิบาย หรือนาเสนอผลที่เกิดขึ้นพร้อมการ
วิเคราะห์องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการทางานชิ้นนี้ได้อย่างชัดเจนว่า ผลที่เกิดขึ้นจริงเป็นอย่างไร ตรงกับวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้หรือไม่อย่างไร รู้สึกอย่างไรกับ ผลงานชิ้นนี้ ผลงานนี้มีอะไรที่ท าได้ดี อะไรที่ยังทาได้ไม่ดีจะปรับ ปรุงแก้ไข
เพิ่มเติมอย่างไร มีข้อค้นพบ และได้เรียนรู้อะไรจากการทางานครั้งนี้ สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างไร โดยมี
ค าส าคั ญ คื อ RFL มาจากค าว่ า Result (ผลงานเป็ น อย่ า งไร) Feeling (รู้ สึ ก อย่ า งไรกั บ งานชิ้ น นี้ ) Learning
points (มีข้อค้นพบหรือได้เรียนรู้อะไรในการทางาน)
ขั้นตอนที่ 5 การแบ่งปัน (Sharing) เป็นขั้นตอนสุดท้ายของรูปแบบ ซึ่งผู้เรียนจะต้องอธิบายถึงวิธีการ และ
ผลที่เกิดขึ้นจากการแบ่งปันความรู้ต่อผู้อื่นหรือสังคมได้ โดยผู้เรียนอาจอธิบายแนวทางในการนาผลงานชิ้นนี้ไปแบ่งปัน
หรือช่วยเหลือชุมชนสังคมว่าจะนาผลงาน จุดเด่น ข้อค้นพบหรือข้อเรียนรู้ที่ได้จากการทางานครั้งนี้ไปแบ่งปันให้ผู้อื่น
อย่างไร และจะต่อยอดหรือขยายผลให้เกิดประโยชน์มากขึ้นอย่างไร อักษรย่อคาสาคัญที่ใช้ ในขั้นตอนนี้คือ MOD มา
จากคาว่า Means (ใช้วิธีการใดในการแบ่งปันหรือเผยแพร่ผลงาน) Outcome (งานชิ้นนี้เกิดผลดีต่อผู้อื่น ชุมชนหรือ
สังคมอย่างไร) และ Develop (จะพัฒนาต่อหรือขยายผลมากขึ้นอย่างไร)
ตอนที่ 2 การน ารูป แบบการพั ฒ นากระบวนการคิด ในการท างานบนพื้น ฐานหลัก ปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงสาหรับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยไปใช้จัดการเรียนการสอน สรุปได้ดังนี้
1. ผลการประเมินแผนการสอนที่พัฒนาขึ้นตามรูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการทางาน
บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเมินโดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้พบว่า แผนการสอนที่พัฒนาขึ้น
ของครูแกนนาการใช้รูปแบบฯ ในภาพรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( = 4.23, SD = 0.44) เป็นไปตาม
สมมุติฐานที่กาหนด
2. ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนจากการสังเกตการสอนของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
พบว่า ในภาพรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( = 4.24, SD = 0.63)
3. ผลการประเมินกระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการนาเสนองานของ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างโดยครูผู้สอนพบว่า ในภาพรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ ดี ( = 4.18, SD = 0.73)
4. ผลการประเมินผลงานของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างโดยครูผู้สอนตามเกณฑ์ที่กาหนด ปรากฏว่า
ผลงานของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดทุกระดับชั้นในภาพรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( = 4.0, SD =
0.83) เป็นไปตามสมมุติฐานที่กาหนด

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลของการวิจัย มีประเด็นสาคัญจากข้อค้นพบที่คณะผู้วิจัยขอนาเสนอตามลาดับดังนี้
1. รู ป แบบการพั ฒ นากระบวนการคิ ด ในการท างานบนพื้ น ฐานหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ที่
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คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีลักษณะที่สาคัญดังต่อไปนี้
1.1 เป็นรูปแบบฯ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ครูผู้สอนนาไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดในการทางานในรายวิชาต่าง ๆ ของนักเรียน บนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งช่วยให้ครูผู้สอนสามารถออกแบบการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบ (System) เกิดการคิดอย่าง
เป็นระบบ (System thinking) คือมองเห็นภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด เข้าใจบริบทของการเรียนการ
สอน มองเห็นความสัมพันธ์ของแต่ละขั้นตอนและกระบวนการที่จะดาเนินการไปสู่เป้าหมายในที่สุด สอดคล้องกับ
ปรียานุช ธรรมปิยา (2554) ที่ระบุว่า ครูจะต้องสามารถเตรียมการเรียนการสอนโดยยึดหลักพอเพียงได้ก่อน โดยนาเอา
การคิดเชิงระบบเข้ามาช่วยซึ่งประกอบด้วย Input-Process-Output และ Outcome มาใช้ในการออกแบบกิจกรรม
การเรียนการสอนแล้วเอาหลัก 2 เงื่อนไข 3 ห่วงและ 4 มิติมาประกอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
1.2 เป็นรูปแบบฯ การออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนากระบวนการคิดในการ
ทางาน การปฏิบัติงานและการสร้างสรรค์ผลงานของนักเรียนในรายวิชาต่าง ๆ โดยอาศัยกระบวนการคิดแบบต่าง ๆ ที่
นาเสนอไว้ในรูปแบบฯ ซึ่งการคิดแต่ละอย่างจะใช้ในขั้นตอนต่าง ๆ ของรูปแบบและใช้วิธีการที่แตกต่างกัน (ตาราง 1)
ตาราง 1 ความสัมพันธ์ระหว่างขั้นตอนของรูปแบบฯ กับกระบวนการคิดแบบต่าง ๆ ที่นามาใช้
รูปแบบการพัฒนากระบวนการคิด
ในการทางานบนพื้นฐาน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขั้นที่ 1 แรงบันดาลใจ
ขั้นที่ 2 การตัดสินใจ
ขันที่ 3 กระบวนการทางาน
ขั้นที่ 4 ผลที่เกิดขึ้น
ขั้นที่ 5 การแบ่งปันและขยายผล

กระบวนการคิดที่ใช้เป็นหลักในแต่ละขั้นตอน
การคิดวิเคราะห์
การคิดอยางมีวิจารณญาณ-การคิดสังเคราะห์
การคิดสร้างสรรค์-การคิดแก้ปัญหา
การคิดอยางมีวิจารณญาณ-การคิดสังเคราะห์
การคิดวิเคราะห์-การคิดสร้างสรรค์

การคิด
แบบ
หมวก 6 ใบ

จากตาราง 1 จะเห็ น ว่า วิธีก ารคิด จะถูก น ามาในขั้น ตอนต่ าง ๆ แตกต่ างกั น ไป ในขั้ น ที่ 1 แรง
บันดาลใจจะใช้การคิดวิเคราะห์เป็นหลัก ในขั้นที่ 2 การตัดสินใจจะใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดสังเคราะห์
เป็นหลัก ในขั้นที่ 3 กระบวนการทางานจะใช้การคิดสร้างสรรค์และการคิดแก้ปัญหาเป็นหลัก ในขั้นที่ 4 ผลที่เกิดขึ้นจะ
ใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดสังเคราะห์ เป็นหลัก และในขั้น ที่ 5 การแบ่งปันและขยายผลจะใช้การคิด
วิ เคราะห์ แ ละการคิ ด สร้ า งสรรค์ เป็ น หลั ก ส่ ว นการคิ ด แบบหมวก 6 ใบ สามารถน ามาใช้ ได้ กั บ ทุ ก ขั้ น ตอนของ
กระบวนการ อย่างไรก็ตามในแต่ละขั้นไม่ได้จากัดอยู่เพียงแค่วิธีการคิดที่ระบุไว้เท่านั้น บางครั้งอาจต้องใช้วิธีการคิด
อย่างอื่นร่วมด้วย
1.3 เป็นรูปแบบฯ การออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่ช่วยส่งเสริมทักษะความสามารถในการ
ทางานของผู้เรียนทั้งที่ครูผู้สอนมอบหมายให้ปฏิบัตทิ ั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน
แบบคอนสตรัคติวิสม์ (Constructivism) ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนลงมือกระทาในการสร้างความรู้หรือสร้างความรู้ใหม่ตาม
ความเหมาะสมของผู้เรียนแต่ละคน (Duffy and Cunningham, 1996 อ้างถึงใน สุมาลี ชัยเจริญ, 2554: 234) ซึ่งเมื่อ
ประเมินผลงานของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างพบว่า ผลงานของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดทุกระดับชั้นในภาพรวมทุกด้าน
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มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีและเป็นไปตามสมมุติฐานที่กาหนด
1.4 เป็นรูปแบบฯ ที่เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทั้งวิธีคิดและกระบวนการคิดที่
หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากศาสตร์ของรายวิชาต่าง ๆ มาพัฒนางานให้มีประโยชน์ ซึ่ง
ทิศนา แขมมณี (2554) ระบุว่า “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสาระที่มีลักษณะเป็นทั้งความรู้ประเภท concept
หรือมโนทัศน์ เป็นทั้งทักษะ ที่เรียกว่า ทักษะกระบวนการ ซึ่งในวิจัยครั้งนี้คือกระบวนการคิด แล้วก็มีลักษณะเป็นทั้ง
คุณธรรม ค่านิยมและเจตคติด้วย” ดังนั้นผู้เรียนที่เรียนรู้จากการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบฯ ที่พัฒนาขึ้นนี้ จะ
ไม่ได้แต่ความรู้ในเนื้อหาหรือแค่เพียงทักษะการคิดเท่านั้น แต่ยังได้ทักษะการทางาน ทักษะชีวิต และพัฒนาเจตคติที่ดี
อันเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ไปพร้อมกัน โดย ปรียานุช ธรรมปิยา (2554) ระบุว่า “เศรษฐกิจพอเพียงเป็นทั้งทักษะ
กระบวนการ เจตคติ และอุดมการณ์ จึงต้องระเบิดจากข้างใน เมื่อใจเราศรัทธา เราฝึกฝน ปฏิบัติจนเราเข้าใจทักษะ
กระบวนการว่า 3 ห่วงต้องเกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน พอประมาณต้องเป็นการพอประมาณแบบมีเหตุผล และต้องเป็นการ
พอประมาณที่มีภูมิคุ้มกัน คือ ต้องรอบคอบด้วย เมื่อเราเข้าใจแล้ว เราจึงสามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้”
1.5 เป็นรูปแบบฯ การออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่ช่วยส่งเสริมทักษะความสามารถในการ
สื่อสารและการนาเสนองาน ซึ่ งเป็น ผลสืบเนื่ องมาจากการพั ฒ นากระบวนการคิดในการท างานของนั กเรียน เมื่ อ
นักเรียนมีกระบวนการคิดที่เหมาะสมจะสามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพ ส่งผลให้สามารถอธิบายเรื่องราวและนาเสนอ
ผลงานของตนเองได้อย่างชัดเจนและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยพบว่า ผู้เรียนมีความสามารถในการอธิบายการทางานได้
อย่างเป็นลาดับขั้นตอนมากขึ้น มีการเตรียมตัวที่ดี มีความรู้ชัดเจนในงานที่ทามากขึ้น มีเหตุมีผลในการดาเนินงานแต่
ละขั้นตอนมากขึ้น สอดคล้องกับหลักการนาเสนองานด้วยการพูดหรือวาจาที่มีประสิทธิภาพ ที่ผู้นาเสนอต้องมีการเตรียม
ตัวที่ดี (Sarah Kessler, 2010) นอกจากนี้ยังต้องกาหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจน มีการวิเคราะห์ผู้ฟัง กาหนดขอบเขตของ
เรื่อง รวบรวมเนื้อหา เรียบเรียงและจัดลาดับเนื้อหาของการนาเสนอให้เหมาะสม
1.6 เป็ นรูป แบบฯ ที่ ส่งเสริม ให้ผู้ เรีย นรู้จั กการแบ่ งปัน และช่วยเหลื อผู้อื่ น ไม่ ห วงความรู้ มีจิ ต
สาธารณะและการบริการสังคม เนื่องจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยมีคาขวัญว่า “คุณธรรมนาปัญญา พลานามัย
สมบูรณ์ เกื้อกูลสังคม” โรงเรียนฯ ได้ดาเนินงาน/โครงการต่าง ๆ อย่างหลากหลายเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักช่วยเหลือ
ผู้ อื่ น ภายใต้ แ นวคิ ด ที่ เรีย กว่ า P.R.C. Spirits ซึ่ งประกอบด้ วย ความรัก (Love) การเอาใจใส่ (Care) การแบ่ งปั น
(Share) การช่ ว ยเหลื อ (Help) และการเสี ย สละ (Sacrifice) โดยนั ก เรี ย นทุ ก คนจะได้ ก ารอบรมบ่ ม นิ สั ย ให้ เกิ ด
คุณลักษณะดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนจนกระทั่งจบการศึกษาออกไป คุณลักษณะ
ดังกล่าวได้กลายเป็นอัตลักษณ์ ของนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยที่สังคม/ชุมชนในท้องถิ่นต่างให้การ
ยอมรับ สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดี เงื่อนไขด้านคุณธรรม และมิติด้าน
สังคมและวัฒนธรรม และสอดคล้องกับปัจจัยความสาเร็จของการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (พฤทธิ์ ศิริบรรณ
พิทักษ์, 2552) ซึ่งได้แก่ การส่งเสริมและพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีการคิดเชิงระบบ มีความตระหนักในวิกฤติ
ของการพัฒนา รวมทั้งการมีทักษะและพฤติกรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. ผลการนารูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการทางานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สาหรับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยไปใช้จัดการเรียนการสอน จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อสรุปและข้อ
ค้นพบจากผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการทางานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงฯ สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างชัดเจนใน 4 ด้านดังต่อไปนี้
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2.1 พัฒนาด้านการคิด จากผลการประเมินพบว่า ผู้เรียนทุกระดับชั้นมีผลการประเมินกระบวนการ
คิดในขั้นตอนต่าง ๆ ทั้ง 5 ขั้นตอนของรูปแบบฯ อยู่ในระดับดี ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการที่ค รูแกนนาการใช้รูปแบบฯ มี
ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนตามขั้นตอนของรูปแบบอยู่ในระดับดีจากผลการตรวจประเมิน
แผนการสอนของครูแกนนาการใช้รูปแบบฯ เนื่องจากก่อนการพัฒนาแผนการสอน ได้มีการอบรมให้ความรู้ครูแกนนาฯ
ในการนารูปแบบฯ ไปใช้และมีคู่มือประกอบให้ครูนาไปศึกษาและทดลองปฏิบัติการออกแบบการเรียนการสอน มีการ
ตรวจสอบและการติดตามผล รวมถึงให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ทาให้แผนการสอนของครูมีคุณภาพ และส่งผลไป
ถึงคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนด้วย สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ ปรียานุช ธรรมปิยา (2554) ที่ว่า “คุณครู
ต้องเข้ำใจหลักพอเพียงและปฏิบัติจนเห็นผลจริงกับตนเองก่อน คุณครูจึงจะสำมำรถสอนให้นักเรียนอยู่อย่ำงพอเพียงได้
อย่ำงมีประสิทธิผล...เมื่อคุณครูทำให้ตัวเองเป็นคุณครูที่อยู่อย่ำงพอเพียง พลังในกำรขับเคลื่อนก็จะเกิดอย่ำงต่อเนื่อง”
2.2 พัฒนาด้านกระบวนการทางาน การจัดการเรีย นการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีที่สุด
คือการให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ตรง (Dale, 1969 อ้างถึงใน ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2533 หน้า 80) ซึ่งทาให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้และสร้างมโนทัศน์ (Concept) จากสิ่งที่เรียนรู้ได้ด้วตนเอง สอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี (2554) ที่ระบุว่า
“วิธีกำรสอน concept ให้เกิดผลดีนั้น สำมำรถทำได้โดยกำรจัดประสบกำรณ์ให้ผู้เรียนได้จับหลัก จับแก่นสำระของสิ่ง
ที่เขำเรียนรู้นั้นด้วยตัวของเขำเอง จนเขำเกิด Form concept ขึ้นมำในสมอง ในควำมคิด concept พอประมำณที่มี
ควำมเชื่อมโยงกับ concept ของควำมมีเหตุผล กำรมีภูมิคุ้มกันหรือกำรที่มีควำมรู้และคุณธรรมเป็นเงื่อนไข มันจะต้อง
เชื่อมโยงกันเป็นกระบวนกำร” ซึ่งจากการประเมินการออกแบบการสอนของครูแกนนาการใช้รูปแบบฯ ในทุกรายวิชา
ทุกระดับชั้น จะมีการมอบหมายให้ผู้เรียนได้ลงมือปฎิบัติและทากิจกรรมในชั้นเรียนเพื่อให้เกิดผลงานต่าง ๆ ตามที่
ครูผู้สอนมอบหมาย หรือตามความถนัด/ความสนใจของผู้เรียนที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละรายวิชา โดยทุกรายวิชามี
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติสร้างผลงานที่เป็นรูปธรรมออกมาให้เห็นได้ชัดเจน และผลการประเมินผลงานของ
นักเรียนภาพรวมก็อยู่ในระดับดีด้วยเช่นเดียวกัน
2.3 พัฒนาด้านการนาเสนองาน การนาเสนองานเป็นผลพลอยได้ของการวิจัย แต่ถือเป็นทักษะที่
สาคัญอย่างยิ่งของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยพบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่มีการจัดเตรียมในการนาเสนอมาค่อนข้างดี อาจ
เนื่องมาจากคุ้นเคยกับวิธีการนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนด้ว ยสื่อและเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการเรียนการสอนปกติ แต่
ประเด็นสาคัญที่พบจากงานวิจัยไม่ใช่การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการนาเสนอของนักเรียน แต่อยู่ที่การเรียบเรียงข้อมูล
ในการนาเสนอ ผู้เรียนสามารถนาเสนอได้อย่างเป็นลาดับขั้นตอนที่เหมาะสมมากขึ้น โดยยึดถือตามขั้นตอนของรูปแบบ
ฯ ทั้ง 5 ขั้นตอนกล่าวคือ (ขั้นแรงบันดาลใจ) กล่าวถึงแรงบันดาลใจในตอนแรกซึ่งครอบคลุมถึงปัญหาที่พบและสิ่งที่คิด
ว่าจะนามาใช้แก้ปัญหา จากนั้น (ขั้นตัดสินใจ) อธิบายเหตุผลในการตัดสินใจเลือกที่ทาแบบนี้พร้อมบอกเหตุผลในการที่
ไม่เลือกวิธีการอื่น ต่อด้วย (ขั้นกระบวนการทางาน) การอธิบายวิธีการทางานโดยเสนอเป็นลาดับขั้นตอนที่ชัดเจน ซึ่งใน
ส่วนนี้ครูมักแนะนาให้นักเรียนระบุวิธีการทางานให้ชัดเจนเป็นขั้นๆ ว่ามีกี่ขั้นตอน ต่อจากนั้น (ขั้นผลที่เกิดขึ้น) อธิบาย
ถึงรายละเอียดผลงานของนักเรียนว่ามีลักษณะ มีรายละเอียดอย่างไร ใช้งานอย่ างไร มีประโยชน์หรือความสาคัญ
อย่างไร มีข้อดี/จุดเด่น หรือข้อเสีย/จุดด้อยอย่างไร สุดท้ายคือ (ขั้นแบ่งปันและขยายผล) โดยระบุว่าจะปรับปรุง/
พัฒนาให้ดีขึ้นได้อย่างไร หรือให้ข้อแนะนาสาหรับการดาเนินการครั้งต่อไป ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้สอดคล้องกับขั้นตอนการ
เตรียมการนาเสนอของ Sarah Kessler (2010) ซึ่งกาหนดให้ผู้นาเสนอต้องมีความรู้ที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องที่นาเสนอ มี
โครงสร้างและการจัดลาดับการนาเสนอที่เหมาะสม และมีการฝึกฝนการนาเสนออยู่เป็นประจา
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ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 2560
2.4 พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของนักเรียน เนื่องจากโรงเรียน
ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย มีรากฐานมาจากคาสอนตามหลักคริสต์ศาสนา โดยมีปรัชญาที่ยึดถือสืบต่อกันมายาวนานกว่า
110 ปี ว่ า “เป้ า หมายสู งสุ ด ของการศึ ก ษา คื อ การพั ฒ นาอุ ป นิ สั ย ” (The ultimate aim of education is the
development of character) ที่เน้นการพัฒนาผู้เรีย นในทุกด้านไปพร้อม ๆ กันทั้งด้านสติปัญ ญา ทักษะ อารมณ์
และสังคม ด้วยบริบทและความเป็นมาของโรงเรียนฯ ทาให้รูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการทางานบนพื้นฐาน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้น จึงเพิ่มขั้นตอนของการแบ่งปันและขยายผล (Sharing) เข้าไป
เป็นขั้นตอนสุดท้ายเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงปรัชญาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ซึ่ง ปรียานุช ธรรมปิยา (2554) กล่าวว่า
“อุป นิสัยพอเพี ยงเป็นปลำยทำงสุดท้ำยของกำรขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพี ยงในสถำนศึกษำ กำร
ประเมิ น ผลงำนของนั ก เรี ย นไม่ ค วรจบลงที่ ตั ว ผลงำน/ชิ้ น งำน เรำต้ อ งไปให้ ถึ งกำรประเมิ น พฤติ ก รรมของเด็ ก
กระบวนกำรคิดของเด็ก เรำจึงจะสำมำรถมั่นใจได้ว่ำ แผนกำรเรียนรู้หน่วยนี้หรือแผนนี้ ทำให้เกิดกำรเสริมสร้ำงให้เกิด
อุปนิสัยพอเพียงได้”

4. สรุป
กล่าวโดยสรุป ผลของการใช้รูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการทางานบนพื้นฐานหลักปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่คณะผู้วิจัยน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ นับว่ามีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันและเหมาะสมสาหรับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
หรือนักเรียนในสถานศึกษาอื่น ๆ ที่มีบริบทใกล้เคียงกัน ผู้ที่สนใจสามารถนาไปศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง อย่างไรก็ตามความสาเร็จของการดาเนินการไม่ได้ขึ้นอยู่กับการนา
รูปแบบฯ ไปใช้เท่านั้นแต่ขึ้นอยู่กับบริบท ความพร้อม สภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษาแต่ละแห่ง
อีกด้วย.
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีจุดประสงค์คือการศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชากีฬาเพื่อสุขภาพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จานวน 396
คน ใช้แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพเป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ค่าสถิติ
ร้อ ยละ การวิเคราะห์ ข้อ มู ลแบบอุ ป นัย ผลการศึ กษาโดยสรุป พบว่า นั กศึกษามี พฤติ กรรมการบริโภคอาหารและ
เครื่องดื่มที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ การรับประทานอาหารไม่ครบ 3 มื้อ ส่วนใหญ่ ไม่รับประทานอาหารมือเช้า การเติม
น้าตาล และน้าปลา เพื่อเพิ่มรสชาติอาหารมากเกินไป การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง น้าอัดลม และอาหารจาน
ด่วน และขนมกรุบกรอบ/ ขบเคี้ยว ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพได้ในระยะยาว นักศึกษาส่วนใหญ่มีการออกกาลังกายอย่าง
สม่าเสมอ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและผ่อนคลายความเครียด นักศึกษาที่มีภาวะความเครียด ส่วนใหญ่สามารถจัดการได้
อย่างเหมาะสมแต่ ยังมีบ างส่ วนที่ มี พ ฤติ กรรมการจั ดการกั บ ความเครียดที่ เสี่ย งต่ อสุ ขภาวะ เช่น การดื่ม สุราหรือ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูบ บุห รี่ และไปเที่ ยวแหล่งบริการ และนั กศึกษาส่วนใหญ่ ไม่สูบ บุห รี่ และในส่วนที่ยังสูบ มี
ความคิดที่จะเลิกสูบบุหรี่ในอนาคต อย่างไรก็ตาม นักศึกษาส่วนใหญ่ยังมีพฤติกรรมในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
โดยเฉพาะการดื่มก่อนขับขี่ยานพาหนะ ที่เป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
คาสาคัญ: พฤติกรรมสุขภาพ, นักศึกษา
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Abstract
The aim of this research was to study the health behavior of CMU’ s students who
enrolled in the sport for health course, the second semester of an academic year 2016. The
purposive sampling method was applied to 3 9 6 students of Chiang Mai University. The research
instrument used in this study was the set of questionnaires about health behavior. The quantitative
data were analyzed by statistic and the qualitative data were proved by inductive method. The
research findings were, on food consuming behavior, there was high percentage of unhealthy food
consumption of students; sugar, salt and greasy foods were highly consumed. In addition, breakfast,
which was the important meal for the day, was abandoned. Most of the students have a regular
exercise. On the stress, relief their stress properly, whereas the others tend to cope with the stress
by drinking alcohol, smoking and spending their time in nightclub. There were a few numbers of
smokers and those who smoke tends to give up in the future, however; always drink alcoholic
before driving are high among the students.
Keywords : Health behavior, Graduate student
*Corresponding author, E-mail: sarawut.p@cmu.ac.th โทร. 0 5394 4268

บทนา
สาเหตุที่สาคัญเกี่ยวกับการตายของประชากรไทยส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมและแบบแผนการดารงชีวิต
(Life – Style) ของแต่ละคน เช่น พฤติกรรมการกิน การนอน การพักผ่อน การออกกาลังกาย การสูบบุหรี่ การใช้ยา
หรือสารเสพติด ตลอดจนพฤติกรรมทางเพศ ในศตวรรษที่ 20-21 องค์การอนามัยโลกได้กล่าวเตือนประเทศสมาชิกถึง
ภัยจากโรคไม่ติดต่อที่จะมีความรุนแรง ทั้งปัญ หาในด้ านความพิการและการตายก่อนวัยอัน ควร โดยกล่าวถึงกลุ่ม
พฤติกรรมที่สาคัญที่ควรตระหนัก ได้แก่ การบริโภคอาหาร ยาสูบ สุราและสารเสพติด การออกกาลังกาย ความเครียด
เพศสัมพันธ์ ความปลอดภัย และการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ในกลุ่มประชาชนทุกกลุ่มอายุและเพศ โดยเด็กและ
เยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมายสาคัญกลุ่มหนึ่งที่ควรได้รับการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ วิธีการหนึ่งที่สามารถปรับปรุงแก้ไข
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล คือ การดาเนินการผ่านกระบวนการทางการศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับ
ต่าง ๆ อันเป็นสถานที่ที่เยาวชนใช้ชีวิตอยู่ในแต่ละวันเป็นเวลานาน หากสถาบันการศึกษาให้ความเอาใจใส่ในการจัด
การศึกษาหรือจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้ออานวยต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของเยาวชนได้ จะช่วยแก้ปัญหา
สุขภาพของประเทศได้เป็นอย่างมาก (สราวุฒิ พงษ์พิพัฒน์, 2548)
แผนยุทธศาสตรสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพ.ศ. 2558–2561 มีเป้าหมายให้ บัณฑิตมีความรูใน
ดานวิ ช าการ มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม มี จิ ต อาสา มี ทั ก ษะในการท างานและด ารงชี วิ ต ในสั งคม สามารถพั ฒ นา
ความสามารถดานกี ฬ าและมี พ ลานามั ย ที่ ส มบู ร ณ์ ( ส านั ก นโยบายและแผนการอุ ด มศึ ก ษา, 2558) ดั ง นั้ น
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สถาบันอุดมศึกษาเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงซึ่งมีบทบาทที่สาคัญในการพัฒนา “คน” เพื่อให้เป็นกาลังสาคัญในการ
พัฒนาสังคมและประเทศชาติ แต่ อย่างไรก็ดีพบว่าปัญหาของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มีหลายด้าน รวมทั้งด้าน
สุขภาพ วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2544) พบว่า นักศึกษาไทยเกือบทุกคนเคยเป็นโรคทางเดินอาหาร ปวดท้อง
ท้องไม่ปกติ โรคกระเพาะอาหารและโรคหวัดหรือแพ้อากาศอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังมีปัญหาสุขภาพจิต มีความเครียดสูง
วิตกกังวลเรื่องการเรียน การปรับตัวกับเพื่อน จะเห็นได้ว่านักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษายังคงมีความเจ็บป่วยด้วยโรค
ที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพที่สามารถป้องกันได้ จากการสารวจประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จานวน 54.8 ล้าน
คนของสานักงานสถิติแห่งชาติพบว่าประชากรที่สูบบุหรี่จานวน 11.4 ล้านคน(ร้อยละ 20.7) โดยที่ เยาวชน (อายุ 1524 ปี ) สู บ บุ ห รี่เป็ น ร้อ ยละ 14.7 ของจ านวนผู้ ที่ สู บ บุ ห รี่ ทั้ งหมด จากประชากรทั้ งหมด มี ผู้ ดื่ ม สุ ราหรือ เครื่อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ 17.7 ล้านคน คิด เป็ นร้อ ยละ 32.3 ของประชากรที่ ส ารวจทั้ งหมด (สานั กงานสถิติ แห่ งชาติ, 2557)
นอกจากนี้ยังมีผลการสารวจเกี่ยวกับภาวะสังคมไทย จากผลสารวจพบว่าเยาวชนไทยมีความเครียดและมีการฆ่าตัวตาย
เพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากขึ้น ซึ่งอยู่ในระดับสูงกว่าอัตราป่วยรวม 2 เท่า สาเหตุส่วน
ใหญ่มาจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน อีกทั้งสถานการณ์ยาเสพติดยังคงทวีความรุนแรงโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและ
เยาวชนทั้งการเป็นนักค้ารายใหม่และเป็นผู้เสพ เยาวชนเข้ารับการบาบัดเพิ่มขึ้นในปี 2555 มีจานวน 30,544 ราย เป็น
กลุ่มมัธยมศึกษามากสุดร้อยละ 81.7 ผลการสารวจอนุมานได้ว่าแนวโน้มการเสียชีวิตของกลุ่มเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
สูงขึ้น เด็กอายุ 1-15 ปี เสียชีวิตกว่าปีละ 650 ราย เยาวชนวัย 15-24 ปี ปีละ 3,600 ราย (สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556) จากปัญหาดังกล่าวทาให้ผู้วิจัย และคณะตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับ
สุขภาพของเยาวชนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และนาไปสู่การวิจัยในครั้งนี้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีนักศึกษาอยู่เป็นจานวนมาก นักศึกษาเหล่านี้ต้องได้รับ
การพัฒ นาให้เป็นที่สมบูรณ์ พร้อมในทุก ๆ ด้าน ตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งการจะพัฒนานักศึกษาให้มี
สุขภาพสมบูรณ์ได้นั้น สถานศึกษาจะต้องรู้จักนักศึกษาเป็นอย่างดี โดยเฉพาะจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ
ของนั กศึก ษา เพื่ อจะหาทางป้ องกันแก้ไขปั ญ หาสุ ขภาพได้ถูกต้ อง เป็น การตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่ มุ่งเน้ นให้
ประชาชนมีสุ ข ภาพพลานามั ย ที่ ดี และสอดคล้อ งกั บ แผนพั ฒ นากีฬ าแห่ งชาติ ประกอบกั บ มี ความสอดคล้อ งกั บ
ยุทธศาสตร์แห่งชาติ ในการพัฒนาคุ ณภาพประชากร “เมืองไทยแข็งแรง” โดยมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้เป็นวาระ
แห่งชาติ ดังนั้นในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นผู้สอนในรายวิชากีฬาเพื่อสุขภาพ จึงมีความสนใจเพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการวิจัยใน
ครั้งนี้ มาใช้ในการวางแผนการสอนให้ สอดคล้องกับ พฤติกรรมสุขภาพของนักศึ กษา และเสนอแนะให้ห น่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้นาไปวางแผนการส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
เพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระเบียบวิธีวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) ศึกษาพฤติกรรมสุขภาพนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้
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ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 2560
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจัยนี้คือนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกลุ่มตัวอย่างซึ่งถูกคัดเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) คือนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชากีฬ าเพื่อสุขภาพ ปีการศึกษา 2558 - 2559 จานวน 396
คน แบ่งออกเป็นนักศึกษาเพศชาย จานวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.38 และเพศหญิง จานวน 244 คน คิดเป็นร้อย
ละ 61.62
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีลักษณะเป็น
แบบสอบถามแบบเลือกตอบ แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 20 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการออกกาลังกาย 12 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการจัดการภาวะเครียด 4 ข้อ
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามพฤติกรรมการสูบบุหรี่ และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 10 ข้อ
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การวิจัยครั้งนี้เก็บข้อมูลจากนักศึกษาที่กาลังศึกษาระดับปริญญาตรี จากกลุม่ ตัวอย่าง ในชั้นเรียน
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล จากการตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้ค่าสถิตริ ้อยละ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย

ผลการศึกษา
จากการการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม พฤติกรรมการออกกาลังกาย พฤติกรรมการจัดการภาวะเครียด และ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่และเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์ มีรายละเอียดดังนี้
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มของนักศึกษา พบว่า ร้อยละ 39.90 รับประทานอาหารไม่เป็นมื้อ
แน่นอนและร้อยละ 68.18 รับประทานอาหารเช้าก่อนเวลา 8.00 น. เป็นบางครั้ง ร้อยละ 26.52 ไม่เคยรับประทาน มี
เพียงร้อยละ 5.30 เท่านั้นที่รับประทานอาหารเช้าเป็นประจา ส่วนพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารแปรรูปนั้น นักศึกษา
นิยมเพิ่มรสชาติก๋วยเตี๋ยวด้วยน้าตาลและน้าปลา คิดเป็นร้อยละ 76.52 และ 68.69 ตามลาดับ ปริมาณน้าตาลที่เติมคือ
1-6 ช้อน ส่วนปริมาณน้าปลาที่เติม คือ 1-7 ช้อน รสชาติอาหารที่ชอบ ส่วนใหญ่ร้อยละ 25.76 ชอบรสหวาน อย่างไรก็
ตาม นักศึกษามีพฤติกรรมที่ถูกต้องในการบริโภคอาหารปิ้งย่างที่สุกพอดีไม่ให้ไหม้เกรียม โดยคิดเป็นร้อยละ 89.65
และร้อยละ 68.18 ไม่ดื่มเครื่องดื่มชูกาลัง ร้อยละ 85.35 ( พิจารณาจากผู้ที่ดื่มไม่บ่อย บ่อย และบ่อยมาก) รับประทาน
น้าอัดลม ร้อยละ 65.66 รับประทานอาหารจานด่วน แต่ส่วนใหญ่ ร้อยละ 63.64 ( พิจารณาจากผู้ที่รับประทานบ่อย
และบ่อยมาก) ยังคงรับประทานขนมกรุบกรอบ/ขบเคี้ยวอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 63.64มีพฤติกรรมการชั่งน้าหนักบ้าง
เป็นครั้งคราว ยังไม่ปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ
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ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของนักศึกษาจาแนกตามพฤติกรรมทีส่ าคัญในการบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม
นักศึกษา
(n=396)

พฤติกรรมการบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม
จานวนมื้ออาหาร
ไม่แน่นอน
วันละ 2 มื้อ
วันละ 3 มื้อ
รับประทานอาหารเช้าก่อน 8.00 น.
ไม่เคย
บางครั้ง
เป็นประจา
การรับประทานขนมกรุบกรอบ/ขบเคี้ยว
ไม่กินเลย
ไม่บ่อย
บ่อย
บ่อยมาก
การรับประทานน้าอัดลม
ไม่ดมื่ เลย
ไม่บ่อย
บ่อย
บ่อยมาก

39.90
33.84
26.26
26.52
68.18
5.30
4.04
32.32
41.92
21.72
14.65
53.79
23.23
8.33

พฤติกรรมการออกกาลังกายของนักศึกษา ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมาพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 79.04 มีการ
ออกกาลังกาย จากการระบุลักษณะการออกกาลังกายของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าร้อยละ 56.82 ของกลุ่มตัวอย่างที่ออก
กาลังกาย มีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ กลุ่มตัวอย่างที่ออกกาลังกายส่วนใหญ่ มีการออกแรงในระดับปานกลาง(ร้อยละ
77.96) หรือทาให้รู้สึกเหนื่อยพอประมาณ ร้อยละ 61.34 มีการออกกาลังกายต่อสัปดาห์น้อยกว่า 3 วัน ใช้เวลาโดย
เฉลี่ยครั้งละประมาณ 30-45 นาที คิดเป็นร้อยละ 32.91 และร้อยละ 27.80 ใช้เวลา 20-29 นาที จากการระบุวิธีออก
กาลังกายที่นิยมของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ร้อยละ 66.13 ใช้การเดิน และร้อยละ 64.54 ใช้การวิ่ง/วิ่งเหยาะ ส่วนเหตุผลที่
ออกกาลังกาย(กลุ่มตัวอย่าง 1 คน สามารถระบุเหตุผลได้มากกว่า 1 ข้อ) ร้อยละ 72.20 ระบุว่าอยากมีร่างกายแข็งแรง
ร้อยละ 66.45 ออกกาลังกายเพื่อคลายเครียด และร้อยละ 51.44 เพื่อลดน้าหนัก และร้อยละ 38.02 ให้เหตุผลว่าออก
กาลังกายเนื่องจากเพื่อนชักชวน และมีเพียงร้อยละ 13.74 ที่ระบุว่ามีปัญหาสุขภาพ
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ตารางที่ 2 แสดงร้อยละของนักศึกษาจาแนกตามพฤติกรรมทีส่ าคัญในการออกกาลังกาย
นักศึกษา
(n=396)

พฤติกรรมการออกกาลังกาย
ออกกาลังกายในรอบ 3 เดือน
ไม่มี
มี
ระดับการออกแรง
ระดับหนัก
ระดับปานกลาง
ระดับเบา
ความถี่ในการออกกาลังกายต่อสัปดาห์
น้อยกว่า 3 วัน
สัปดาห์ละ 3-5 วัน
มากกว่า 5 วัน
ทุกวัน
เวลาโดยเฉลี่ยต่อครั้ง
น้อยกว่า 20 นาที
ประมาณ 20-29 นาที
ประมาณ 30-45 นาที
มากกว่า 45 นาที
เหตุผลที่ออกกาลังกาย (*กลุ่มตัวอย่าง 1 คน สามารถระบุเหตุผลที่ออกกาลังกายได้มากกว่า
1ข้อ)
อยากมีร่างกายแข็งแรง
ลดน้าหนัก
คลายเครียด
มีปัญหาสุขภาพ
เพื่อนชวน

20.96
79.04
11.18
77.96
10.86
61.34
30.67
3.51
4.47
21.41
27.80
32.91
17.89

72.20
51.44
66.45
13.74
38.02

พฤติกรรมการจัดการความเครียดของนักศึกษาพบว่า สาเหตุของความเครียดเกิดจากหลายสาเหตุร่วมกัน
โดยสาเหตุที่นักศึกษาระบุสูงสุด คือ ปัญหาเรื่องงานหรือเรื่องเรียน คิดเป็นร้อยละ 84.60 นอกนั้นร้อยละ 43.69 เกิด
ความเครียดจากปัญหาการเงิน ร้อยละ 31.06 มีปัญหาจากเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนนักศึกษา ร้อยละ 20.96 เกิดจาก
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ปัญหาสุขภาพตนเอง ร้อยละ 18.94 เกิดจากปัญหาครอบครัว ร้อยละ 11.62 เกิดจากเพื่อนบ้านหรือเพื่อนในหอพัก
และอี ก ร้อ ยละ 7.58 เกิ ด ความเครีย ดจากปั ญ หาสุ ข ภาพสมาชิ ก ในครอบครัว เมื่ อ เกิ ด ภาวะความเครี ย ดขึ้น แล้ ว
นักศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 92.17 มีการจัดการความเครียดด้วยตนเอง (กลุ่มตัวอย่าง 1 คน สามารถระบุสาเหตุของ
ความเครียดและวิธีการจัดการความเครียดมากกว่า 1 วิธี) วิธีการที่ใช้มากที่สุดถึงร้อยละ 85.10 คือ ดูทีวี ฟังเพลง ดู
หนัง หรือร้องเพลง ร้อยละ 71.21 ใช้วิธีนอน ร้อยละ 60.35 ไปเดินเล่นหรือซื้อของ ร้อยละ 13.13 นั่งสมาธิหรือสวด
มนต์ และร้อยละ 9.85 ใช้วิธีการปลูกต้นไม้ นอกจากนี้นักศึกษาร้อยละ 83.84 มีวิธีการจัดการความเครียดด้วยวิธีที่
ต้องพึ่งพาสิ่งอื่น ได้แก่ ร้อยละ 72.98 ไปพูดคุยหรือปรึกษาเพื่อน ร้อยละ 54.55 พูดคุยหรือปรึกษาพ่อ แม่ ญาติพี่น้อง
ร้อยละ 14.14 จัดการกับภาวะความเครียดด้วยการดื่ มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 5.56 สูบบุหรี่ ร้อยละ
5.30 ไปเที่ยวแหล่งบริการ ร้อยละ 3.28 กินยาระงับประสาท และร้อยละ 2.02 จัดการภาวะความเครียดโดยการ
พูดคุยหรือปรึกษาแพทย์/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ตารางที่ 3 แสดงร้อยละของนักศึกษาจาแนกตามพฤติกรรมทีส่ าคัญในการจัดการความเครียด
นักศึกษา
(n=396)

พฤติกรรมการจัดการความเครียด
สาเหตุของความเครียด
ปัญหาเรื่องงานหรือการเรียน
ปัญหาครอบครัว
เพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนนักศึกษา
ปัญหาสุขภาพของตนเอง
ปัญหาสุขภาพสมาชิกครอบครัว
ปัญหาการเงิน
เพื่อนบ้านหรือเพื่อนในหอพัก
วิธีการจัดการความเครียด
ไปพูดคุยหรือปรึกษาเพื่อน
พูดคุยหรือปรึกษา พ่อ แม่ ลูก ญาติพี่น้อง
กินยาระงับประสาท
ดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ไปเที่ยวแหล่งบริการ
สูบบุหรี่
พูดคุยหรือปรึกษาแพทย์/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

84.60
18.94
31.06
20.96
7.58
43.69
11.62
72.98
54.55
3.28
14.14
5.30
5.56
2.02
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พฤติกรรมการสูบบุหรี่หรือยาสูบของนักศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ ระบุว่าไม่สูบเลย(ร้อยละ 88.13) นอกจากนี้
ร้อยละ 5.30 สูบไม่ประจา ร้อยละ 4.04 เคยสูบมาก่อน มีเพียงร้อยละ 2.53 ที่ระบุว่าสูบเป็นประจา นักศึกษาที่เคยสูบ
มาก่อนระบุสาเหตุในการเลิกสูบโดยสรุปได้ว่าเลิกสูบเพื่อพ่อ แม่ มีปัญหาสุขภาพ และเพื่อปรับปรุงบุคลิกภาพ สาหรับ
พฤติกรรมของนักศึกษาที่ยังสูบบุหรี่ (จานวน 31 คน) โดยมีปริมาณการสูบต่อวันประมาณ 2 มวน คิดเป็นร้อยละ
29.03 ใกล้เคียงกันคือ ร้อยละ 25.81 สูบ 5 มวนต่อวัน ร้อยละ 19.35 สูบ 1 มวนต่อวัน ร้อยละ 12.90 สูบ 3 มวนต่อ
วัน ร้อยละ 6.45 สูบมากกว่า 5 มวนต่อวัน ร้อยละ 9.68 สูบ 4 มวนต่อวัน และร้อยละ 54.84 ต้องการเลิกบุหรี่
ส่วนพฤติกรรมในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ยังดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
โดยในกลุ่มนักศึกษาที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีจานวน 241 คน หรือร้อยละ 60.86 ในจานวนนี้ร้อยละ 33.20 จะดื่ม
แล้วแต่โอกาส เช่น งานสังสรรค์หรือเทศกาลต่าง ๆ ร้อยละ 32.78 ดื่มมากกว่า 4 ครั้งต่อสัปดาห์ ร้อยละ 32.37 ดื่ม 34 ครั้งต่อสัปดาห์ และร้อยละ 31.95 ดื่ม1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ นอกจากนี้พบว่ามีนักศึกษาเพียงร้อยละ 33.61 เท่านั้นที่
ไม่เคยดื่มก่อนขับขี่ยานพาหนะ นอกนั้นเคยทาบ้างบางครั้ง ร้อยละ 34.02 เคยทาบ่อย ๆ ร้อยละ 34.44 และร้อยละ
34.85 ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจาทุกครั้งก่อนขับขี่ และมีนักศึกษาที่เคยประสบอุบัติเหตุจากการดื่มมาแล้ว
ร้อยละ 11.62 สาหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่นักศึกษานิยมดื่ม มีทั้งเหล้า เบียร์และไวน์ คิดเป็นร้อยละ 36 โดยประมาณ
ในทุกประเภทและอีกร้อยละ 37.34 ดื่มทุกประเภทแล้วแต่โอกาส
ตารางที่ 4 แสดงร้อยละของนักศึกษาจาแนกตามพฤติกรรมทีส่ าคัญในการสูบบุหรี่
นักศึกษา
(n=396)

พฤติกรรมการสูบบุหรี่และดี่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การสูบบุหรี่/ยาสูบ
ไม่สูบเลย
สูบไม่ประจา
สูบประจาทุกวัน
เคยสูบ
ปริมาณการสูบต่อวัน (มวน)*
1
2
3
4
5
มากกว่า 5 มวนต่อวัน
ความต้องการเลิกสูบ*
ไม่ต้องการ
ต้องการ

88.13
5.30
2.53
4.04
19.35
29.03
12.90
3.23
25.81
9.68
45.16
54.84
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การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ไม่ดมื่
ดื่ม

39.14
60.86

ตารางที่ 4 แสดงร้อยละของนักศึกษาจาแนกตามพฤติกรรมทีส่ าคัญในการสูบบุหรี่ (ต่อ)
นักศึกษา
(n=396)

พฤติกรรมการสูบบุหรี่และดี่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ความถี่ในการดื่มต่อสัปดาห์ (ครั้ง)**
ดื่ม 1-2 ครั้ง
ดื่ม 3-4 ครั้ง
มากกว่า 4 ครั้ง
แล้วแต่โอกาส
การดื่มก่อนขับขี่ยานพาหนะ***
ไม่เคย
เคยทาบางครั้ง
เคยทาบ่อย ๆ
ทาเป็นประจาทุกครั้ง
การประสบอุบัติเหตุจากการดื่ม***
ไม่เคย
เคย
ประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์***
เหล้า
เบียร์
ไวน์
ทุกประเภทแล้วแต่โอกาส
* ร้อยละคิดจากนักศึกษาที่สูบบุหรี่ 31 คน
** ร้อยละคิดจากนักศึกษาที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 241 คน
*** ร้อยละคิดจากนักศึกษาทีด่ ื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 241 คน และตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
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31.95
32.37
32.78
33.20
33.61
34.02
34.44
34.85
88.38
11.62
36.10
36.51
36.93
37.34
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สรุปผลวิจัยและข้อเสนอแนะ
1. ด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม
นักศึกษามีพฤติกรรมการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ การรับประทานอาหารไม่ครบ 3
มื้อ และในนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่รับประทานอาหารมื้ อเช้า การเติมน้าตาล และน้าปลา เพื่อเพิ่มรสชาติอาหารมาก
เกิ น ไป น้ าอัด ลม และอาหารจานด่วน และขนมกรุบ กรอบ/ขบเคี้ย ว ซึ่ งจะส่งผลต่อ สุข ภาพได้ ในระยะยาว ดังนั้ น
มหาวิทยาลัยควรรณรงค์ในประเด็นดังนี้
1.1 ส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นความสาคัญและสร้างทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการรับประทานอาหารให้
ครบ 3 มื้อ ผลการศึกษาพบว่าไม่นิยมรับประทานอาหารมือเช้า
1.2 นักศึกษาควรระมัดระวังในการบริโภคผักผลไม้สด ที่ผ่านการล้างอย่างถูกวิธี โดยการล้างผัก
ผลไม้ก่อนบริโภค เนื่องจากผลการศึกษาพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ ใช้น้าล้างผ่านแล้วรับประทานเลย
1.3 นักศึกษาควรระมัดระวังการรับประทานอาหารรสจัด โดยเฉพาะการน้าตาล และน้าปลา เพื่อ
เพิ่มรสชาติอาหารมากเกินไป ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพได้ในระยะยาว
1.4 นั ก ศึ ก ษาควรระมั ด ระวั งการรั บ ประทานอาหารที่ ไ ม่ มี ป ระโยชน์ ต่ อ ร่ า งกาย เนื่ อ งจากผล
การศึกษาพบว่านักศึกษายังมีความนิยมบริโภคอาหารไขมันสูง น้าอัดลม และอาหารจานด่วน และขนมกรุบกรอบ/ขบ
เคี้ยว
1.5 ส่งเสริมนักศึกษาในการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพ โดยการตรวจสอบเบื้องต้น เช่น การชั่งน้าหนัก วัด
ความดัน อย่างสม่าเสมอ
2. พฤติกรรมการออกกาลังกาย
นักศึกษาส่วนใหญ่มีการออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและผ่อนคลายความเครียด
เป็นการใช้เวลาว่างอย่างเป็นประโยชน์ ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนพฤติกรรมการออกกาลังกายของนักศึกษา
อย่างสม่ าเสมอ ต่อเนื่ อง สิ่งสาคัญ ที่ ควรท าควบคู่กั บการรณรงค์ ให้เห็ นว่ าการออกกาลังกายเป็น สิ่งจาเป็น ในการ
ดารงชีวิตแล้ว ควรจะมีการเผยแพร่ข้อมูลของการออกกาลังกายที่ถูกต้องเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดหา
อุปกรณ์ สถานที่ และบรรยากาศในมหาวิทยาลัยให้เอื้อต่อพฤติกรรมการออกกาลังกายต่อไป
3. พฤติกรรมการจัดการกับความเครียด
นักศึกษามีภาวะความเครียด โดยสาเหตุส่วนใหญ่เนื่องจากปัญหาเรื่องเรียน เรื่องงาน และยังมีบางส่วนที่มี
พฤติกรรมการจัดการกับความเครียดที่เสี่ยงต่อสุขภาวะ เช่น การดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ และไป
เที่ยวแหล่งบริการ ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องจัดดาเนินโครงการเกี่ยวกับการแนะแนวให้คาปรึกษา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งควรต้องมีการจัดอบรมสัมมนาให้คณาจารย์ได้เพิ่ม
ศักยภาพของตนเองในด้านการให้คาปรึกษาหรือมีการเสวนาเพื่อทบทวนปัญหาและแก้ไขปัญหาที่แต่ละท่านประสบมา
เล่าสู่กันฟังเพื่อแบ่งปันประสบการณ์และนาไปสู่การแก้ปัญหาและแนะแนวให้กับนักศึกษาได้อย่างถูกต้องตรงประเด็น
4. พฤติกรรมการสูบบุหรี่ และดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
นั ก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ ไม่ สู บ บุ ห รี่ อย่ า งไรก็ ต าม นั ก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ ยั งมี พ ฤติ ก รรมในการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ โดยเฉพาะการดื่มก่อนขับขี่ยานพาหนะ ที่เป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้น มหาวิทยาลัยควร
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จั ด กิ จ กรรมรณรงค์ ให้ นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรได้ ท ราบถึ งอั น ตรายและปั ญ หาที่ ต ามมาหลั งจากการดื่ ม เครื่อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ โดยทั่วถึงและต่อเนื่อง ด้วยการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อให้มีแนวร่ วมในการเฝ้าระวังป้องปราม อาทิเช่น
เพื่อนเตือนเพื่อนและเน้นเรื่องของการเข้าไปมีส่วนร่วมของคณาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ปกครองซึ่งต้องใกล้ชิด ติดตาม ฟื้นฟู
สภาพปัญหาที่มีอยู่อย่างจริงจัง หลากหลาย และกิจกรรมเหล่านั้นต้องเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ นักศึกษาเป็นผู้มีส่วนร่วม
ทั้งด้านการคิดและการปฏิบัติเพื่อชี้ให้เห็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมอย่างแท้จริงต่อไป

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. ทราบถึงพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. เป็นแนวทางให้บุคลากรหรือส่วนงานต่าง ๆ ในสถาบันนาไปวางโครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา ต่อไป
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กรณีศึกษา: การสารวจแนวคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในจังหวัด
เชียงใหม่ เกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้อน
A case study: investigating ideas of grade 7 students in Chiang Mai
province about heat transfer
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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอผลการสารวจแนวคิดเกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้อนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 25 คน ก่อนที่จะได้ที่ได้รับการจัดการ
เรียนการสอน หัวข้อการถ่ายโอนความร้อน ในวิชาวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งในบทความนี้ จะ
นาเสนอผลการสารวจเฉพาะหั วข้ อ ที่ เกี่ย วข้อ งกั บ การน าความร้อ นเท่ านั้ น นั กเรีย นแต่ ล ะคนจะต้อ งตอบค าถาม
ปลายเปิดเกี่ยวกับการนาความร้อนทั้งหมด 7 ข้อ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการนาความร้อน 2 ข้อ คาตอบของนักเรียนจะถูก
นามาจัดกลุ่มตามลักษณะของแนวคิดที่ใช้ในการตอบ โดยพิจารณาจากการใช้ คาสาคัญในการอธิบายคาตอบของ
นักเรียนแต่ละคน
ผลการสารวจพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีแนวคิดว่าโลหะเป็นตัวนาความร้อน และความร้อนจะถ่ายโอนจาก
บริเวณที่มีอุณหภูมิสูงไปยัง อุณหภูมิต่า นอกจากนี้ยังพบว่า นักเรียนบางส่วนยังมีความสับสนระหว่างการนาและการ
พาความร้อน
คาสาคัญ : การสารวจ, ความเข้าใจ, การถ่ายโอนความร้อน, การนาความร้อน
Abstract
The purpose of this article is representing the results of investigating idea about heat
transfer of 25 grade 7 students, Navamindarajudis Phayap School, Chiang Mai province. Each
student who study heat transfer concepts in science class were asked to answer 7 open-ended
conceptual questions, only 2 questions concerned with heat induction, at the beginning of the
class, second semester of 2016 academic year. This article presents only the results analysed from
the 2 questions concerned with heat induction. Each student answer was classified ideas into group
according to the key words they used to explain heat inductive phenomena of each question.
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From the results, most students use the idea “a metal is heat indictor and heat can be
transferred from the area had higher temperature to lower temperature”. Besides, some students
still have some confuses about heat induction and convection.
Keywords : survey , understanding, heat transfer, heat conduction
*Corresponding author, E-mail: kreetha.ka@cmu.ac.th โทร. 086-9231482

บทนา
ในการสอนวิทยาศาสตร์ สิ่งที่ผู้สอนควรตระหนักคือความเชื่อ หรื อ แนวคิดของผู้เรียนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
ซึ่งผู้สอนจะทาการสอน เนื่องจากสิ่งที่ผู้เรียนเชื่อและเข้าใจมาก่อนนั้น จะส่งผลต่อการเชื่อมโยงระหว่างความรู้ใหม่ ๆ ที่
เกิ ด ขึ้ น ในชั้ น เรี ย นและความรู้เดิ ม ซึ่ งเกิ ด จากความเชื่ อ หรื อ แนวคิ ด ที่ ผู้ เรี ย นได้ รับ อิ ท ธิพ ลจาก ประสบการณ์ ใน
ชีวิตประจาวัน (Goldberg F and Bendall S, 1995; Halloun I A and Hestenes D ,1985; Hammer D ,1994)
ดังนั้นการที่ผู้สอนจะทราบว่าผู้เรียนมี แนวคิดในเรื่องที่จะสอนอย่ างไรถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่ง(McDermott,
2001; Engelhardt and Beichner, 2003) การถ่ายโอนพลังงานความร้อน เป็นหัวข้อหนึ่งที่ มีความสาคัญและเป็น
พื้นฐานสาหรับการเรียนรู้ในสาขาวิชาอื่น ๆ อีกมากมาย ในประเทศไทยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนความร้อนนี้
ถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2551 โดยเริ่มให้มีการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยประกอบไปด้วยหัวข้อย่อยดังนี้คือ การนาความร้อน การพาความร้อน และการแผ่รังสี
ความร้อน แต่อย่างไรก็ตามจากการสารวจงานวิจัยที่เกี่ ยวข้องพบว่า ผู้เรียนยังมีแนวคิดที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ ความ
ร้อนและอุณหภูมิ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ (Harrison, Grayson and Treagust, 1999; Carlton , 2000,
Yeo and Zadnik, 2001, Tanahoung, C., Chitaree, R. & Soankwan C., 2010). จากการศึ ก ษางานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้อง พบว่าการสารวจแนวคิดเกี่ยวกับความร้อนและอุณหภูมินั้น มีหลายวิธีเช่น การใช้แบบทดสอบที่วัดแนวคิด
เกี่ ยวกับ อุ ณ หภู มิ และความร้อ น เช่ น Thermodynamic Concept Test (TCT) (Tanahoung, C., Chitaree, R. &
Soankwan C., 2010) ซึ่ งมี ลั ก ษณะเป็ น ค าถามแบบเลื อ กตอบจานวน 23 ข้ อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ แนวคิ ด เรื่อ งอุ ณ หภู มิ
พลศาสตร์ Thermal Concept Evaluation (TCE) (Yeo, S. and Marjan, Z., 2001) หรือ การใช้คาถามปลายเปิด
ซึ่งสามารถตีความแนวคิด ของผู้เรียนจากการอธิบายในคาตอบของผู้เรียน (Barbera, J. & Wieman, C. E., 2009;
Baser, M., 2006) เป็นต้น
การวิจัยนี้เป็นการนาเสนอผลการวิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้อน จากการอธิบายสถานการณ์ในกรณีที่มีการนาช้อนโลหะไปจุ่มลงในหม้อต้มซึ่งบรรจุน้า
ร้อนในช่วงเวลาหนึ่ง แล้วทาให้ผู้ที่จับช้อนโลหะรู้สึกร้อน ณ บริเวณที่จับช้อน ซึ่งรายละเอียดจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป
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ระเบียบวิธีวิจัย
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายในงานวิจัยกรณีศึกษานี้คือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 25 คน ซึ่งเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ หัวข้อการถ่ายโอนความร้อน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2559
เครื่องมือที่ใช้ในการสารวจแนวคิดเกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้อน
เครื่องมือที่ใช้ในการสารวจแนวคิดเกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้อนในงานวิจัยนี้คือแบบทดสอบอัตนัยจานวน
7 ข้อ ซึ่งประยุกต์ข้อคาถามจากแบบทดสอบ Thermodynamic Concept Test (TCT) (Tanahoung, C., Chitaree,
R. & Soankwan C., 2010) สาหรับงานวิจัยนี้นาเสนอผลการวิเคราะห์แนวคิดของนักเรียนจากการตอบคาถามเพียง 1
ข้อ ซึ่ งมี ลั ก ษณะเป็ น ค าถามที่ ก าหนดสถานการณ์ นี้ คือ เมื่ อ นั กเรีย นน ำช้ อ นโลหะไปลวกน ำร้ อนที่ อ ยู่ ในหม้ อ ต้ ม
ประมำณ 1 นำที ดังรูปด้ำนล่ำง นักเรียนจะรู้สึกร้อนบริเวณมือที่สัมผัสกับช้อนโลหะ จงอธิบำยสำเหตุหลักที่ทำให้
นักเรียนรู้สึกร้อนบริเวณมือที่สัมผัสกับช้อนโลหะ

รูปที่ 1 แสดงภาพประกอบสถานการณ์ที่ใช้ในการถามคาถาม

การวิเคราะห์แนวคิด
คาตอบของนักเรียนทั้งหมดจะถูกพิจารณา และแบ่งกลุ่มคาตอบโดยพิจารณาจากคาสาคัญที่ใช้ในการอธิบาย
สถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งนักเรียน 1 คน อาจใช้หลายคาสาคัญในการอธิบายสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น หากนักเรียนตอบ
ว่า “สถำนกำรณ์ดังกล่ำวเกิดจำกกำรถ่ำยโอนควำมร้อน จำกวัตถุที่มีอุณ หภูมิสูงกว่ำ ไปยังอุณ หภูมิที่ต่ำกว่ำ ทำให้
อุณหภูมินันสูงขึน จึงทำให้นักเรียนรู้สึกร้อนบริเวณที่สัมผัสมือกับโลหะที่จุ่มนำร้อน” หากพิจารณาจากคาตอบจะแสดง
ให้เห็นว่านักเรียนใช้คาสาคัญว่า ถ่ำยโอนควำมร้อน โดยอธิบายทิศทางว่า จำกวัตถุที่มีอุณหภูมิสูงกว่ำไปยังอุณหภูมิที่
ต่ำกว่ำ อย่างไร เป็นต้น ผลการวิเคราะมีลักษณะเป็นแผนภาพแสดงคาสาคัญและจานวนนักเรียนใช้คาสาคัญนั้นในการ
อธิบาย ซึ่งจะกล่าวในหัวข้อถัดไป (Baser, M. , 2006).
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ผลการวิจัย
จากการพิจารณาคาตอบของนักเรียนที่อธิบายสถานการณ์ในข้อคาถามทั้งหมด 25 คน สามารถจัดกลุ่มได้
ทั้งหมด 3 กลุ่ม ดังนี้คือ
กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มที่นักเรียนอธิบายสถานการณ์ที่กาหนดให้โดยการใช้คาว่า “การถ่ายโอนความร้อน” เป็นคาสาคัญ
หลักและมี คาสาคัญ อื่ น ๆ ขยายในการอธิบาย ซึ่งนั กเรียนที่มีค าตอบที่ถูก จัดกลุ่มให้ อยู่ในกลุ่ม นี้ มีทั้ งหมด 9 คน
สามารถแสดงลักษณะของคาตอบและจานวนนักเรียนที่ตอบดังรูปที่ 2
เกิดจากการถ่ายโอนความร้อน
จากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง
ไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิต่า.
ไม่ระบุทิศทางของการถ่าย
โอนความร้อน (3 คน)
เพราะโลหะเป็น
ตัวนาความร้อน
(1 คน)

จากน้าไปหาช้อนและจากช้อนไป
หามือ (2 คน)
อุณหภูมิของมือต่ากว่า
อุณหภูมิของช้อน จึงรู้สกึ ร้อน
(1 คน)

ถ่ายโอนความร้อนจน
อุณหภูมิของสองบริเวณมี
อุณหภูมิเท่ากัน (1 คน)

อุณหภูมิของน้าร้อนสูงกว่าช้อน ความร้อนจึงถ่ายโอนจากน้า
ร้อนไปยังช้อนจนมีอุณหภูมิเท่ากัน ช้อนมีอุณหภูมิสูงกว่ามือ จึง
ถ่ายโอนความร้อนจากช้อนไปยังมือ (1 คน)
รูปที่ 2 แสดงแผนภาพคาสาคัญและจานวนนักเรียนทีอ่ ธิบายสถานการณ์ที่กาหนดในข้อคาถามของกลุ่มที่ 1
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กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่นักเรียนอธิบายสถานการณ์ที่กาหนดให้โดยการใช้คาว่า “การนาความร้อน” เป็นคาสาคัญหลักและ
มีคาสาคัญอื่น ๆ ขยายในการอธิบาย ซึ่งนักเรียนที่มีคาตอบที่ถูกจัดกลุ่มให้อยู่ในกลุ่มนี้ มีทั้งหมด 8 คน สามารถแสดง
ลักษณะของคาตอบและจานวนนักเรียนที่ตอบได้ดังรูปที่ 3
เกิดจากการนาความร้อน (1 คน)
จึงนาความร้อนไปสู่มือ
(1 คน)

เพราะช้อนเป็นโลหะ
(1 คน)

เพราะช้อนเป็นเหล็ก
(1 คน)
เพราะช้อนร้อนแต่มือเย็นกว่า
ความร้อนจากช้อนจึงถ่ายเท
มาสู่มือ (1 คน)

ความร้อนจึงถ่ายโอนจากช้อนไปยังมือ
(3 คน)
รูปที่ 3 แสดงแผนภาพคาสาคัญและจานวนนักเรียนที่อธิบายสถานการณ์ที่กาหนดในข้อคาถามของกลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่คาอธิบายสถานการณ์ที่กาหนดให้ ในข้อคาถาม ไม่สามารถจัดกลุ่มได้ และส่วนใหญ่คาตอบจะไม่
ตรงกับคาถามซึ่งมีทั้งหมด 8 คน ซึ่งคาตอบของนักเรียนทั้ง 8 คนในกลุ่มที่ 3 แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงคาตอบทีอ่ ธิบายสถานการณ์ที่กาหนดในข้อคาถามของกลุ่มที่ 3
นักเรียนคนที่
คาตอบ
1
เพราะมือเรามีอณ
ุ หภูมิที่สูงกว่าน้าร้อนถ้าจุ่มไปนาน ๆ อาจร้อนได้
2
เพราะหม้อเป็นโลหะสามารถนาความร้อนได้ทาให้น้ามีความร้อนและเมื่อมีความร้อนทาให้เกิดไอน้า
เมื่อไอน้าความร้อนมาสัมผัสที่มือเรา
3
อุณหภูมิของน้าร้อนไปสัมผัสกับช้อนโลหะมายังมือเราน้าร้อนมีอณ
ุ หภูมิสูงและขณะลวกช้อนโลหะมี
ความร้อนไปยังช้อนโลหะและถึงมือเรา
4
เพราะช้อนเมื่อนาไปจุ่มน้าร้อนแล้วมันก็เกิดความร้อนได้
5
เพราะเราต้มน้าไว้ น้ามันเลยร้อนก่อนที่จะจุ่มช้อนลงไป แล้วเวลาทีเ่ ราจุ่มช้อนลงไปมันจะรูส้ ึกร้อน
เพราะไอน้าโดนมือเรา และเมื่อเราใกล้กับน้าร้อนด้วย
6
เพราะว่า ถ้าเราเอาช้อนส้อมไปจุ่มน้าร้อนเพื่อจะไม่มไี วรัส
7
เพราะโลหะทุกชนิดนาความร้อนได้ เมื่อกระทะโดนความร้อนจึงทาให้กระทะสามารถร้อนได้
8
เพราะอุณหภูมิของมือเราต่า น้าร้อนมีอุณหภูมิสูง จึงทาให้เราสัมผัสได้ว่าน้ามีอณ
ุ หภูมิต่าจึงร้อน
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์คาตอบของนักเรียนพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ ร้อยละ 48 ของนักเรียนทั้งหมด ( 9 คนจาก
กลุ่มที่ 1 และ 3 คน จากกลุ่มที่ 2 ) อธิบายสถานการณ์ในข้อคาถามโดยใช้คาสาคัญว่าการถ่ายโอนพลังงานความร้อน
แต่อย่างไรก็ตาม มีเพียงร้อยละ 16 ของนักเรียนทั้งหมด (1 คนจากกลุ่ม 1 และ 3 คน จากกลุ่มที่ 2 ) ที่ระบุอย่าง
ชัดเจนว่าการถ่ายโอนพลังงานความร้อนในสถานการณ์นี้เป็นการนาความร้อน
แม้ว่านักเรียนในกลุ่มที่ 1 จะสามารถอธิบายสถานการณ์โดยใช้คาสาคัญว่าการถ่ายโอนพลังงานความร้อน
และพลังงานความร้อน โดยจะถ่ายโอนพลังงานความร้อนจากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิต่าได้ แต่มี
เพียง ร้อยละ 16 เท่านั้น (4 คน จากกลุ่ม 1) ที่อธิบายหลักการการถ่ายโอนพลังงานความร้อนโดยระบุระบุทิศทางการ
ถ่ายโอนพลังงานความร้อนอย่างเป็นลาดับ
เมื่อพิจารณาคาตอบของนักเรียนกลุ่มที่ 3 พบว่า มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับหลักการในการโอนถ่าย
ความร้อนดังนี้คือ
- พลังงานความร้อนสามารถแสดงออกมาถึงปริมาณได้โดยการวัดอุณหภูมิ อุณหภูมิไม่ได้เคลื่อนที่แต่ความ
ร้อนเคลื่อนที่ได้ (พิจารณาจากคาตอบของนักเรียนคนที่ 3 กลุ่ม 3)
- การที่เราลวกช้อนเป็นเวลา 1 นาที ในน้าร้อนแล้วรู้สึกร้อนบริเวณที่สัมผัสกับช้อน เกิดจากการนาความ
ร้อนของช้อนเป็นสาเหตุหลัก ไม่ใช่การพาความร้อน

สรุปผลการวิจัย
ในการสอนเนื้อหาเรื่องการถ่ายโอนความร้อนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นี้ ผู้สอนต้องตระหนักในการทา
ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การการถ่ า ยโอนความร้ อ น ประเภทของการถ่ า ยโอนความร้ อ น นอกจากนี้ ยั งควรให้
ความสาคัญในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและความร้อน
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้เรื่องการบวกผ่านกระบวนการความเป็นนามธรรม
จากโลกกายภาพสู่โลกสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้น
เรียนและวิธีการแบบเปิด งานวิจัยนี้อาศัยแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีสามโลกทางคณิตศาสตร์ของ David Tall เป็นหลักใน
การวิเคราะห์ข้อมูลผ่านชิ้นงานนักเรียน และฉากชั้นเรียนด้วยการวิเคราะห์โพรโทคอล ผลการวิจัยพบว่านักเรียนแสดง
แนวคิ ดเกี่ยวกับ การบวกจากการบีบอัด ที่เพิ่มขึ้น ของสัญ ลักษณ์ บ นช่วงห่างของโลกกายภาพสู่โลกสัญ ลักษณ์ โดย
นักเรียนแก้ปัญหาด้วยแนวคิดของการรวมและเพิ่มขึ้น ด้วยการนับบล็อคหนึ่งหน่วยและแท่งสิบที่แสดงถึงการแยก
จานวนเพื่อทาให้เป็นสิบ ด้วยความรู้ที่นักเรียนเคยเรียนรู้มาแล้ ว จากนั้นนักเรียนใช้ไดอะแกรมเป็น สัญญะเชิงภาพที่
พัฒนาขึน้ เป็นเครื่องมือเชิงสัญลักษณ์ในฐานะที่เป็นความคิดรวบยอดเชิงกระบวนการเพื่อแก้ปัญหาอื่นที่ซับซ้อน
คาสาคัญ : กระบวนการนามธรรม ; ทฤษฎีสามโลกทางคณิตศาสตร์ ; การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด

Abstract
The study aims to investigate learning process on addition through abstraction process
from embodied to symbolic world emerged in a first grade of mathematics classroom using lesson
study and open approach. David Tall’s theory of three world of mathematics was employed for
analyzing the data composed with students’ written works and classroom teaching scenarios
through protocol analysis. The resulted revealed that students performed their ideas on addition
from mechanism of compression of symbols on the spectrum from embodied to symbolic world.
Students solved the addition problems with idea of combining and increasing through counting unit
and based-ten blocks showed decomposing for make ten as met-before. After that students used
and refined diagram as schematic sign which developed to symbolic tool as a thinkable concept in
order to solve more complex problems.
Keywords : Abstraction Process ; Three world of Mathematics ; Lesson Study and Open Approach
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บทนา
หลักการสาคัญของการสอนและการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ประการหนึ่งคือ การช่วยให้ผู้เรียนสร้างสิ่งที่คิด
อย่างมีความหมายโดยการลงมือปฏิบัติ และสามารถใช้สิ่งที่คิดนั้นได้อย่างยืดหยุ่นและสร้างสรรค์โดยมีเป้าหมายที่
ชัดเจนแน่นอน หลักการนี้เอง ครูผู้สอนจาเป็นต้องมี ความรู้เกี่ยวกับเส้นทางของพัฒนาการการเปลี่ยนผ่านของการ
เรียนรู้ เพื่อที่ผู้เรียนในทุกระดับชั้นจะได้มีโอกาสในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เขาจาเป็นต้องใช้ในการเรียนรู้เรื่องอื่นๆ ใน
อนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนั่นคือประเด็นสาคัญของการปฏิรูปการเรียนรู้คณิ ตศาสตร์ สภาครูคณิตศาสตร์
แห่งชาติ (National Council of Teachers of Mathematics [NCTM], 2000) ได้กล่าวไว้ว่า ประเด็นสาคัญสาหรับ
การปฏิรูปคณิตศาสตรศึกษาในปัจจุบันทั้งในประเทศอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น หรือหลายประเทศทั่วโลก มีแนวโน้มที่จะให้
ความสาคัญ กับการคิดทางคณิ ตศาสตร์ ความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอด การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน และการสื่อสาร
มากกว่าการคานวณแบบซ้าๆ หรือการจดจาข้อเท็จจริงต่างๆ ในขณะเดียวกันในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา ท่ามกลางกระแส
การปฏิรูปคณิตศาสตรศึกษา นักคณิตศาสตรศึกษาทั่วโลกต่างก็เริ่มให้ความสนใจกับการตั้งคาถามใหม่ทั้ งในเรื่องของ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและวิธีการต่างๆ สาหรับการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์ให้กับผู้เรียนจากมุมมองเชิงทฤษฎี
ใหม่ที่หลากหลายมากขึ้นด้วยเช่นกัน (Cobb, Wood & Yackel, 1991)
Tall (2004) ได้พัฒนาคาอธิบายของการเติบโตในวิชาคณิตศาสตร์ของแต่ละคนในทุกช่วงวัย จนได้ค้นพบว่า
แต่ละคนมีวิธีการดาเนินการในแนวทางที่แตกต่างกันตั้งแต่ระดับกายภาพ ระดับการดาเนินการทางสมอง รวมถึงการ
กระทาและการใช้ความรู้สึกในปริภูมิและความรู้สึกด้านอื่นๆ จนถึงการใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่ดาเนินการใน
ฐานะที่ เป็น กระบวนการ (Process) และความคิด รวบยอดเชิงกระบวนการ (Procept) ทั้ งนี้ Tall ยังได้อธิบ ายถึ ง
แนวคิดสาคัญที่เกี่ยวกับการคิดทางคณิตศาสตร์ได้แก่ โลกทางคณิตศาสตร์ ซึ่งอธิบายถึง พัฒนาการทางการคิดทาง
คณิตศาสตร์ โดยแบ่งโลกทางคณิตศาสตร์ไว้ 3 โลก ได้แก่ 1)โลกกายภาพ (embodied) เป็นพื้นที่แรกของพัฒนาการ
ทางการคิดทางคณิตศาสตร์ที่พัฒนามาจากการพิจารณาคุณสมบัติของวัตถุกายภาพ และพัฒนาไปสู่การใช้ภาษาในการ
อธิบาย เริ่มจากการสัมผัส การหยิบ การจับ และการจินตนาการถึงวัตถุสู่คานิยาม 2)โลกสัญลักษณ์ (symbolic) เป็น
โลกของสัญลักษณ์ที่ใช้ในการคานวณ โดยใช้สัญลักษณ์เพื่อแสดงแทนการพัฒนาจากกระบวนการคานวณไปสู่ความคิด
รวบยอด 3)โลกสัจพจน์เชิงนามธรรม (formal) คือโลกที่ อาศัยคุณ สมบัติที่แสดงในคานิยามในฐานะของสัจพจน์ สู่
โครงสร้างทางคณิตศาสตร์ที่มีเฉพาะตัวอย่างมีแบบแผน ไม่อิงอยู่กับวัตถุและประสบการณ์
Tall (2006) กล่าวถึงขั้นตอนของการดาเนินการแก้ปัญหาเลขคณิตสู่ความคิดรวบยอดเรียกว่า ช่วงห่างของ
ผลลัพธ์จากการบีบอัดที่เพิ่มขึ้นของสัญลักษณ์ ซึ่งเกิดขึ้นภายใต้การดาเนินการของส่วนที่ผสมผสานของโลกกายภาพ
และโลกสัญลักษณ์ ตั้งแต่เริ่มต้นคณิตศาสตร์ในโรงเรียนอาศัยโลกกายภาพโยการให้ความหมายเฉพาะในหลากหลาย
บริบทที่ใช้โลกสัญลักษณ์ในเลขคณิตและพีชคณิต และแสดงให้เห็นถึงโลกกายภาพพัฒนาไปสู่โลกสัญลักษณ์ การใช้
สัญ ลักษณ์ เป็นการดาเนิน การของแนวคิ ดจากวิธีการไปสู่ก ระบวนการและความคิ ดรวบยอด ได้ เกิด ควบคู่กับโลก
กายภาพ โดยแบ่ งออกเป็ น 5 ขั้ น ตามภาพ 2 ได้ แ ก่ ขั้ น ที่ 1 ก่ อ นวิ ธีก าร (Pre-Procedure) เป็ น ขั้ น ที่ ไม่ มี วิ ธี ก าร
แก้ปัญหา หรือส่วนของวิธีการแก้ปัญหาใด ขั้นที่ 2 หนึ่งวิธีการ (Procedure) เป็นขั้นที่ใช้วิธีการเดียวซ้าๆเป็นประจา
ในการดาเนิ น การแก้ ปัญ หา ขั้นที่ 3 หลายวิธีการ (Multi-Procedure) เป็ นขั้น ที่ เลื อกใช้วิธีการหลากหลายในการ
แก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ขั้นที่ 4 กระบวนการ (Process) เป็นขั้นที่ยืดหยุ่นในการแก้ปัญหาและเลือกวิธีการที่
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เหมาะสม และขั้นที่ 5 ความคิดรวบยอดของกระบวนการ (Procept) เป็นขั้นที่สามารถคิดอย่างเป็นคณิตศาสตร์ด้วย
สัญลักษณ์

รูปที่ 1 แสดงช่วงห่างของผลลัพธ์จากการบีบอัดที่เพิ่มขึ้นของสัญลักษณ์ (Tall, 2006)
(ปรับจาก Gray, Pitta, Pinto & Tall, 1999, p.121)
การเปลี่ยนผ่านเกิดขึ้นภายใต้โลกกายภาพและโลกสัญลักษณ์ที่มีการ “ผสมผสาน” (Blending) กันอยู่โดย
อาศัยช่วงเวลาในปฏิสัมพันธ์และรับรู้คุณสมบัติของวัตถุในโลกกายภาพ ในขณะที่ โลกสัญลักษณ์จะเกิดการกระทาบน
วัตถุเช่น การชี้ การนับ การรวม การแยก และทาให้เป็นสัญลักษณ์เพื่อแสดงให้ผู้อื่นเข้าใจแนวคิดของตัวเองต่อไป
นอกจากการการผสมผสานโลกกายภาพและโลกสัญลักษณ์เป็นการสร้างแนวคิดจากการกระทาที่เปลี่ยนแปลงบนวัตถุ
กายภาพ เพื่อให้เห็นถึงผลของการคานวณอย่างถูกต้องและการดาเนินการเพื่อทาเป็นสัญลักษณ์ด้วยการผสมผสานโลก
กายภาพและโลกสัญ ลักษณ์ ที่ สอดคล้องกับการเรียนรู้คณิ ตศาสตร์ระดั บโรงเรียนที่นาเสนอโลกกายภาพและโลก
สัญลักษณ์ในการดาเนินการจัดการเรียนการสอน
ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าแนวทางการสอนที่จะทาให้นักเรียนเกิดการพัฒนาการการคิด
ทางคณิ ตศาสตร์นั้น จาเป็นต้ องอาศัยการวางรากฐานจากการแก้ปัญ หา วิธีการแบบเปิ ด (Open Approach) เป็ น
แนวทางการสอนการแก้ปัญหา (Problem-Solving Approach) ลักษณะหนึ่งที่ Inprasitha (2010) ได้บูรณาการเอา
วิธีการแบบเปิดในฐานะที่เป็นแนวทางการสอนเข้าไปในกระบวนการการศึกษาชั้นเรียน(Lesson Study) เพื่อให้ครูได้
ร่วมมือกันในการสร้างหน่วยการเรียนรู้ ออกแบบปัญหา หรือสถานการณ์ปัญ หาเพื่อสอนนักเรียนให้สามารถสร้าง
เครื่องมือในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ด้วยและ/เพื่อตัวของนักเรียน (Isoda, 2010) ในการสอนด้วยวิธีการแบบเปิดนั้น
นักเรียนจะมีอิสระในการสร้างสัญญะและความหมายของสิ่งที่เรียนรู้ทั้งในแง่ของจานวนและการดาเนินการ ซึ่งเป็น
วิ ธี ก ารสอนที่ ท าให้ เ รี ย นรู้ วิ ธี ก ารเรี ย นรู้ (Learning how to learn) ทั้ ง นี้ วิ ธี ก ารแบบเปิ ด มี ขั้ น ตอนการสอน
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนดังต่อไปนี้คือ 1) การนาเสนอปัญหาปลายเปิด 2) การเรียนรู้ด้วยตนเอง 3) การอภิปรายและ
เปรียบเทียบร่วมกันทั้งชั้นเรียน และ 4) การสรุปโดยการเชื่อมโยงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เกิดขึ้นในชั้น
เรียน
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ชั้นคณิตศาสตร์ที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด พัฒนาแนวทางการสอนเพื่อเปิดโอกาส
ค้นพบคณิตศาสตร์ และเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยและเพื่อตัวของนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้การบวกสาหรับ
นั ก เรีย นชั้ น ประถมศึ ก ษาเป็ น ครั้ งแรก ถื อ ว่าเป็ น เรื่อ งที่ ส าคั ญ ที่ นั ก วิ จัย ควรท าการศึ ก ษาเส้ น ทางพั ฒ นาการของ
กระบวนการเรีย นรู้ ก ารคู ณ ทั้ งในแง่ข องการสร้ างความหมายและการด าเนิ น การของการบวกของนั ก เรีย นผ่ า น
กระบวนการความเป็นนามธรรม (Abstraction process) บนสามโลกทางคณิ ตศาสตร์ ซึ่งจะช่วยทาให้ครูสามารถ
พัฒนาความสามารถในการดาเนินการด้วยการบวกสาหรับนักเรียน เพื่อที่จะเป็นพื้นฐานสาคัญในการเรี ยนเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินการตัวอื่นๆ หรือแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่สาคัญๆ ในระดับชั้นที่สูงขึ้นไป ผู้วิจัยจึงได้ทาการ
วิจั ยในเรื่องนี้ โดยมีวัต ถุป ระสงค์ เพื่ อศึ กษาวิเคราะห์ กระบวนการเรียนรู้เรื่องการบวกผ่ านกระบวนการความเป็ น
นามธรรมจากโลกกายภาพสู่โลกสัญ ลัก ษณ์ ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้นวัตกรรม
การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด การวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความเข้าใจในการคิดเกี่ยวกับการบวก
ของนักเรียนและแนวทางการสอนตามแนวทางของวิธีการแบบเปิดที่ลึกซึ้งยิ่งๆ ขึ้นไปด้วย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์กระบวนการเรียนรูเ้ รื่องการบวกผ่านกระบวนการความเป็นนามธรรม
จากโลกกายภาพสูโ่ ลกสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทีส่ อนด้วยวิธีการแบบเปิด

นิยามศัพท์เฉพาะ
1) วิธีการแบบเปิด (Open Approach) หมายถึง แนวทางการสอนการแก้ปัญหา ที่เน้นการพัฒนาวิธีการ
เรียนรู้ด้วยตนเองของนัก เรียน ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในบทเรียนหนึ่งๆ ประกอบด้ วยขั้น การสอน 4
ขั้ น ตอนได้ แ ก่ การน าเสนอสถานการณ์ ปั ญ หาปลายเปิ ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองของนั ก เรีย น ก ารอภิ ป รายและ
เปรียบเทียบร่วมกันทั้งชั้นเรียน และ การสรุปโดยการเชื่อมโยงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน
2) การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด (Lesson Study and Open Approach) หมายถึง นวัตกรรม
การพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์แนวใหม่ที่นามาใช้ ในประเทศไทย โดยเป็นนวัตกรรมการศึกษาที่บูรณาการวิธีการ
แบบเปิดในฐานะแนวทางการสอนการแก้ปัญ หาเข้าไปในกระบวนการของการศึกษาชั้นเรียน โดยเน้ นการท างาน
ร่วมกันอย่างต่อเนื่องของครูในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบเปิดในวงจรการศึกษาชั้นเรียน
3 วงจร ได้แก่ การร่วมสร้างแผนจัดการเรียนรู้ การร่วมสังเกตชั้นเรียน และการร่วมสะท้อนผลบทเรียน
3) สามโลกทางคณิ ต ศาสตร์ (Three world of mathematics) หมายถึ ง ค าอธิบ ายเกี่ ย วกั บ พั ฒ นาการ
ทางการคิดทางคณิตศาสตร์ตามกรอบแนวคิดในการคิดทางคณิตศาสตร์ตามทฤษฎีของ Gray&Tall (2002) แบ่งได้เป็น
3 โลก ได้แก่ โลกกายภาพ (Embodied) คือการรับรู้คุณสมบัติและมีปฏิสัมพันธ์กับวัตถุ การสัมผัสถึงประสบการณ์ใน
ชีวิตประจ าวัน และการใช้สื่ อกึ่ งรูป ธรรม โลกสั ญ ลัก ษณ์ (Symbolic) คือ การกระทาบนวัตถุ ตลอดจนสร้างเป็ น
สั ญ ลั ก ษณ์ เพื่ อ สร้ างความคิ ด รวบยอด และพั ฒ นาไปสู่ โครงสร้ างทางสั ญ ลั ก ษณ์ และ โลกสั จ พจน์ เชิ งนามธรรม
(Formal) หมายถึง การคิดอย่างเป็นแบบแผนโดยไม่อิงกับวัตถุ อาศัยสมบัติจากนิยาม อนิยาม ทฤษฎี และสัจพจน์
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4) กระบวนการเป็นนามธรรม (Abstraction Process) หมายถึง กระบวนการที่แสดงถึงพัฒนาการทางการ
คิดทางคณิตศาสตร์จากโลกกายภาพไปสู่โลกสัญลักษณ์แสดงด้วยวิธีการแก้ปัญหาของนักเรียนในชั้นเรียนตามช่วงห่าง
ของผลลัพธ์จากการบีบอัดที่เพิ่มขึ้นของสัญลักษณ์

วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัย นี้เป็น งานวิจัยเชิงคุณ ภาพ ผู้ วิจัยใช้ระเบีย บวิธี ใช้ระเบีย บวิธีวิจัยการทดลองเชิงการสอน
(Teaching Experiment) (Cobb et al., 2003) ในการศึกษาเป็นรายกรณี (Case Study Approach) ในการ
ดาเนินการวิจัย และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย กระบวนการเรียนรู้วิธีการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูในการพัฒนาการคิดทางเรขาคณิตของนักเรียนผ่านกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้น
เรียนและวิธีการแบบเปิด มีรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยดังนี้

กลุ่มเป้าหมาย
ในงานวิจัยนี้ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ทีมการศึกษาชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้าน
บวกครกน้อย จ.เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนดังกล่าวนี้เป็นโรงเรียนที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน
และวิธีการแบบเปิดในการพัฒนาวิชาชีพครู ทีมการศึกษาชั้นเรียนดังกล่าวนี้ประกอบด้วย ครูผู้สอน ซึ่งเป็น
นักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครู สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครูผู้สังเกต 6
คน ได้แก่ ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 นักศึกษาปฏิบัติวิชาชีพครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่สอนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ทีมนักวิจัย และผู้อานวยการโรงเรียน
การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลตลอดกระบวนการศึกษาชั้นเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่สอนเรื่อง การ
บวก 2 (ผลลัพธ์ไม่เกิน 20) โดยเลือกนามาวิเคราะห์เป็นกรณี ศึกษา จานวน 2 บทเรียน ด้วยการวิเคราะห์
แผนการจัดการเรียนรู้ การบันทึกวีดิทัศน์ชั้นเรียน การบันทึกภาพนิ่งชั้นเรียนและภาพผลงานนักเรียน ผู้วิจัย
วิเคราะห์ชั้นเรียนด้วยการวิเคราะห์โพรโทคอลร่วมกับวิเคราะห์วีดิทัศน์ตามทฤษฎีสามโลกทางคณิตศาสตร์ของ
Tall (2004) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ของ Inprasitha (2010) ข้อมูลวิจัยถูกนาเสนอด้วยการ
พรรณาวิเคราะห์ตามกระบวนการของการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด

ผลการวิจัย
กิจกรรม“สนามเด็กเล่น” (9+4)
กิจกรรมนี้มีเป้าหมายให้นักเรียนได้เริ่มเรียนรู้วิธีการบวกที่มีผลลัพธ์มากกว่า 10 จากสถานการณ์ 9+4 โดยมี
เป้าหมายที่เน้นให้นักเรียนแสดงวิธีการแก้ปัญหาด้วยวิธีต่างๆ เช่น การนับต่อ (Count on) การนับทั้งหมด (Count
all) และการแยกจานวนเพื่อทาให้เป็นสิบ (Decomposing for make tens) รวมถึงเขียนแสดงวิธีการแก้ปัญหาลงใน
ใบกิจกรรม
1.การนาเสนอสถานการณ์ปัญหาปลายเปิด
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ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560
ครูได้ให้นักเรียนช่วยกันแต่งโจทย์ปัญหาจากภาพที่ติดบนกระดานและเมื่อนักเรียนได้เริ่มสร้างเรื่องราวจาก
ภาพจะช่วยให้นักเรียนได้เชื่อมโยงเข้าถึงโลกทางภายภาพมากขึ้น จากนั้นครูได้ให้นักเรียนออกมาจัดเรียงแถวเด็กที่อยู่
ในกระบะทรายและกระดานลื่นให้เป็นแถวเดียว ในขั้นตอนนี้นักเรียนหลายคนเริ่มตอบได้ว่ามีจานวนเด็กทั้งหมด 13
คน จากการนับตามในขณะที่เพื่อนออกมาหยิบภาพของเด็กแต่ละคนออกไปเรียงแถว ครูให้นักเรียนบอกวิธีการเขี ยน
ประโยคสัญลักษณ์จากสถานการณ์ ซึ่งนักเรียนได้ใช้ภาพและการเรียงแถวเด็กแต่ละคนเพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเขียน
ประโยคสัญลักษณ์ กล่าวคือนักเรียนสังเกตจากภาพเด็กที่ถูกเรียงแถวเป็น 9 คน และ 4 คน แล้วสามารถตอบได้ว่า
ประโยคสัญ ลักษณ์ ของสถานการณ์ นี้ คือ 9+4 ในขณะเดียวกันมี นั กเรียนหลายคนสามารถตอบได้อย่างถูกต้องทั้ ง
ประโยคสัญลักษณ์และคาตอบของสถานการณ์ จากการที่นักเรียนออกมาจัดแถวเด็กโดยใช้สื่อรูปธรรมเป็นภาพเด็กแต่
ละคน ให้นักเรียนออกมาจัดแถวให้เด็ก นักเรียนสามารถตอบได้ตั้งแต่แรกด้วยวิธีการชี้และนับเด็กที่อยู่ในภาพทีละคน
จนครบและได้คาตอบว่าเป็น 13 คน ซึ่งถือเป็นวิธีการแก้ปัญหาด้วยการใช้ Met-befores เข้ามาช่วย
2.การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน
ในขั้นตอนนี้นักเรียนได้ดาเนินการขยับจากขั้นที่1 ก่อนวิธีการ ที่ไม่มีวิธีการแก้ปัญหาหรือส่วนของวิธีการ
แก้ปัญหาใด ไปสู่แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนตามลาดับในขัน้ ที่2 หนึ่งวิธีการ จากการที่ครูให้นักเรียนได้ทากิจกรรมและ
ใบกิจกรรมโดยการที่ครูแจกบล็อกไม้และรางสิบ เพื่อเป็นสื่อช่วยให้นักเรียนในการแก้ปัญหา แสดงได้โดยการที่นักเรียน
เริ่ ม จากการตรวจสอบจ านวนบล็ อ กไม้ กั บ ภาพจาก
สถานการณ์ด้วยการเปรียบเทียบแบบหนึ่งต่ อหนึ่งก่อนที่
จะใช้ จ านวนบล็ อ กไม้ ที่ ต รวจสอบแล้ ว เพื่ อ ด าเนิ น การ
แก้ปัญหา 9+4 ซึ่งนักเรียนเขียนแสดงวิธีการแก้ปัญหาด้วย
บล็ อ กไม้ แ ละรางสิ บ ได้ ผ ลงานคื อ ภาพที่ อ ยู่ ใ นส่ ว นที่
ผสมผสานระหว่ า งโลกกายภาพและโลกสั ญ ลั ก ษณ์
ขณะเดียวกันนักเรียนใช้สัญลักษณ์เป็นลูกศร(
)เพื่อ รูปที่ 1 แสดงการตรวจสอบบล็อกไม้กับภาพจาก
สถานการณ์
แสดงความหมายของการบวกที่ได้เรียนรู้จากบทเรียนเรื่อง
“การบวก(1)” และการแสดงคาตอบจากการบวกที่มีค่า
มากกว่า 10 ด้วยตารางหลักเลข และบล็อกไม้ในรางสิบจากการเรียนรู้เรื่อง “จานวนที่มากกว่า 10”
3.การเปรียบเทียบและอภิปรายร่วมกันทั้งชั้นเรียน
ในขั้นนี้ช่วงห่ างของผลลัพธ์จากการบีบอัดที่เพิ่ มขึ้นของสัญ ลักษณ์ ได้เริ่มดาเนินไปในขั้น ที่2 หนึ่ งวิธีการ
เนื่องจากนักเรียนการนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่1 ได้ใช้ความรู้ที่เรียนรู้มาแล้วในเรื่องการบวก(1) ที่ใช้เขียนแสดงด้วย
บล็อกไม้และลูกศร แต่ในครั้งนี้นักเรียนใช้ลูกศรที่แสดงถึงการย้ายบล็อกไม้จากด้านที่มีอยู่ 4 บล็อกออกมา 1 บล็อก ไป
ใส่ให้ด้านที่มีบล็อกไม้ที่มีจานวน 9 ให้เต็ม 10 ซึ่งเป็นการใช้สัญลักษณ์เพื่อแสดงแทนการดาเนินการ นอกจากนี้นักเรียน
ยังใช้ลูกศรแสดงที่มาของจานวน 13 ว่ามาจากบล็อกไม้ทั้งสองด้าน คือ 1 แทนบล็อกไม้ 10 และ 3 แทนบล็อกไม้ 3
จากโพรโทคอลในการอภิปรายและเปรียบเทียบร่วมกันทั้งชั้นเรียนระหว่างนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ 1 กับครูที่ใช้คาถาม
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนอธิบายดังแสดงนี้
T
: ตรงนี้คืออะไร...ตรงนี้ด้วย
หยก : 9
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T
หยก
T
หยก
T
หยก
T
หยก

: แล้วยังไงต่อ
: ย้าย (บล็อกไม้ที่ถูกวง)
: แล้วยังไงต่อ
: เป็น 10
: กลายเป็น 10 กับอะไรนะ
: 10 กับ 3 (ด้านที่มี 10 บล็อก กับ 3 บล็อก)
: เป็นเท่าไร
: 13

4.การสรุปบทเรียน
ในขั้นนี้ครูสรุปเชื่อมโยงถึงวิธีการที่นักเรียนแต่ละคนใช้ในการแก้ปัญหาในครั้งนี้ประกอบด้วย การวาดบล็อก
ไม้และลูกศรแสดงความหมายการบวก การเขียนคาตอบให้อยู่ในรูปของตารางหลักเลข นอกจากนี้ครูได้เน้นย้าถึง
วิธีการแก้ปัญหาของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่1 ที่แยกจานวนเพื่อทาให้เป็นสิบช่วยให้ดาเนินการแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้น ใน
กิจกรรมนี้ช่วงห่างของผลลัพธ์จากการบีบอัดที่เพิ่มขึ้นของสั ญลักษณ์ ดาเนินเปลี่ยนผ่านจากขั้นที่ 1 ก่อนวิธีการ ไปสู่
ขั้นที่ 2 หนึ่งวิธีการ กล่าวคือในกิจกรรมนี้เมื่อเริ่มต้นกิจกรรมนักเรียนได้ใช้วิธีการหาคาตอบด้วยการชี้และนับจากภาพ
ที่มองเห็นเพื่อ จากนั้นนักเรียนใช้บล็อกไม้แทนจานวนเด็กในการดาเนินการแก้ปัญหาด้วยบล็อกไม้ และรางสิบ ด้วย
ความรู้ที่เคยเรียนรู้มาแล้วอย่างเป็นขั้นตอนตามประสบการณ์ที่เคยเขียนสัญลักษณ์แสดงแทนการบวกด้วยลูกศร และ
แสดงผลลัพธ์ด้วยตารางหลักเลขลงในใบกิจกรรม
กิจกรรม “มีไข่กี่ฟองนะ” (3+9)
กิจกรรมนี้มีเป้าหมายให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการบวกที่มีผลลัพธ์มากกว่า 10 จากสถานการณ์ 3+9 โดยมี
เป้าหมายที่เน้นให้นักเรียนใช้วิธีการแก้ปัญหาด้วยการแยกจานวนเพื่อทาให้เป็นสิบ (Decomposing for make tens)
ด้วยการทบทวนคาพูดสาคัญที่เกิดขึ้นในกิจกรรมที่ผ่านมาคือ “แยก....เป็น....” โดยครูจะห้ามไม่ให้นักเรียนนับนิ้ว
1.การนาเสนอสถานการณ์ปัญหาปลายเปิด
กิจกรรมนี้ครูได้ดาเนินการคล้ายกับกิจกรรมที่ผ่านมา แต่ในกิจกรรมนี้นี้ครูตัดเครื่องมือในของนักเรียนออกไป
คือไม่ให้นักเรียนนับนิ้วเพื่อให้ผลักดันให้นักเรียนได้ดาเนินการแก้ปัญหาอยู่โลกสัญลักษณ์มากขึ้น
2.การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน ในขั้นนี้นักเรียนยังคงแสดงวิธีการใช้ลูกศรโยงจากไข่ 1 ฟองจากด้านที่
มี 3 ฟองไปหาด้านที่มี 9 ฟองให้เต็มแผงเป็น 10 ฟองในใบกิจกรรม นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่2 แสดงวิธีการดาเนินการ
โดยการวงบล็อกไม้จากกลุ่มบล็อกไม้ 3 บล็อกออกมา 1 บล็อกแล้วใช้ลูกศรโยงไปเติมแถวของบล็อกไม้ที่มี 9 บล็อกเพื่อ
ทาให้เป็นสิบ หมายความว่านักเรียนแยกจานวน 3 ออกเป็น 2 กับ 1 แล้วเอา 1 ไปเพิ่มให้ 9 เป็น 10 และ เอา 10 มา
รวมกับ 2 เป็น 12 คือคาตอบ ในขณะที่นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ 1 แสดงวิธีการดาเนินการที่ต่างไปจากนักเรียนกลุ่มอื่น
คือการใช้การย้ายบล็อกไม้ 7 บล็อก จากด้านที่มี 9 บล็อก เพื่อทาให้ด้านที่มี 3 บล็อก กลายเป็น 10 บล็อก และเขียน
ตัวเลขกากับว่ามี 10 และ 2 นอกจากนี้ยังโยงเส้นแยกจานวน 12 ให้เห็นว่ามาจาก 10 และ 2 จากการดาเนินการ
ดังกล่าวช่วงห่างของผลลัพธ์จากการบีบอัดที่เพิ่ มขึ้นของสัญ ลักษณ์ ของนักเรียนในขั้นนี้อยู่ในขั้นที่3 หลายวิธีการ
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รูปที่ 2 (ซ้าย) แสดงผลงานนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ 1 ที่ใช้วิธีการแยกจานวน 7 ออกจาก 9 เพื่อทาให้ 3 กลายเป็น 10
(ขวา) แสดงผลงานนักเรียนกลุม่ ตัวอย่างที่ 2 ที่ใช้ลูกศรแสดงการแยกจานวนเพื่อทาให้เป็นสิบ
กล่าวคือนักเรียนเริ่มใช้วิธีในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย เพราะนักเรียนสามารถเลือกได้ว่าจะทาการแยกจานวน 3 หรือ
9 ออกเพื่อทาให้อีกจานวนหนึ่งกลายเป็น 10

3.การอภิปรายและเปรียบเทียบร่วมกันทั้งชั้นเรียน
ประเด็นในการอภิปรายและเปรียบเทียบในวันนี้คือระหว่างวิธีการทั่วไปของนักเรียนที่กลุ่มตัวอย่างที่ 1 และ
วิธีการทั่วไปที่นักเรียนทา โดยครูขยายวิธีการของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่1 ที่ใช้วิธีการแยกจานวน 9 และวิธีการทั่วไป
ของนักเรียนคนอื่นๆในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแยก 3 การดาเนินการแก้ปัญหาเลขคณิตในช่วงห่างของผลลัพธ์จากการบีบ
อัดที่เพิ่มขึ้นของสัญลักษณ์ของนักเรียนในขั้นนี้กาลังเคลื่อนที่เข้าไปอยู่ในขั้นที่4 กระบวนการ เป็นขั้นที่ยืดหยุ่นในการ
แก้ปัญหาและเลือกวิธีการที่เหมาะสมเป็นผลมาจากการที่นักเรียนได้เห็นแล้วว่าสามารถแยกจานวนได้ทั้งจากตัวตั้ง 3
และตัวบวก 9 ซึ่งหากใช้วิธีการแยกจานวนเพื่อทาให้เป็นสิบแล้วต่างก็ได้คาตอบเหมือนกัน กล่าวคือนักเรียนเรียนรู้ว่า
ในการแยกจานวนเพื่อทาให้เป็นสิบนั้นสามารถทาได้หลายวิธี ซึ่งต่างก็ส่งผลให้คาตอบที่ถูกต้องเหมือนกัน ขณะเดียวกัน

รูปที่ 3 แสดงการสรุปบทเรียนที่นักเรียนร่วมกันแก้ปัญหา5+7ด้วยไดอะแกรมที่ใช้วิธีการแยก
จานวนเพื่อทาให้เป็นสิบ
การแสดงวิธีการด้วยไดอะแกรมจากการอภิปรายและเปรียบเทียบร่วมกันทั้งชั้นเรียนของกิจกรรมนี้ นักเรียนได้เห็น
ตัวอย่างของไดอะแกรมที่ไม่สมบูรณ์ และครูได้ร่วมกับนักเรียนในการอภิปรายเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนรูปแบบของ
ไดอะแกรมให้เข้าใจง่ายขึ้น

หน้า 60

CMU Journal of Education, Vol. 1 No. 1 2017
4.การสรุปบทเรียน
ในขั้ น นี้ นั ก เรี ย นได้ ด าเนิ น การในช่ ว งห่ า งของผลลั พ ธ์ จ ากการบี บ อั ด เพื่ อ ให้ เกิ ด สั ญ ลั ก ษณ์ ใ นขั้ น ที่ 4
กระบวนการ นักเรียนได้เลือกใช้วิธีการดาเนินการแก้ปัญหาด้วยไดอะแกรมได้อย่างหลากหลายและตระหนักถึงการทา
เป็นสิบ ก่อนด้วยการแยกจานวนเพื่อทาให้เป็นสิบ แสดงได้โดยการที่ครูก็เริ่มใช้การโยงเส้นแสดงการจับคู่จานวนในการ
ดาเนินการบวกและเขียนตัวเลขประกอบแล้วให้นักเรียนพิจารณาเปรียบเทียบดูระหว่างการเขียนแสดงวิธีการแก้ปัญหา
ที่นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ 1 ใช้การแยกจานวน 9 ออกเป็น 7 กับ 2 และเอา 7 บวก 3 เป็น 10 แล้วนา 10 มาบวก 2
เป็น 12 กับวิธีที่นักเรียนส่วนใหญ่ทาคือการแยกจานวน 3 เป็น 2 กับ 1 แล้วนา 1 มาให้ 9 เป็น 10 แล้วนา 2 มาบวก
10 เป็น 12 ซึ่งนักเรียนตอบว่าวิธีที่นักเรียนส่วนใหญ่เลือกทานั้นจะง่ายกว่า เนื่องจากแยกตัวเลขน้อยกว่า และ 9 มีค่า
ใกล้เคียง 10 มากกว่า จากนั้นครูและนักเรียนได้ร่วมกันอภิปรายถึงไดอะแกรมไม่สมบูรณ์และเข้าใจยาก โดยครูร่วมกับ
นักเรียนในการแก้ไดอะแกรมให้ง่ายขึ้น
ความก้าวหน้าของนักเรียนจากกิจกรรมนี้คือ เมื่อครูกาหนดประโยคสัญลักษณ์5+7 แล้วให้ตัวแทนนักเรียน
ออกมาช่วยกันเขียนแสดงวิธีการด้วยไดอะแกรม ซึ่งนักเรียนสามารถแสดงวิธีการแก้ปัญหาด้วยไดอะแกรมและใช้วิธีการ
แยกจานวนเพื่อทาให้เป็นสิบในการดาเนินการแก้ปัญหา โดยนักเรียนช่วยกันแยกจานวน 5 เป็น 2 กับ 3 แล้วเอา 3 มา
บวก 7 เป็น 10 เอา 2 มาบวก 10 เป็น 12 และได้คาตอบที่ถูกต้อง ตลอดจนไดอะแกรมที่สวยงามนอกจากนี้นักเรียน
เริ่มเรียนรู้ความหมายและวิธีการใช้การโยงเส้นเพื่อแสดงการบวกในการแก้ปัญหา
กิจกรรม “บัตรการบวก”
กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องกัน เป็นกิจกรรมที่ จะตรวจสอบความคิดรวบยอดของนักเรียนในเรื่องการ
บวก เริ่ม ด้ วยการให้ นั ก เรียนทายค าตอบจากบั ต รการบวก เรียงบั ต รการบวก และ หยิบ บั ต ร จับ คู่ บั ตรการบวก
กิจกรรมนี้เป็นการทบทวนความคิดร่วมยอดเกี่ยวกับการบวกโดยนักเรียนจะได้ดาเนินการแก้ปัญหาจากบัตรการบวกใน
เวลาที่จากัดและนักเรียนจะเลือกใช้วิธีการแก้ปัญหาอย่างไรที่ให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและใช้เวลาน้อยที่สุด นักเรียนส่วน
ใหญ่ใช้การนับมือเพื่อการนับต่อในการดาเนินการ และเมื่อดาเนินกิจกรรมไปได้สักพักนักเรียนจะเริ่มเห็นว่าการนับมือ
นั้นแม้จะใช้เวลาที่เร็วแต่กลับได้คาตอบที่ไม่ถูกต้อง นักเรียนจึงไปหาสมุดและดินสอมาใช้ในการแสดงวิธีการแก้ปัญหา
ด้ว ยไดอะแกรม กิ จกรรมนี้ อยู่ ในขั้ น ที่ 3 หลายวิธี ก าร ขั้ น ที่ 4 กระบวนการ และขั้ น ที่ 5 ความคิ ดรวบยอดของ
กระบวนการ จากการที่ นักเรียนต้องแก้ปัญ หาในเวลาที่จากัดนักเรียนต้องเลือกใช้เครื่องมือที่ หลากหลายและหา
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและเลือกใช้การแก้ปัญหาด้วยไดอะแกรมที่ใช้วิธีการแยกจานวนเพื่อทาให้เป็นสิบอีกในการ
แก้ปัญหา
กิจกรรมที่ 12 “บวกหรือลบเอ่ย”
ก่อนมาถึงกิจกรรมนี้นักเรียนได้เรียนหน่วยการเรียนรู้เรื่อง “การลบ(2)” จานวน 12 คาบ ซึ่งนักเรียนสามารถ
แก้ปัญหาการลบด้วยไดอะแกรมได้แล้ว ในกิจกรรมนี้มีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์แล้วเขียน
ประโยคสัญ ลักษณ์ตลอดจนแสดงวิธีการแก้ปัญ หาสถานการณ์ ที่มีการดาเนินการ 2 ครั้ง ในกิจกรรมนี้มุ่งสังเกตว่า
นักเรียนจะใช้การคิดอย่างเป็นคณิตศาสตร์ด้วยสัญลักษณ์อย่างไรในการดาเนินการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ปัญหา
ดังกล่าว
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1.การนาเสนอสถานการณ์ปัญหาปลายเปิด
ในขั้นนี้ครูทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมาและนาเสนอสถานการณ์ปัญหาใหม่โดยที่ครูให้นักเรียนอ่านและทาความ
เข้าใจสถานการณ์ปัญหาให้ดีก่อนเขียนประโยคสัญลักษณ์และดาเนินการแก้ปัญหา โดยสถานการณ์ปัญหาที่สนใจใน
กิจกรรมนี้คือ “มีเด็ก 7 คน เล่นอยู่บนกระบะทรายต่อมามีเด็กมาเพิ่มอีก 5 คน หลังจากนั้นมีเด็กกลับบ้านไป 8 คน
เหลือเด็กที่กาลังอยู่ในกระบะทรายทั้งหมดกี่คน” ประโยคสัญลักษณ์คือ 7+5-8
2.การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน
ในขั้นนี้นักเรียนสามารถวิเคราะห์จากสถานการณ์ได้และเขียนประโยคสัญลักษณ์ในแต่ละสถานการณ์ได้อย่าง
ถูกต้อง และนักเรียนดาเนินการแสดงวิธีการแก้ปัญหาด้วยไดอะแกรมโดยใช้ Met-befores แสดงด้วยไดอะแกรมและ
เขียนอธิบายไดอะแกรมของตัวเอง โดยนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่2 ใช้การแสดงวิธีการแก้ปัญหาด้วยไดอะแกรมได้และ
เขียนอธิบายตามวิธีการเขียนไดอะแกรมว่า “แยก 7 เป็น 5 กับ 2 เอา 5 มาบวกกับ 5 เป็น 10เอา 10 มาลบกับ 8 เป็น
2 เอา 2 มาบวกกับ 2 เป็น 4” อย่างไรก็ตามนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่1 เกิดความสับสนแสดงในการเขียนแสดงวิธีการ
ดาเนินการแก้ปัญ หาด้วยไดอะแกรมและไม่สามารถเขียนแสดงวิธีการแก้ปัญ หาด้วยไดอะแกรมให้สมบูรณ์ได้ จาก
กิจกรรมในขั้นนี้เป็นในการดาเนินการในช่วงห่างของผลลัพธ์จากการบีบอัดที่เพิ่มขึ้นของสัญลั กษณ์ในขั้นที่5 ความคิด
รวบยอดของกระบวนการ โดยนั ก เรีย นใช้ ไดอะแกรมเป็ น เครื่อ งมื อ ทางคณิ ตศาสตร์ในการเขีย นสั ญ ลัก ษณ์ ท าง
คณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและให้ความสาคัญกับเครื่องมือและความคิดรวบยอดด้วยการใช้ไดอะแกรมที่ใช้วิธีการแยก
จานวนเพื่อทาให้เป็นสิบในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องแม้จะเป็นสถานการณ์ที่มีความยุ่งยากและแปลกใหม่ นักเรียนก็
สามารถใช้ความคิดรวบยอดเรื่องการบวกและการลบมาใช้ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ที่เป็นโจทย์ปัญหาการบวกลบ
ระคนที่มีการดาเนินการสองครั้งที่ต่างกันได้
3.การอภิปรายและเปรียบเทียบร่วมกันทั้งชั้นเรียน

ภาพ 12 แสดงวิธีการแก้ปัญหาด้วยไดอะแกรมที่มีการดาเนินการ 2 ครั้ง
และเขียนคาอธิบายไดอะแกรมด้วยภาษาของตัวเอง
ในขั้นนี้ครูได้นาเสนอผลงานของนักเรียนและให้นักเรียนร่วมกันสังเกตไดอะแกรมของแต่ละกลุ่ม โดยในขั้นนี้
ครูได้ให้นักเรียนสังเกตไปที่การดาเนินการของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่2 ซึ่งเป็นการดาเนินการที่พ้นช่วงห่างของผลลัพธ์
จากการบีบอัดที่เพิ่มขึ้นของสัญลักษณ์ในขั้นที่5 ความคิดรวบยอดของกระบวนการไปแล้ว กล่าวคือการที่นักเรียนกลุม่
ตัวอย่างที่2 สามารถแก้ปัญหาการบวกลบระคนได้ ต้องใช้ความคิดรวบยอดในเรื่องการบวกและเรื่องการลบมาคิดต่อ
และปรับให้ใช้ในการแก้ปัญหากับสถานการณ์ใหม่ๆ นอกจากนี้ยังสามารถเขียนอธิบายไดอะแกรมของตนเองซึ่งเป็นการ
อธิบายด้วยภาษาของนักเรียนได้
4.การสรุปบทเรียน
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ในขั้นนี้ครูและนักเรียนได้ร่วมกันสรุปการแสดงวิธีการแก้ปัญหาด้วยไดอะแกรมที่เหมาะสมโดยการให้ตัวแทน
นักเรียนออกมาเขียนแสดงวิธีการแก้ปัญหาด้วยไดอะแกรมที่ถูกต้องกับสถานการณ์ จากกิจกรรมนี้แสดงให้เห็นถึงการ
คิดอย่างเป็นคณิตศาสตร์ด้วยสัญลักษณ์ของนักเรียนที่ชัดเจนและพ้นช่วงห่างของผลลัพธ์จากการบีบอัดที่มากขึ้นของ
สัญลักษณ์ในขั้นที่5 ความคิดรวบยอดของกระบวนการ กล่าวคือนักเรียนสามารถแสดงกระบวนการคิดอย่างเป็น
คณิตศาสตร์ผ่านการเขียนแสดงแทนด้วยสัญลักษณ์คือ “ไดอะแกรม” เมื่อนักเรียนได้พบเจอกับสถานการณ์ปัญหาใหม่
ที่มีความยุ่งยากในการแก้ปัญหาและมีความแตกต่างจากสถานการณ์ปัญหาอื่นๆที่เคยพบเจอมาก่อนหน้านี้ แต่นักเรียน
ได้เลือกใช้ไดอะแกรมเป็นเครื่องมือในการเขียนแสดงวิธีการดาเนินการแก้ปัญหาด้วยแนวคิดของตัวเองและสามารถ
เขียนอธิบายไดอะแกรมของตนเองด้วยภาษาของตัวเอง ซึ่งเป็นการพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์ด้วยการใช้ความคิด
รวบยอดของกระบวนการเพื่อนาไปคิดต่อ แล้วถูกเปลี่ยนให้เป็นกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ในรูปแบบของ Metbefores และเมื่อนักเรียนเจอสถานการณ์ปัญหาใหม่ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นจะใช้วิธีการแก้ปัญหาด้วยความคิดรวบ
ยอดนี้ เช่นเดียวกับในกิจกรรมแรกที่นักเรียนใช้การคิดทางคณิตศาสตร์ในรูปแบบของ Met-befores ในเรื่องการบวก
ที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน10 และจานวนที่มากกว่า10 ร่วมกันในการแสดงวิธีคิดและแก้ปัญหาการบวกที่มีผลลัพธ์มากกว่า10

สรุปผลการวิจัย
ความก้าวหน้าของนักเรีย นที่เกิดขึ้นในแต่ละกิจกรรมมีเคลื่อนที่จากโลกกายภาพมาถึงส่วนที่ผสมผสานกัน
ของโลกกายภาพและโลกสัญลักษณ์ และผ่านเข้าสู่โลกสัญลักษณ์อย่างเป็นลาดับ โดยในช่วงเวลาที่นักเรียนใช้เวลาใน
ส่วนที่ผสมผสานกันครูต้องคอยสังเกตพฤติกรรมนักเรียนและสร้างเงื่อนไขกับนักเรียนด้วยการตัดเครื่องมืออย่างบล็อก
ไม้และรางสิบออกไป เพื่อเป็นการผลักดันให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ให้อยู่ในโลกสัญลักษณ์มาก
ขึ้น ในขณะเดียวกันการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนจะดาเนินไปอย่างคู่ขนานพร้อมๆกันระหว่างโลกกายภาพและ
โลกสัญลักษณ์ กล่าวคือนักเรียนใช้ วิธีการ นับจากบล็อกไม้และรางสิบ โดยที่บล็อกไม้และรางสิบอยู่ในส่วนของโลก
กายภาพ แต่เมื่อนักเรียนนามาเปรียบเทียบจานวนบล็อกไม้กับภาพสถานการณ์ทาให้เข้าสู่ส่วนที่ผสมผสานกันระหว่าง
โลกกายภาพและสัญลักษณ์ และเมื่อนักเรียนเขียนวิธีการแก้ปัญหาเป็นบล็อกไม้ รางสิบ และลู กศร ซึ่งเป็นการคิดใน
โลกสัญลักษณ์ในช่วงห่างของผลลัพธ์จากการบีบอัดที่เพิ่มขึ้นของสัญลักษณ์อยู่ในขั้นก่อนวิธีการ และขั้นหนึ่งวิธีการ
ตามลาดับแต่เมื่อครูตอ้ งการให้เด็กเกิดพัฒนาการทางการคิดที่เป็นสัญลักษณ์ในการดาเนินการทางคณิตศาสตร์ จึงสร้าง
ข้อตกลงกับ นักเรียนด้ วยการห้ามไม่ให้ นักเรียนใช้วิธีการนั บนิ้วเพื่อเน้น ให้ใช้บล็ อกไม้และรางสิบ ในการแก้ปั ญ หา
ขณะเดียวกันเมื่อนักเรียนใช้บล็อกไม้และรางสิบแก้ปัญหาแล้วก็จะสามารถเขียนแสดงวิธีการแก้ปัญหาในรูปแบบของ
บล็อกไม้ และรางสิบได้ และเมื่อนักเรียนเริ่มคุ้น เคยกับการแก้ปัญ หาด้วยบล็อกไม้และรางสิบแล้ว ครูได้มุ่งเน้น ให้
นักเรียนมีพัฒนาการด้านภาษาในการอธิบายวิธีการแก้ปัญหาของตนเองให้คนอื่นเข้าใจ ครูจึงให้คาแนะนาว่าเมื่อเขียน
เฉพาะบล็อกไม้และลูกศรเพียงอย่างเดียว จะทาให้เราต้องกลับมานับจานวนบล็อกไม้ว่ามีอยู่เท่าไร ครูจึงได้ร่วมกัน
อภิปรายว่าจะทาอย่างไรให้คนอื่นเข้าใจวิธีการแก้ปัญหาของตัวเองได้เร็วขึ้นและผลที่ได้คือการเขียนตัวเลขกากับไว้
จากนั้นครูได้ตัดบล็อกไม้และรางสิบออกไปและให้นักเรียนสนใจถึงวิธีการแก้ปัญหาด้วยการวาดภาพบล็อกไม้และลูกศร
ที่มีตัวเลขกากับ ทาให้นักเรียนได้เกิดกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ในโลกสัญลักษณ์มากขึ้น จากส่วนนี้ทาให้นักเรียน
เริ่มใช้ลูกศรแสดงความหมายใหม่ จากเดิมที่เป็นความหมายของการ “รวมกัน” แต่ในครั้งนี้นักเรียนใช้ลูกศรเพื่อแสดง
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ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560
ความหมายของการแยกจานวนเพื่อทาให้เป็นสิบ เมื่อนักเรียนเขียนบล็อกไม้ ลูกศร และตัวเลขกากับแล้ว ครูไ ด้ร่วมกัน
อภิปรายถึงวิธีการเขียนแสดงวิธีการแก้ปัญหาของนักเรียนว่าถ้าเราเลือกเขียนเฉพาะตัวเลข จะยังเข้าใจวิธีการแก้ปัญหา
ของคนอื่นหรือไม่ แล้วร่วมกันสรุปและเรียกวิธีการนี้ว่า “ไดอะแกรม” จากนั้นนักเรียนจะเข้าสู่โลกสัญลักษณ์ซึ่งอยู่ใน
ขั้นหลายวิธีกร และเมื่อนักเรียนแสดงวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายด้วยไดอะแกรมซึ่งอยู่ในขั้นกระบวนการ และเมื่อ
นักเรียนคุ้นเคยกับไดอะแกรมแล้วจะเข้าสู่ขั้นที่ 5 และเมื่อนักเรียนผ่านขั้นความคิดรวบยอดของกระบวนการ แล้วจะ
สามารถอธิบายวิธีการแก้ปัญหาของตัวเองและสามารถคิดย้อนกลับอีกทั้งสามารถใช้ไ ดอะแกรมกับการดาเนินการอื่น
อย่าง การลบ ตลอดจนโจทย์ปัญหาการบวกลบระคนนักเรียนก็สามารถที่จะแสดงวิธีการแก้ปัญหาด้วยไดอะแกรมได้
เช่นกัน

อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ
อภิปรายผลการวิจัย
ในประเด็นการอภิปรายผลการวิจยั ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้นาเสนอประเด็นในการอภิปรายไว้ 3 ประเด็น ดังนี้
1) ลักษณะของกระบวนการเปลี่ยนผ่านจากโลกกายภาพสู่โลกสัญลักษณ์เรื่องการบวก ในชั้นเรียนที่ใช้
นวัตกรรมการศึก ษาชั้ น เรียนและวิธีก ารแบบเปิ ดตามช่ วงห่ างของผลลัพ ธ์ที่ เกิดจากการบี บ อั ดที่ เพิ่ ม ขึ้ น ของ
สัญลักษณ์
ช่วงเวลาในการเปลี่ยนผ่านจากโลกกายภาพสู่โลกสัญลักษณ์ของนักเรียนในชั้นเรียนที่ใช้นวัตกรรมการศึกษา
ชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดดาเนินไปตามช่วงห่างของผลลัพธ์จากการบีบอัดที่เพิ่ มขึ้นของสัญ ลักษณ์ (Tall,2006)
ตามลาดับขั้น เริ่มต้นที่ขั้นก่อนวิธีการที่มีความซับซ้อนของกระบวนการคิดในโลกกายภาพน้อยไปสู่ขั้ นหนึ่งวิธีการ และ
ขั้นหลายวิธีการที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในส่วนที่ผสมผสานกันระหว่างโลกกายภาพและโลกสัญลักษณ์ เมื่อนักเรียนได้
ดาเนินการอยู่ในขั้นหลายวิธีการ ตามแนวคิดของ Vygotsky ครูต้องทาหน้าที่ในการอานวยความสะดวกในการเรียนรู้
ใน “Zone of Proximal Development” ที่ต้องคอยให้คาแนะนา(Scaffolding) กับนักเรียนตามรูป แบบของการ
ดาเนินการสอนด้วยวิธีการแบบเปิด โดยเฉพาะในขั้นการอภิปรายและเปรียบเทียบร่วมกันทั้งชั้นเรียนที่ครูจะต้องชี้นา
ให้นักเรียนเห็นถึงวิธีการแก้ปัญหาที่อยู่ในโลกสัญลักษณ์ซึ่งเป็นแนวทางไปสู่ความคิดรวบยอดด้ว ยการกาหนดไม่ให้
นักเรียนนับนิ้วในการทากิจกรรม รวมถึงการสร้างข้อตกลงไม่ให้ใช้บล็อกไม้และรางสิบในการทากิจกรรมเพื่อให้นักเรียน
ใช้ วิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หาที่ เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ท างคณิ ต ศาสตร์ ม ากขึ้ น นอกจากนี้ ค รู ยั งต้ อ งท าหน้ า ที่ ก ระตุ้ น ให้ นั ก เรี ย น
เปรียบเทียบวิธีการแก้ปัญหาของตนเองและผู้อื่นเพื่อเรียนรู้จากวิธีการแก้ปัญหาของผู้อื่นซึ่งจะทาให้นักเรียนสามารถ
เข้าสู่ขั้นกระบวนการ หากใช้เวลาในขั้นกระบวนการน้อยเกินไปอาจทาให้นักเรียนพลาดโอกาสในการเรียนรู้วิธีการ
แก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพสาหรับตัวเองได้ ดังนั้นจึงควรใช้เวลาในขั้นกระบวนการไม่ มากจนเกินไปเพราะขั้นที่มีความ
ยืดหยุ่นในการเลือกใช้วิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายอาจทาให้นักเรียนเกิดความสับสนในการเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่มี
ประสิท ธิภ าพไป ซึ่งจะทาให้นั กเรียนเกิด ความลาบากในการเคลื่อ นไปสู่ขั้น ความคิดรวบยอดของกระบวนการได้
อย่างไรก็ตามจากผลการวิจัย นี้เมื่อนักเรียนได้ผ่านขั้นความคิดรวบยอดของกระบวนการแล้วนักเรียนจะสามารถคิด
ย้อนกลับจากโลกสัญลักษณ์ไปสู่โลกกายภาพได้
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กระบวนการเปลี่ยนผ่านของโลกกายภาพสู่โลกสัญลักษณ์ของนักเรียนในชั้นเรียนที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้น
เรีย นและวิธี ก ารแบบเปิ ด ได้ ด าเนิ น การไปพร้อ มกั น ระหว่า งโลกกายภาพและโลกสั ญ ลั ก ษณ์ โดยที่ นั ก เรี ย นจะมี
ปฏิสัมพันธ์กับสื่อในขั้นการนาเสนอสถานการณ์ปัญหาแล้วใช้วิธีการแก้ปัญหาจากสื่อที่ครูมีให้และกลับมาบันทึกวิธีการ
แก้ปัญหาของตัวเองลงในใบกิจกรรมโดยผลงานที่ได้ในช่วงแรกจะเป็นสัญ ญะเชิงภาพ แล้วจึงค่อยๆเปลี่ยนมาเป็น
สัญลักษณ์และวิธีการดาเนินการทางคณิตศาสตร์ในรูปแบบของ “ไดอะแกรมที่ใช้วิธีการแยกจานวนเพื่อทาให้เป็นสิบ”
ซึ่งสอดคล้องกับณิศรา สุทธิสังข์ (2556)

2) การเรียนรู้ระยะยาวและกระบวนการเปลี่ยนผ่านจากโลกกายภาพสู่โลกสัญลักษณ์
กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เปลี่ยนไปอาศัยปัจจัยหลายอย่างในการพัฒนา สิ่งที่จาเป็นต่อ
การพั ฒ นาการเรี ยนรู้ข องนั กเรี ยนในวั ยนี้ คื อล าดั บ ขั้น ในการเรีย นรู้ที่ ค วรสอดคล้อ งกั บ วั ยของนั ก เรีย น ชั้ น เรี ย น
คณิ ตศาสตร์ที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดเป็นชั้นเรียนที่ใช้เนื้อหาในการจัดการเรียนรู้จาก
แบบเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้ในโครงการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบ
เปิด มีลาดับขั้นในการนาเสนอเนื้อหาเริ่มต้นบทเรียนจากโลกกายภาพ จากนั้นจึงค่อยๆเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์เพื่อให้
นักเรียนดาเนินการแก้ปัญหา ในขณะที่การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิดช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้และแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง ตลอดจนเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนในชั้นเรียน ในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ได้เชื่อมโยงความรู้ที่นักเรียนได้
เรียนรู้มาแล้ว (Met-befores) ให้เกิดขึ้นในขั้นการนาเสนอสถานการณ์ปัญหาปลายเปิด เพื่อให้นักเรียนได้ใช้พัฒนาการ
คิดทางคณิ ต ศาสตร์ไปพร้อ มๆกั บ การเรียนรู้ระยะยาวของการคิด ทางคณิ ตศาสตร์ส อดคล้องกับ Tall and Isoda
(2007) ในการพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนควรความรู้จากสิ่งที่เรียนรู้มาแล้ว (Met-befores) ที่มีความ
สอดคล้องกันเป็นตัวดาเนินการในการพัฒนาและเรียนรู้ในเรื่องใหม่ที่มีความสอดคล้องกัน ดังที่นักเรียนแสดงวิธีการ
แก้ปัญหาด้วยการใช้ความรู้เรื่องการแยกจานวน (Decomposing) มาพัฒนาให้กลายเป็นการแยกจานวนเพื่อทาให้เป็น
สิบ (Decomposing for make tens) ร่วมกับความรู้เดิมเรื่องการใช้บวกที่ใช้ลูกศรแสดงถึงความหมายการบวกและ
เปลี่ยนมาเป็นการโยงเส้นจับคู่แสดงการบวก หรือที่เรียกว่า “ไดอะแกรม” (Diagram) เมื่อนักเรียนผ่านช่วงห่างของ
ผลลัพธ์จากการบีบอัดที่เพิ่มขึ้นของสัญ ลักษณ์แล้วได้ ความคิดรวบยอดของกระบวนการจะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็น
ความรู้ที่ได้เรียนรู้มาแล้ว (Met-befores) และเมื่อนักเรียนเจอสถานการณ์ปัญหาการบวกลบระคนที่มีการดาเนินการ
สองครั้ง นักเรียนสามารถแสดงวิธีการแก้ปัญหาโดยอาศัยความคิดรวบยอดเรื่องการบวก และความคิดรวบยอดเรื่อง
การลบมาช่วยในการแสดงวิธีการแก้ปัญหาและแสดงวิธีการแก้ปัญหาด้วยไดอะแกรมที่ใช้วิธีการแยกจานวนเพื่อทาให้
เป็นสิบ
3) เนื้อหาในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์และกระบวนการเปลี่ยนผ่านจากโลกกายภาพสู่โลกสัญลักษณ์
เนื้อหาในหนังสือเรียนมีส่วนสาคัญที่ช่วยให้กระบวนการเปลี่ยนผ่านจากโลกกายภาพสู่โลกสัญลักษณ์
ดาเนินไปได้อยากเป็นขั้นตอน จากที่ได้วิเคราะห์จากแบบเรียนคณิตศาสตร์ใช้ในโครงการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์
ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด และได้เนื้อหาในหนังสือเรียนนี้ในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
ซึ่งตามเนื้อหาในหนังสือเรียนแต่ละกิจกรรมมีจุดเน้นในที่ต่างกันเริ่มต้นจากกิจกรรที่ไม่ได้เน้นให้นัก เรียนแก้ปัญหาแต่
เน้นให้เขียนประโยคสัญลักษณ์ให้ได้ ไปสู่กิจกรรมที่เน้นให้แสดงวิธีการแก้ปัญหา ไปสู่กิจกรรมที่เน้นให้แสดงวิธีการ
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ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560
แก้ปั ญ หาด้ วยสั ญ ลักษณ์ และแสดงวิธีก ารแก้ปั ญ หาด้ วยสั ญ ลั กษณ์ ที่ ห ลากหลาย จนกระทั่ งนั กเรียนสามารถคิ ด
ย้อนกลับจากสัญลักษณ์ให้เป็นสถานการณ์ ซึ่งสอดคล้องกับช่วงห่างของผลลัพธ์จากการบีบอัดที่เพิ่มขึ้นของสัญลักษณ์
ข้อเสนอแนะ
1.การนาผลการวิจัยไปใช้
ผลการวิจัยนี้เกิดขึ้นภายใต้ชั้นเรียนที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด ซึ่งผลการวิจัยได้
สะท้อนให้เห็นถึงลาดับของจุดเน้นในการจัดการเรีย นการสอนในแต่ละกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดวิธีการแก้ปัญหาของ
นักเรียน ขณะเดียวกันได้สะท้อนให้เห็นถึงเนื้อหาในการจัดการเรียนรู้ตามหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการเปลี่ยนผ่านจากโลกกายภาพสู่โลกสัญลักษณ์ที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระยะยาว
2. การทาวิจัยในครั้งต่อไป
ในการวิจัยในครั้งนี้ใช้กรอบการวิจัยเพียงอย่างเดียวและใช้ทฤษฎีในการสร้างกรอบวิจัยเพียงอย่างเดียวซึ่งทา
ให้ได้ผลการวิจัยในกรอบที่มีความลึกซึ้ง แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ครอบคลุมกระบวนการเรียนรู้ในมิติอื่น ซึ่งอาจทาให้
พลาดมุมมองในการได้มาซึ่งผลการวิจัยที่กว้างและครอบคลุมกระบวนการเรียนรู้ หากต้องการศึกษาในระดับที่ลึกลงไป
ควรศึกษาในมิติของการเรียนรู้ระยะยาวในมิติที่ซับซ้อนมากขึ้นอาจช่วยให้เห็นผลการวิจัยในมิติที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น
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