
1 
 

 

 
 

    
แนวคิดพ้ืนฐานในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
    หลักการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ (กรมวิชาการ, 2545)    คือ การเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้คิดและแกป้ัญหาด้วยตนเองได้ศึกษาค้นคว้าจากส่ือและเทคโนโลยีต่างๆโดยอสิระผู้เรียนมีส่วนช่วยในการจัด
เนือ้หาสาระและกจิกรรมให้สอดคล้องกบัความสนใจและความถนดัของผู้เรียนโดยค านงึถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลผู้สอนท าหนา้ที่เป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน า และชีแ้นะในข้อบกพร่องของผู้เรียนการจัดกจิกรรมประกอบการ
เรียนรู้ในลักษณะให้เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่มเป็นแนวการจัดการเรียนรู้แนวหนึง่ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ร่วมกนัคิด
ร่วมกนัแกป้ัญหาปรึกษาหารืออภปิรายและแสดงความคิดเห็นด้วยเหตุผลซ่ึงกนัและกนัช่วยให้ผู้เรียนร่วมกนัแกป้ัญหา 
อาจจัดเป็นกลุ่มเล็กๆ 2  คนหรือกลุ่มย่อย 4-5 คนหรืออาจจัดเป็นกจิกรรมให้ผู้เรียนร่วมกนัแกป้ัญหาเป็นกลุ่มใหญ่ทั้ง
ชัน้เรียนกไ็ด้ทั้งนีข้ึน้อยูก่บัขัน้ตอนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ ในขัน้ด าเนนิกจิกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
ส่ิงส าคัญที่ผู้สอนควรค านงึถึงคือความรู้พื้นฐานของผู้เรียนส าหรับการเรียนรู้เนือ้หาสาระใหม่ขัน้เตรียมความพร้อมเพื่อ
น าเข้าสู่กจิกรรมผู้สอนสามารถใช้ค าถามเชือ่มโยงเนือ้หาสาระหรือเร่ืองราวที่เกีย่วข้องเพื่อน าไปสู่เนือ้หาใหม่หรือใช้
ยุทธวิธีต่างๆในการทบทวนความรู้เดิมในขัน้ปฏบิัติกจิกรรมผู้สอนอาจใช้ปัญหาซ่ึงมีความเชือ่มโยงเร่ืองราวในขัน้
เตรียมความพร้อมและใช้ยุทธวิธีต่างๆให้ผู้เรียนสามารถสรุปหรือเข้าใจหลักการ แนวคิดกฎ สูตร สัจพจน ์ทฤษฎบีท 
หรือบทนยิาม ด้วยตนเองในขณะที่ผู้เรียนปฏบิัติกจิกรรมกลุ่ม ผู้สอนควรให้อสิระทางความคิดกบัผู้เรียน แต่ผู้สอนควร
หมุนเวียนไปตามกลุ่มต่างๆเพื่อ คอยสังเกตตรวจสอบ และให้ค าแนะน าตามความจ าเป็น 
    เนือ่งจากลักษณะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องอาศัยความรู้พื้นฐานที่ต่อเนือ่งกนั ในการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กเล็ก ผู้สอนควรให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้จากการปฏบิัติกจิกรรมได้ฝึกทักษะ/กระบวนการโดย
การฝึกสังเกต ฝึกให้เหตุผล และหาข้อสรุป จากส่ือรูปธรรม หรือแบบจ าลองต่างๆ กอ่นและขยายวงความรู้สู่นามธรรม
ให้กว้างขึน้สูงขึน้ตามความสามารถของผู้เรียน ทั้งนีค้วรจัดกจิกรรมให้เหมาะสมกบัพื้นฐานความรู้ของนกัเรียนตาม       
ช่วงชัน้เป็นส าคัญ  (กรมวิชาการ, 2545) 
 
วัตถุประสงค์ 
  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สถานการณ์ปัญหา ตามแนวทาง
ของวิธีการแบบเปิด (Open Approach)  เพื่อพฒันาความสามารถด้านการคิดทางคณิตศาสตร์  
 
ค าถามเพ่ือการเรียนรู ้
 1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมความสามารถด้านการคิดทางคณิตศาสตร์ ควรมีลักษณะอย่างไร 
 2. สถานการณ์ปัญหา ตามแนวทางของวิธีการแบบเปิด (Open Approach)  เป็นอย่างไร 
 
 
 
 
 

 
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ (problem solving) 
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4.การคิดสร้างสรรค์  
( creative thinking) 

กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ 
  การคิดทางคณิตศาสตร์ มีขัน้ตอนเร่ิมจากการระลึกได้ การคิดพื้นฐาน การคิดวิเคราะห์ และการคิด
สร้างสรรค์ ดังนัน้แนวคิดทางคณิตศาสตร์ จึงมีประโยชนห์ลายประการ เช่น 
   - ส่งเสริมความมีเหตุผล 
   - ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
   - ส่งเสริมความมีสมาธิ และความอดทน 
   - มีประโยชนต่์อชีวิตประจ าวัน หรือหนา้ที่การงานในบางอาชีพ 
 
  ขัน้ตอนการคิดทางคณิตศาสตร ์
   การคิดเป็นกระบวนการซับซ้อน การคิดในแต่ละขัน้ตอนต่อเนือ่งกนั ทุกระดับขัน้ของการคิดจะใช้ทักษะ          
ที่อยูใ่นระดับต่ ากว่าประกอบในการคิดด้วยนัน่คือ การคิดในระดับสูงจะมีปฏสัิมพนัธ์อย่างมากระหว่างการคิดย้อนหลัง
และการคิดกา้วต่อไป  สเตเฟน่ ครูลิก และเจสเส เอ รุดนกิ แห่งมหาวิทยาลัยเทมเปิล สหรัฐอเมริกา ได้แบ่งล าดับ
ขัน้ตอนการคิดมี 4 ขัน้ตอน ดังภาพ 
 
 
 
การคิดระดับสูง         
 
                                    การให้เหตุผล   
                                    
                        
 
 
 
 
 

แผนภาพ   แสดงล าดับขัน้การคิดทางคณิตศาสตร์ 
 
    การคิดขัน้ระลึกได้  
     การคิดขัน้ระลึกได้จะรวมทักษะการคิดซ่ึงเป็นไปโดยอตัโนมัติตามธรรมชาติ และอาจรวมทั้ง
ข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางเลขคณิต (basic arithmetic facts)  ตัวอย่างเช่น 3 x 2 = 6  ,   4 + 3 = 7  แนวคิดผู้เรียน
จะจดจ าข้อความจริงเหล่านีอ้ย่างขึน้ใจจนสามารถน าข้อความจริงไปใช้ในการคิดค านวณเป็นความสามารถขัน้การ
ระลึกได้   
    การคิดขัน้พ้ืนฐาน 
     การคิดขัน้พื้นฐานจะรวมการเข้าใจแนวคิดทางคณิตศาสตร์ไว้ด้วย เช่น การบวก การลบ การคูณ 
และการหาร รวมทั้งการจดจ าเนือ้หา ประสบการณ์ที่เรียนจากโรงเรียนจากชีวิตประจ าวัน ตัวอย่างเช่น   

2. การคิดพื้นฐาน(basic thinking) 

1. การระลึกได้ (recall) 

3. การคิดวิเคราะห์ (critical thinking ) 
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     ถ้าเด็กจะคิดราคาไอศกรีม 5 ถ้วย ราคาถ้วยละ 10 บาท  ความรู้ที่จะน ามาแกป้ัญหาคือ การคูณ   
ซ่ึงการจ า ในลักษณะนี ้ไม่ได้หมายความว่ามีการเข้าใจในแนวคิดดังนัน้การเข้าใจแนวคิดเกีย่วกบัการคูณอย่างแท้จริง         
กคื็อ  การแสดงว่าผลคูณที่ได้อาจหาได้จากการรวมจ านวนเงิน 10 บาทซ้ า ๆ กนั 5 จ านวน นัน่คือแสดงได้ว่าการคูณ   
คือ การบวกจ านวนซ้ า ๆ กนั 
    การคิดขัน้วิเคราะห์  
     การคิดขัน้วิเคราะห์เป็นการคิดที่มีการตรวจสอบ การมองความสัมพนัธ์ การประเมินค่ารูปแบบ       
ต่าง ๆ  ของการแกป้ัญหาหรือสถานการณ์  ในขัน้ตอนนีจ้ะรวมทักษะการเพง่พนิจิส่วนต่าง ๆของปัญหาหรือการกล้า
เผชิญปัญหา  การรวบรวมข้อมูล การจัดข้อมูลภายในปัญหา  การตรวจสอบและการวิเคราะห์  ตลอดจนการน าข้อมูล       
ที่เคยเรียนรู้มาสัมพนัธ์กนั  ความสามารถในการอา่นอย่างเข้าใจถือว่าเป็นทักษะในการคิดวิเคราะห์ด้วย  ตลอดจนการ
จ าแนกระหว่างข้อมูลที่  จ าเป็นและข้อมูลส่วนเกนิ  การระบุได้ว่าส่ิงใดในปัญหาเป็นส่ิงที่ต้องการหาค าตอบถือว่าเป็น
ทักษะในการคิดวิเคราะห์ด้วยเช่นกนั  นอกจากนีย้ังรวมถึงทักษะการให้เหตุผลประกอบค าตอบด้วย  ตัวอย่างเช่น 
   

รูปส่ีเหล่ียมรูปใดบ้างที่เหมือนกนั และเหมือนกนัอย่างไร  รูปใดที่ต่างกนั และต่างกนัอย่างไร  จงให้เหตุผล 
 
 
 

รูปที่ 1                                                    รูปที่ 2 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3                                                  รูปที่ 4 
 

  แนวคิด   ค าตอบอาจมีได้หลายค าตอบดังนี้ 
   ค าตอบที่ 1   รูปที่ 2 กบัรูปที่ 3 มีมุมเป็นมุมฉากทุกมุม 
  ค าตอบที่ 2   รูปที่ 2 กบัรูปที่ 4มีด้านเท่ากนัทั้งส่ีด้าน 
 
 ขอ้เสนอแนะ ในชีวิตจริงมีปัญหาหลายอย่างที่มีค าตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ  
   การอภปิรายร่วมกนัจะช่วยให้เข้าใจเหตุผลประกอบค าตอบ 
 
    การคิดสร้างสรรค์  
     การคิดสร้างสรรค์เป็นจุดเร่ิมต้นที่กอ่ให้เกดิผลที่ซับซ้อน  การคิดสร้างสรรค์เป็นการประดิษฐ์  
การรู้แจ้ง  และการจินตนาการ  ในขัน้ตอนนีจ้ะรวมทักษะการสังเคราะห์แนวคิด การสร้างแนวคิด การประยุกต์
แนวคิดการสังเคราะห์แนวคิดจะใช้วิธีการที่แตกต่างจากวิธีปกติที่จะเชือ่มโยงข้อมูลต่าง ๆ และปรับแต่งแนวคิดเดิม  
การสร้างแนวคิดจะใช้วิธีการหาทางเลือกสร้างรูปแบบแนวคิดรวมใหม่ ๆ จากแนวคิดเดิม และการประยุกต์แนวคิด 
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หมายถึง การพจิารณาประสิทธิภาพของแนวคิดใหม่  การคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการต่อเนือ่ง  ความรู้เกา่จะถูก
สังเคราะห์ เชือ่มโยง และแผ่ขยายเพื่อสร้างแนวคิดใหม่   
 
    ค าถาม แต่ละกล่องมีจ านวนดินสอ บรรจุอยูภ่ายในเท่ากนั จากความสัมพนัธ์ ในภาพ  
จงหาว่าแต่ละกล่องมีจ านวนดินสอเท่าใด 
 
 
 
                                               เท่ากับ  
 
 
 
 
 
      ค าตอบ  6 แท่ง  โดยจัดเรียงดินสอใหม่ เพื่อ กล่องดินสอกล่องที่สาม 
 
 
 
                                              เท่ากับ  
 
 
 
                                               เท่ากบั 
 
 
  

    ขอ้เสนอแนะ    หากค าตอบแตกต่างจากที่เฉลย ให้ผู้ท ากจิกรรมแสดงเหตุผล เพราะบางคน 
อาจต้องการความชัดเจนของค าส่ัง เช่น ขนาดของรูป หรือแม้แต่ค าตอบตรงกนักอ็าจต้องให้ชีแ้จงวิธีการหาค าตอบ             
เช่น ในกจิกรรม 3 บางคนอาจใช้การสร้างสมการ บางคนอาจใช้การน าดินสอ 2 แท่งแยกออกแล้วพจิารณาว่า 6 แท่ง            
ที่เหลือสามารถใส่กล่องได้ 1 กล่อง ซ่ึงจะได้ภาพซ้ายและขวาเท่ากนั 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 

กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
 กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ประกอบด้วยขัน้ตอนส าคัญ 4 ขัน้ตอนคือ 
   ขัน้ที่ 1 ขัน้ท าความเขา้ใจปัญหาเป็นการพจิารณาปัญหาอย่างละเอยีดส่ิงที่ควรได้ในขัน้ตอนนี ้คือ 
    1) ระบุได้ว่าปัญหาต้องการอะไร ปัญหาก าหนดอะไรให้บ้าง 
    2) มีสาระความรู้ใดเกีย่วข้องบ้าง ข้อมูลที่ได้มีพอหรือไม่ หรือมีนอ้ยเกนิไป หรือมีมากเกนิไป ค าตอบ
ของปัญหาจะอยูใ่นรูปแบบใด ในขัน้ตอนนี ้อาจท าให้ง่ายขึน้ด้วยการเขียนสาระของปัญหาด้วยถ้อยค าของตนเอง 
   ขัน้ที่ 2 ขัน้วางแผนแก้ปัญหาเป็นขัน้ตอนส าคัญที่จะต้องพจิารณาว่าจะแกป้ัญหาด้วยวิธีใด แกอ้ย่างไร 
ซ่ึงต้องมองความสัมพนัธ์ของข้อมูลต่าง ๆ อย่างมีระบบและชัดเจน ทักษะที่น ามาใช้ในขัน้นีไ้ด้แก ่
    1) การเขียนรูป แผนภาพ แผนภมูิ และสร้างแบบจ าลอง 
    2) การท าตาราง การจัดหมวดหมู่ 
     - การแบ่งเป็นกรณี  
     - การใช้เหตุผลทางตรง และกฎเกณฑ์ การให้เหตุผลทางออ้ม  
     - การค้นหารูปแบบ  
     - การคิดและท าย้อนกลับ  
     - การใช้ตัวแปร  
นอกจากนีค้วรได้พจิารณาว่าปัญหานีม้ีความสัมพนัธ์กบัปัญหาที่เคยมีประสบการณ์ในการแกป้ัญหามากอ่นหรือไม่ น า
ความสัมพนัธ์ของส่ิงต่างๆในปัญหา กบัประสบการณ์ในการแกป้ัญหาที่มีอยู ่มาก าหนดแนวทางในการแกป้ัญหา 
   ขัน้ที่ 3 ขัน้ด าเนินการตามแผนเป็นขัน้ตอนที่ลงมือปฏบิัติตามแผนที่วางไว้ โดยเร่ิมจากการตรวจสอบ
ความเป็นไปได้ของแผน เพิ่มเติมรายละเอยีดต่าง ๆ ของแผนให้ชัดเจน จากนัน้ลงมือปฏบิัติจนกระทั่งสามารถหา
ค าตอบได้ หรือค้นพบวิธีการแกป้ัญหาใหม่ ซ่ึงการแกป้ัญหาจะเร็วขึน้ หากมีทักษะและประสบการณ์เดิมมาก แต่
ในช่วงแรกอาจด าเนนิการได้ช้า ต้องอาศัยความอดทน รอบคอบ เพื่อให้ได้ค าตอบที่ถูกต้อง 
   ขัน้ที่ 4 ขัน้ตรวจสอบเป็นขัน้ตอนที่ผู้แกป้ัญหามองย้อนกลับไปที่ขัน้ตอนต่างๆ ที่ผ่านมา เพื่อพจิารณา
ความถูกต้องของค าตอบและวิธีการแกป้ัญหา พจิารณาปรับปรุงแกไ้ขวิธีแกป้ัญหาให้ชัดเจน รัดกมุ ซ่ึงขัน้ตอนนีอ้าจ
แทนส่ิงที่เป็นปัญหาด้วยค าตอบที่หาได้ แล้วตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้เป็นจริง สอดคล้องกบัที่โจทย์ก าหนดให้หรือไม ่
  4.ทักษะที่น ามาใชใ้นการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เราสามารถแบ่งปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยพจิารณา
จากจุดประสงค์ของปัญหาได้เป็น ปัญหาให้ค้นหา และปัญหาให้พสูิจน ์ซ่ึงในการแกป้ัญหานีท้ าได้หลายวิธี ขึน้อยูก่บั
ประสบการณ์ที่ผู้แกป้ัญหามีอยู ่และวางแผนการแกป้ัญหาอย่างไร ในที่นีจ้ะเสนอทักษะต่างๆ ที่สามารถน ามาใช้ใน
การแกป้ัญหาทางคณิตศาสตร์ เพิ่มเติมจากทักษะต่างๆที่ได้เรียนรู้มาแล้ว ดังนี ้
 
วิธีการแบบเปิด  (Open Approach) 
  
 วิธีการแบบเปิด  (Open Approach)  (Tejima, 1997) เป็นการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหา
ปลายเปิด (Open-ended problems) ซ่ึงเป็นปัญหาชนดิที่มีค าตอบ หรือมีแนวทางในการแกป้ัญหาได้หลากหลาย          
การพจิารณาค าตอบ ของปัญหาปลายเปิดไม่ใช่ตัดสินเฉพาะความถูกผิดของค าตอบ หรือ ตัดสินโดยคนส่วนมากว่าถูก
หรือผิดแต่จะมีการพจิารณาถึง เหตุผลว่ามีความสมเหตุสมผลมากนอ้ยเพยีงใดการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่เนน้ 
การใช้ปัญหาปลายเปิดจึงเป็นกจิกรรมหนึง่ ที่สามารถตอบสนองต่อความคิดที่หลากหลายของนกัเรียนได้เนือ่งจาก
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กจิกรรมการเรียนการสอน ที่เนน้การใช้ปัญหาปลายเปิดสามารถจัดกจิกรรมที่เป็นการบูรณาการเนือ้หาหลายๆ เร่ือง       
เข้าไว้ในกจิกรรมเดียวกนัได้ ซ่ึงเป็นการจัดสรรเนือ้หาโดยการเนน้กจิกรรมให้สอดคล้องกบัเวลาที่มีอยูน่อกจากนี ้ ส่ือ         
การสอนที่ใช้จะเป็นลักษณะของการดึงเอากระบวนการคิดของนกัเรียนออกมา ท าให้สามารถศึกษากระบวนการคิด            
ของนกัเรียนแต่ละคน และส่งเสริมให้มีการพฒันาด้านการให้เหตุผลของนกัเรียนได้เป็นอย่างดียิง่อกีด้วย 
 วิธีการแบบเปิด คืออะไร  
            จุดมุ่งหมาย วิธีการสอนแบบเปิด คือการช่วยให้กจิกรรมสร้างสรรค์ และวิธีคิดในการแกป้ัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนให้เกดิขึน้พร้อมๆ กนั กล่าวคือ ทั้งกจิกรรมของนกัเรียน และวิธีคิดทางคณิตศาสตร์จะต้องถูก          
น าออกมาใช้อย่างเต็มความสามารถ ต้องให้นกัเรียนแต่ละคนมีอสิระในการพฒันาความกา้วหนา้ในการแกป้ัญหาตาม
ความสามารถและความสนใจของตน ส่ิงสุดท้าย ต้องปล่อยให้นกัเรียนได้พฒันาความฉลาดทางคณิตศาสตร์ของเขาจึง
ต้องสร้างกจิกรรมห้องเรียนที่จะส่งเสริมวิธีคิดทางคณิตศาสตร์แบบต่าง ๆ ขณะที่นกัเรียนที่มีความสามารถสูงกว่าก็
สามารถที่จะใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์อย่างหลากหลายและนกัเรียนที่มีความสามารถด้อยกว่ากย็ังคงสนกุสนานกบักบั
กจิกรรมทางคณิตศาสตร์ตามความสามารถของตนการท าเช่นนี ้เป็นการช่วยให้นกัเรียนได้ท าการแกป้ัญหาทาง
คณิตศาสตร์ โดยเปิดโอกาสการสืบเสาะด้วยวิธีการที่ตนเชือ่มั่นและน าไปสู่การแกป้ัญหาทางคณิตศาสตร์ที่มีความ
ซับซ้อนสูงขึน้ ผลที่เกดิขึน้ มีความเป็นไปได้ที่นกัเรียนจะเกดิการพฒันาสูงขึน้ที่จะแกป้ัญหาทางคณิตศาสตร์ของพวก
เขา และในขณะเดียวกนั ยังเป็นการช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้นกัเรียนแต่ละคนด้วยวิธีการแบบเปิด (Open 
Approach) จ ากดัความได้ว่า เป็นวิธีการสอนหนึง่ ที่ใช้กจิกรรมที่มีปฏสัิมพนัธ์ระหว่างวิชาคณิตศาสตร์ และนกัเรียน
ได้เปิดการใช้วิธีการ ในการแกป้ัญหาที่หลากหลาย จ าเป็นต้องสร้างกจิกรรมที่มีปฏสัิมพนัธ์ ระหว่างวิธีคิดทาง
คณิตศาสตร์ และพฤติกรรมการแกป้ัญหานกัเรียนได้ถูกเปิดออกมาอย่างชัดเจนสามารถอธิบายได้ 3 ลักษณะ คือ 
   1) มีการสร้างสถานการณ์ ให้เด็กได้ฝึกคิด แกป้ัญหา ค้นหาแนวทางการแกป้ัญหาอย่างหลากหลายวิธี 
ซ่ึงปัญหาที่ก าหนดในวิธีการแบบเปิดต้องอาศัยแนวคิดทางคณิตศาสตร์ 
   2) นกัเรียนทุกคนต้องได้มีโอกาสได้แสดงแนวคิด ทั้งเด่ียวและกลุ่ม   
   3) วิธีการคิด แนวคิดของนกัเรียนทุกคนต้องได้รับการยอมรับจากครู และเพื่อน ๆ  ครูต้องจัดโอกาสให้
เด็กทุกคนได้แสดงแนวคิด 
  ส่ิงที่ควรตระหนกัอย่างมากต่อกระบวนการสร้างความเข้าใจ “วิธีการแบบเปิด” คือ ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปัญหาและวิธีการแกไ้ขปัญหาที่ใช้ “วิธีการแบบเปิด” นีต้้องเป็นปัญหาที่ไม่เกดิเป็นประจ า ทั้งสถานการณ์ของปัญหา 
กระบวนการแกป้ัญหาตามแบบที่ก าหนดและการแกป้ัญหาแบบปลายเปิดในการปฏบิัติจริง ครูแต่ละคนย่อมจัดสภาพ
ห้องเรียนและจุดมุ่งหมายการสอนตามแนวทางของตน ดังนัน้ วิธีการที่ใช้ใน “วิธีการแบบเปิด” จึงขึน้อยูก่บัตัวปัญหา            
ซ่ึงประกอบด้วย สถานการณ์ของปัญหา กระบวนการแกป้ัญหาที่มีแนวทางให้ปฏบิัติและการแกป้ัญหาแบบปลายเปิด
ไว้ วิธีด าเนนิการต่างๆ ของปัญหาเหล่านีอ้ยูใ่นวิธีการปรับสภาพห้องเรียนและจุดประสงค์การสอนของครู“วิธีการแบบ
เปิด” นีจ้ะช่วยลดอปุสรรคเร่ืองจ านวนเด็กต่อห้องมากเกนิไปได้ เพราะไม่ว่าในห้องนัน้จะมีเด็กกีค่นกจ็ะไม่ใช่อปุสรรค
ในการเรียนการสอน แต่ที่คิดว่ามปัีญหา จึงอยูท่ี่ความพยายามจะควบคุม ความคิดของเด็กทั้งห้องให้เป็นในแนวทาง
เดียวกนัของครู (การแสดงวิธีการแกป้ัญหาที่เหมือนกนัทั้งห้อง หรือเหมือนกบัที่ครูยกตัวอย่าง) ซ่ึงหากเรายอมรับว่า
เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกนั ความต่าง ของเด็กจะท าให้เราได้แนวทางในการแกป้ัญหาเพื่อหาค าตอบที่แตกต่าง
กนัอย่างหลากหลาย จึงนา่จะเป็นข้อได้เปรียบของการเรียนการสอนแบบเดิม  
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 ลักษณะของสถานการณ์ปัญหา และแนวทางของวิธีการแบบเปิด 
  1. ปัญหา คือ ส่ิงที่นกัเรียนประสบจากการท างานซ่ึงปกติแล้วได้รับมอบหมายจากครู และไม่มีการก าหนด
แนวทางแกป้ัญหาเอาไว้ โดยทั่วไปแล้วไม่ใช่ปัญหาที่สามารถแกไ้ขได้โดยทันทีทันใด และให้เป็นปัญหาแบบเปิดปัญหา
เหล่านี ้ย่อมขึน้อยูก่บัหลักคิดในการก าหนดจุดประสงค์ของครู ได้แก่ 
   ก. ปัญหาชนดิใดที่ครูต้องการจะให้นกัเรียนแกต้ามสถานการณ์ที่ก าหนด 
   ข. มีกีว่ิธีที่ครูต้องการให้นกัเรียนน ามาเสนอเกีย่วปัญหาที่ได้รับ 
   ค. ผลต่อเนือ่งจากปัญหา (Advance) ปัญหาชนดิใดที่ครูต้องการให้นกัเรียนคาดคะเนจากพื้นฐานของ             
ปัญหาเดิม และน าไปสู่การแกป้ัญหาใหม่ 
         2. กระบวนการแก้ปัญหา   
   กระบวนการแกป้ัญหา เกดิขึน้จากการสอนที่มีกระบวนการปฏสัิมพนัธร์ะหว่างครูกบันกัเรียนและใน
กลุ่มนกัเรียนด้วยกนั ซ่ึงครูพยายามจัดแนวทางให้นกัเรียนเข้าถึงวิธีคิดในการแกป้ัญหาทางคณิตศาสตร์จากปัญหาที่
ก าหนด กระบวนการเรียนการสอน เช่นนี ้ย่อมมีอทิธิพลสูงมากจากสังคม รวมทั้งการน าแนวคิดและปัจจัยในการ
พฒันาทั้งหลาย มาเป็นปัจจัยร่วมในการแกป้ัญหาด้วยการส่ือสารระหว่างครูและผู้เรียนนัน้ ไม่เพยีงแต่การใช้เง่ือนไข
การตัดสินใจแกป้ัญหาตามรูปแบบที่ก าหนดเท่านัน้ แต่ยังต้องให้ความส าคัญอย่างสูงยิง่ต่อการปลุกเร้าการใช้วิธีคิด
นอกรูปแบบเป็นจุดเร่ิมในการแกป้ัญหาด้วย เป็นต้นว่า ค าพดูและค าอธิบายของครูและแรงจูงใจของนกัเรียนเองใน
การแกป้ัญหา 
         3 กิจกรรมการแก้ปัญหา 
   ในชีวิตประจ าวัน นกัเรียนต้องเผชิญกบัปัญหาต่าง ๆ ที่เขาสามารถแกไ้ขด้วยวิธีการต่างๆ วิธีการ
แกป้ัญหาในชีวิตประจ าวันกเ็หมือนกบัการใช้กฎหรือการด าเนนิการตามธรรมดา เพื่อส่งเสริมวิธีคิดทางคณิตศาสตร์
ของนกัเรียน ครูคณิตศาสตร์ควรให้ความส าคัญตรงการแกป้ัญหา ซ่ึงนกัเรียนควรค้นพบวิธีคิดที่ดีที่สุด ผ่านการได้
สนทนาแลกเปล่ียนหาค าตอบอย่างหลากหลายแล้ว  
         4. หลักประสิทธิภาพการสอน “การแก้ปัญหา”  
   1) เนน้วิธีคิดที่เป็นอสิระ (Ones Idea) คือการที่แต่ละคนมีวิธีคิดเป็นของตน วิธีคิดที่ต่างออกไป เป็น
รูปแบบของตน และไม่ลอกเลียนแบบ 
   2) การให้เกยีรติและยอมรับวิธีคิดของผู้อืน่ด้วยการต้ังใจฟงัและการวิเคราะห์ 
   3) ใช้ทักษะพลังกลุ่ม คือการแบ่งกลุ่มย่อย 4-6 คนเพื่อระดมความคิด ที่ร่วมคิด ร่วมท าร่วมน าเสนอ 
   4) ส่ือ มีความชัดเจน กระชับ ระบุ กรอบปัญหา ส่ืออาจเป็นทั้งใบงานและส่ิงน าเสนอบนกระดาน ส่ือ
ไม่ใช่เคร่ืองมือช่วยการอธิบายของครู แต่จะหมายถึงปัญหาของครูและนกัเรียนที่จะต้องร่วมกนัแก้ 
   5) ผู้เรียนได้น าเสนอวิธีคิดของตน/กลุ่ม อย่างทั่วถึงและครบถ้วน มีการคัดเลือกผลงานน าเสนอให้
นกัเรียนติดตาม กอ่นที่จะเปล่ียนเนือ้หาใหม่และการเกบ็เข้าแฟม้สะสมงานต่อไป 
   6) ครูเป็นส่ือกลาง (Means) สู่การแกป้ัญหา เป็นผู้ปลุกเร้า ส่งเสริม ช่วยเหลือ จับประเด็นการน าเสนอ
ของเด็กบนกระดาน และร่วมสรุปวิธีคิดแต่ละคน/กลุ่ม ดังนัน้ ครูจึงเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้คอยบริการ
รับข้อมูลการแกป้ัญหาจากแต่ละกลุ่มแต่ละคน บริหารเวลาบริหารพื้นที่กระดานและวัสดุการสอน 
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การสร้างสถานการณ์ปัญหาปลายเปิด  
 
  การสร้างสถานการณ์ปัญหา ด้วยวิธีการแบบเปิด   ครูผู้สอนต้องดูว่า  ต้องการสอนนกัเรียนเร่ืองอะไรบ้าง 
และจะต้ังค าถามอย่างไร จากนัน้จะมาก าหนดค าถามปลายเปิดให้ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการสอน  ซ่ึงเป็น วิธีการ
แบบเปิด (Open Approach) จะซุกซ่อนประเด็นความรู้ไว้ในค าถามให้เด็กๆ ได้ร่วมกนัคิด และหาค าตอบ โดยวิธีการ
หาค าตอบของเด็กแต่ละคนอาจจะแตกต่างกนั  
            ดร.ไมตรี อนิทร์ประสิทธิ ์ผู้อ านวยการศูนย์คณิตศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน่ ได้ยกตัวอย่างการต้ัง
ค าถามปลายเปิด เช่น มีรูปทรงเรขาคณิตแบบต่างๆ 8 แบบ ให้นกัเรียนได้ดู จากนัน้ให้นกัเรียนเลือกรูปทรงเรขาคณิต
ที่            มีลักษณะร่วมกบัรูปเรขาคณิตตัวอย่าง ซ่ึงนกัเรียนในชัน้จะเลือกรูปแตกต่างกนั บางคนอาจจะเลือกรูป
เรขาคณิตที่มีลักษณะร่วมกบัรูปตัวอย่าง 2-3 รูป จากนัน้กใ็ห้เด็กได้อธิบายถึงเหตุผลที่เลือกรูปแต่ละรูปว่ามี
ลักษณะร่วมกบัรูปตัวอย่างอย่างไร 
            ค าตอบของนกัเรียน บางคร้ังเรานกึไม่ถึง บางคนตอบค าถามได้ตรงกบัทฤษฎขีองนกัคณิตศาสตร์ระดับโลก
ด้วยซ้ า ขณะที่นกัเรียนทุกคนกจ็ะมีเหตุผลของเขาในการเลือกรูปแต่ละรูป ซ่ึงเมื่อนกัเรียนมีค าอธิบายมา ครูกต้็อง
พยายามเชือ่มโยงข้อมูลที่นกัเรียนอธิบาย ซ่ึงครูจะต้องใจเย็นไม่สรุปว่าความคิดของใครผิดหรือถูก แต่เมื่อนกัเรียนมี
ความเห็นที่ผิดออกไป กอ็าจจะมีนกัเรียนคนอืน่ๆ เห็นแย้งขึน้มา นกัเรียนในชัน้เรียนกจ็ะได้อภปิรายร่วมกนั ถกเถียง
ถึงความรู้นัน้ด้วยกนั สุดท้ายครูและนกัเรียนกจ็ะร่วมกนัสรุปประเด็นของความรู้ได้ 
             จุดเนน้ส าคัญของวิธีการสอนด้วยวิธีแบบเปิด (Open Approach) จะต้องให้นกัเรียนเปิดใจกว้างเกีย่วกบั
คณิตศาสตร์ โดยมีเป้าหมายให้นกัเรียนทุกคนเรียนคณิตศาสตร์ได้สอดคล้องกบัศักยภาพทางคณิตศาสตร์ของตนและ
ระดับของการก าหนดการเรียนรู้ด้วยตนเอง นอกจากนีย้ังต้องการให้เด็กสามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่
ในกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ 
 
  ลักษะของสถานการณ์ปัญหาปลายเปิด  
  สถานการณ์ปัญหาปลายเปิด ควรมีลักษณะ ดังนี้  
   1.  นา่สนใจ และท้าทายความสามารถ 
   2.  ใช้ความคิดขัน้วิเคราะห์ และทักษะการสังเกต 
   3.  เปิดโอกาสให้มีการอภปิรายกนัในกลุ่ม 
   4.  เกีย่วข้องกบัความเข้าใจในแนวคิดทางคณิตศาสตร์ และทักษะการประยุกต์ทางคณิตศาสตร์ 
   5.  น าไปสู่การสร้างหลักเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์หรือสูตรต่าง  ๆ
   6.  ได้ค าตอบที่ถูกต้องหลากหลาย หรือได้วิธีการแนวทางในการหาค าตอบที่แตกต่างกนัอย่าง
หลากหลาย 
 
 วิธีการสร้างสถานการณ์ปัญหา  
  สถานการณ์ปัญหาปลายเปิด มักจะอยูใ่นรูปค าส่ังที่ชัดเจนและนกัเรียนเข้าใจได้ง่ายๆ ให้นกัเรียนได้ใช้
ความรู้ ความเข้าใจที่ได้เรียนมาแสดงวิธีการ แนวคิดเพื่อหาค าตอบ ซ่ึงสถานการณ์ปัญหานัน้ต้องเป็นสถานการณ์ที่
นกัเรียนรู้จัก คุ้นเคย เป็นเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน ซ่ึงอาจอยูใ่นรูป ข้อความ สัญลักษณ์  รูปภาพ หรือสถานการณ์
จ าลอง ที่ต้องการค าตอบโดยการใช้กระบวนการแกป้ัญหา  ขัน้ตอนการสร้างสถานการณ์ปัญหา ดังนี ้
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   1. ก าหนด มาตรฐาน ตัวชีว้ัด สาระการเรียนรู ้
    ในการสร้างสถานการณ์ปัญหา ต้องค านงึถึงเนือ้หาสาระ ทักษะ กระบวนการ และ คุณลักษณะ
อนัพงึประสงค์ ที่ต้องการจะเนน้ให้เกดิแกผู้่เรียน เช่น 

    1) เนือ้หาสาระ  ต้องการให้เขารู้อะไร เช่น ความรู้สึกเชิงจ านวนเกีย่วกบัอะไร  รู้หลักการ  
ทฤษฎ ี วิธีการ 

    2) ทักษะ กระบวนการ เช่น การแกป้ัญหา  การให้เหตุผล การเชือ่มโยงความรู้   การน าเสนอ 
     3) คุณลักษณะ เช่น มารยาทการรอคอย  ระเบียบ  ความสามัคคี การช่วยเหลือกนั การให้ความ
ร่วมมือร่วมคิด ร่วมท า  
   2. เขยีนสถานการณ์ปัญหาในรูปค าสั่งที่ชดัเจนและนักเรียนเขา้ใจได้ง่ายๆ  เช่น  
         ตัวอยา่งที่ 1    
     แม่ขายมะม่วง สามวัน ได้เงิน ดังนี ้

 
 
 
 
 
                    แม่ขายมะม่วง  3  ผล ราคา 10  บาท  อยากทราบว่า แม่ขายมะม่วงสามวันรวมทั้งหมด      
กีผ่ลให้นกัเรียนแสดงวิธีการหาค าตอบ ที่แตกต่างกนัให้ได้มากวิธีที่สุด 
 
       ตัวอยา่งที่ 2    
 
 
 
 

  3. การสร้างหรือออกแบบสื่อการสอน  ให้สัมพนัธ์กบัค าส่ังในสถานการณ์ปัญหา โดยมีส่ือหลักที่ใช้
ในการสร้างสถานการณ์ปัญหา และส่ือเสริมที่จะใช้ในขณะที่นกัเรียนน าเสนอแนวคิดต่อชัน้เรียน หรือในขณะที่ครูสรุป
บทเรียน  ในที่นี ้ สื่อหลัก คือตะเกยีบที่มีขนาดเท่ากนั สีเมจิกกระดาษบุฟสื่อเสริมคือบัตร ประโยคสัญลักษณ์การ
บวก  การคูณ  หรือ การหาร   
    4. คาดเดาค าตอบของนักเรียน  
      เนือ่งจากสถานการณ์ปัญหาปลายเปิด เป็นปัญหาที่นกัเรียนจะได้ค าตอบที่ถูกต้องหลากหลาย 
หรือได้วิธีการแนวทางในการหาค าตอบที่แตกต่างกนัอย่างหลากหลายวิธี ดังนัน้ การคาดเดาค าตอบจึงเป็นขัน้
เตรียมการที่จ าเป็นที่ครูผู้สอนต้องเตรียม การเดาวิธีการ หรือแนวทางที่นกัเรียนจะคิดแกป้ัญหา จะช่วยให้ครูผู้สอน มี
แนวทางที่จะช่วยเหลือนกัเรียน หรือกระตุ้นให้นกัเรียนได้คิด ไปสู่แนวทางการแกป้ัญหาได้ ซ่ึงในบางคร้ังวิธีการคิด
ของนกัเรียน อาจจะแตกต่าง หรือ ได้มากวิธีกว่าที่ครูคาดเดาไว้กไ็ด้ โจทย์สถานการณ์บางโจทย์ อาจมีวิธีการหา
ค าตอบได้อย่างหลากหลายแนวคิดที่แตกต่างกนั บางแนวคิดของเด็กจะพบว่าเป็นวิธีการที่คุณครูคาดไม่ถึง การคาด

วันที่หนึง่     ขายมะม่วงได้เงิน    40  บาท 

วันที่สอง     ขายมะม่วงได้เงิน    80  บาท 

วันที่สาม    ขายมะม่วงได้เงิน    90  บาท 

 

ให้นกัเรียนหาวิธีการแบ่ง ตะเกยีบ  24  อนั ออกเป็นกอง  กองละเท่าๆกนั 
ให้ได้มากวิธีที่สุด  โดยไม่ให้ซ้ ากนั  แล้วบันทึกแต่ละวิธีลงในกระดาษบุฟต์ 
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เดาค าตอบของนกัเรียนล่วงหนา้เป็นส่ิงที่ครูจะต้องเตรียมไว้ เนือ่งจาก วิธีการ หรือแนวคิดของเด็กที่แสดงออกจะเป็น
ส่วนหนึง่ในการก าหนดกจิกรรมการสอนในชัว่โมงต่อไป ตัวอย่างเช่น 
 
          สถานการณ์ปัญหา   แม่ขายมะม่วง สามวัน ได้เงิน ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
                   แม่ขายมะม่วง  3  ผล ราคา 10  บาท  อยากทราบว่า แม่ขายมะม่วงสามวันรวมทั้งหมดกีผ่ล 
ให้นกัเรียนแสดงวิธีการหาค าตอบ ที่แตกต่างกนัให้ได้มากวิธีที่สุด 
 
        คาดเดาค าตอบของนักเรียน 
 
     แนวคิดที่ 1          40 ÷10  =  4 × 3  =  12 
         80 ÷10  =  8 × 3  =  24         
         80 ÷10  =  9 × 3  =  27 
       จะได้  12 + 24 + 27  = 73  ผล 
 
     แนวคิดที่ 2    40 + 80 + 90  = 210  บาท 
                  210 ÷ 10  =  21 × 3  =  73  ผล 
 
 
     แนวคิดที่ 3            วันที่หนึง่ 
 
 
                           3                                                              3 
 
                                                   
 
             3                                3 
                                       3 + 3 + 3+  3   = 12 
                                   
 
 

10 

10 10 

10 

วันที่หนึง่     ขายมะม่วงได้เงิน    40  บาท 

วันที่สอง     ขายมะม่วงได้เงิน    80  บาท 

วันที่สาม    ขายมะม่วงได้เงิน    90  บาท 

 

40 
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                                                     วันที่สอง 
                                         3 + 3 +3  +3 + 3  +3 + 3 + 3 = 24 
        
  3                                                                      3 
                 
   3               3 
          
 
                                        3 
 
     3                     3                     3 
  
 
                                                     วันที่สาม 
 
                                                     3 
 
    3                3 
 
 
      3             3 
 
   3           3                 3                  3 
 
       3 + 3 +3  +3 + 3  +3 + 3 + 3 +3 = 27 
  
    รวมสามวัน ได้  12 + 24 +  27   = 73  ผล 
 
   
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช ้วิธีการแบบเปิด (Open Approach) 
 
  เนือ่งจากวิธีการแบบเปิด เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการแกป้ัญหา โดยใช้
กระบวนการแกป้ัญหาของตนเอง  ปัญหาที่ใช้จึงต้องเป็นปัญหาที่เป็นสถานการณ์แบบเปิด สามารถใช้กระบวนการ
แกป้ัญหาได้อย่างหลากหลายวิธี แตกต่างกนั ตามศักยภาพด้านการคิดของผู้เรียน  การสอนวิธีการแบบเปิดมีขัน้ตอน            
ในการปฏบิัติ  4  ขัน้ตอน ดังต่อไปนี ้(Inprasitha,  2010 อา้งถึงใน ไมตรี  อนิทร์ประสิทธิ,์  2546) 

80 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

90 
10 

10 

10 

10 
10 

10 10 
10 

10 

10 
10 
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   ขัน้ที่ 1 การน าเสนอปัญหาปลายเปิด คือ หลังจากที่ครูน าเข้าสู่บทเรียนหรือท ากจิกรรมเรียกความ
สนใจของผู้เรียนแล้ว ครูจะน าเสนอสถานการณ์ปัญหา ให้กบัผู้เรียน พร้อมทั้งชีแ้จง หรืออธิบายค าส่ัง ให้นกัเรียน
เข้าใจรับรู้สถานการณ์ปัญหาร่วมกนั ตลอดจน แจ้งล าดับขัน้ตอนการเรียนรู้ กติกา หรือเกณฑ์การประเมิน   
 
    ขัน้ที่ 2 การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน 
    หลังจากที่ครู ให้สถานการณ์ปัญหาแบบเปิด ส่ืออปุกรณ์ช่วยคิด และอปุกรณ์การท ากจิกรรม  ผู้เรียน
จะน าสถานการณ์ นัน้ไปเป็นโจทย์การเรียนรู้การแกป้ัญหาจากสถานการณ์ด้วยตนเอง ในขัน้นีผู้้เรียนแต่ละคนอาจจะ
มีวิธีคิด ที่แตกต่างกนัในกลุ่ม แต่ทุกคนกจ็ะพยายามช่วยกนัคิดเพื่อให้กลุ่มของตนประสบความส าเร็จ แม้ว่าบางคร้ัง
อาจมีความขัดแย้งกนั แต่กส็ามารถสรุปเป็นข้อตกลงในกลุ่มของตนเองได้ ซ่ึงจะส่งผลถึงการพฒันาทักษะการคิดของ
ผู้เรียน  2 ลักษณะคือ 
     2.1 การมีช่วงเวลาให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ จากส่ือการเรียนรู้ที่ครูจัดเตรียมให้ จะช่วยให้ครู 
ได้เห็นวิธีการคิดของผู้เรียนแต่ละคนที่แตกต่างกนั และช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนได้แสดงความสามารถ แสดงศักยภาพ 
ความสนใจและการเรียนรู้ ที่แตกต่างกนั 
     2.2 เพื่อให้ผู้เรียนใช้เวลากบัการเรียนรู้ที่เกดิขึน้อย่างเต็มที่ ครูจึงเป็นเพยีงผู้สังเกต และบันทึกวิธี
คิดของเด็กที่ได้พบ รวมถึงสภาพบรรยากาศภายในห้องเรียน การมีส่วนร่วมของผู้เรียน พฤติกรรมของเด็กแต่ละคน
แนวการคิด ทักษะกระบวนการคิดของแต่ละคน แต่ละกลุ่ม โดยครูผู้สอนจะไม่เข้าไปแทรกแซงความคิดของนกัเรียน 
ครูท าหนา้ที่เพยีงคอยดูแลช่วยเหลือ ให้ก าลังใจ อาจทวนค าส่ังหรือค าชีแ้จงหากเห็นว่านกัเรียนยังไม่เข้าใจ 
   ขัน้ที่ 3 อภปิรายทั้งชัน้เรียน และการเปรียบเทียบ 
    ในขัน้นีเ้ป็นการการแลกเปล่ียนแนวความคิดร่วมกนั หลังจากที่ผู้เรียนแต่ละกลุ่มได้ร่วมกนัท า
กจิกรรมเสร็จแล้ว ผู้เรียนแต่ละกลุ่มจะออกมาน าเสนอความคิดที่กลุ่มของตนคิดร่วมกนั ให้เพื่อน ๆในห้อง ได้รับฟงั  
ในขณะที่เพื่อนน าเสนอผลงาน นกัเรียนทั้งชัน้กจ็ะได้เรียนรู้วิธีการของเพื่อน พร้อมทั้งเปรียบเทียบกบัผลงานของกลุ่ม
ตนเอง ซ่ึงเป็นการประเมินผลงานของตนเองไปพร้อมๆ กนั หลังจากนัน้ครูกจ็ะเปิดโอกาสให้นกัเรียนคนอืน่ๆในชัน้ได้
ซักถามข้อสงสัย หรือข้อข้องใจ และผู้น าเสนอกจ็ะมีการอภปิรายผลงานของตนเอง 
   ขัน้ที่ 4 การสรุปบทเรียน โดยการเชือ่มโยงแนวคิด 
    การสรุปบทเรียน โดยการเชือ่มโยงแนวคิดของนกัเรียนที่น าเสนอในชัน้เรียนในขัน้สรุปนี ้หลังจากที่
นกัเรียนทุกกลุ่ม ได้น าเสนอผลงาน เสร็จแล้ว ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปเกีย่วกบัส่ิงที่ได้เรียนรู้จากการท ากจิกรรม
และการอภปิรายร่วมกนัในชัน้เรียน (ให้นกัเรียนสรุป เองให้มากที่สุด ครูหลีกเล่ียงที่จะเป็นคนสรุปให้นกัเรียนเอง ให้
มากที่สุด)  ครูจะท าหนา้ที่เชือ่มโยงร้อยเรียงความคิดของทุกกลุ่มเข้าด้วยกนั และน าไปสู่ความเข้าใจในเร่ืองที่ครู
ต้องการสอน โดยอาศัยความเข้าใจของผู้เรียนที่มีอยูเ่ดิมเป็นฐาน ครูควรจัดล าดับการน าเสนอแนวคิดของนกัเรียน
เพื่อให้เกดิการเชือ่มโยงทั้งแนวคิดและความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และอืน่ ๆ ของบทเรียนในแต่ละคาบ 
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ตัวอยา่งสถานการณ์ปัญหาปลายเปิด 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 
สาระการเรียนรู ้     

สาระที่ 1  จ านวนและการด าเนินการ  มาตรฐาน ค 1.2    เข้าใจถึงผลที่เกดิขึน้จากการด าเนนิการของ
จ านวนและความสัมพนัธ์ระหว่างการด าเนนิการต่าง ๆ  และใช้การด าเนนิการในการแกป้ัญหา ตัวชีว้ัดที่ 1  บวก ลบ 
คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หาร  ระคนของจ านวนนบัไม่เกนิหนึง่แสน และศูนย์  พร้อมทั้งตระหนกัถึงความ
สมเหตุสมผลของค าตอบ 
ตัวชีว้ัดที่ 2  วิเคราะห์และแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของ จ านวนนบัไม่เกนิหนึง่แสน
และศูนย์พร้อมทั้งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบและสร้างโจทย์ได้ 

สาระที่ 2  การวัด มาตรฐาน ค 2.2 แกป้ัญหาเกีย่วกบัการวัด (เงิน) ตัวชีว้ัดที่ 1  แกป้ัญหาเกีย่วกบั เงิน 
(บวก ลบ คูณ)   

สาระที่ 6  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  มาตรฐาน ค  6.1   มีความสามารถในการแกป้ัญหา  
การให้เหตุผล  การส่ือสาร  การส่ือความหมาย ทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเชือ่มโยงความรู้ต่าง ๆ ทาง
คณิตศาสตร์และเชือ่มโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อืน่ ๆ   และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  ตัวชีว้ันที่ 1-6   ใช้วิธีการที่
หลากหลายแกป้ัญหา  ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแกป้ัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม  ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ใน
การส่ือสาร  การส่ือความหมาย และการน าเสนอได้อย่างถูกต้อง   เชือ่มโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเชือ่มโยง
คณิตศาสตร์กบัศาสตร์อืน่ๆ  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
 
สถานการณ์ปัญหา 
 “นกัเรียนชัน้  ป.3  ต้องการตกแต่งห้องเรียนเพื่อจัดงานปีใหม่  คุณครูให้เงินนกัเรียน ไปเลือกซ้ือของในร้านได้
ตามชอบใจ  จ านวน 200  บาท และให้เหลือเงินกลับมา  40   บาท  
 
 
 
 
  
 
 
     ลูกโป่ง 5  บาท     ดอกไม้   10  บาท      ต้นคริสต์มาส  20  บาท    ตุ๊กตา    25  บาท     ขนม   15  บาท  
 
 ค าสั่ง     1. นกัเรียนจะซ้ืออะไร เท่าไหร่บ้าง  และต้องจ่ายเงินเป็นจ านวนเท่าไร   
    2. ให้นกัเรียน สามารถเลือกซ้ือได้มากที่สุดกีว่ิธี  อย่างไรบ้าง 
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 การคาดเดาค าตอบ 
       แนวคิดของนกัเรียน  เช่น 
     1. นกัเรียน อาจน า 200 – 40  = 160  บาท  แล้วเลือกซ้ือของ ต่างๆ ในราคา 160  บาท  เช่น 
         ลูกโป่ง   5   ลูก    25  บาท  
                          ดอกไม้   2   ช่อ   20  บาท 
      ตุ๊กตา    2   ตัว    50  บาท 
                          ต้นคริสต์มาส 1 ต้น   20  บาท 
      ขนม     3   ชิน้       45  บาท       
      รวมทั้งหมด  160  บาท 
    2. นกัเรียนอาจซ้ือของ ไปเร่ือยๆ  จนกว่าจะเหลือเงิน 40  บาท   
    3. นกัเรียนอาจเลือกซ้ือของไม่ครบทุกอย่าง   
    4. วิธีการคิด  ราคาของส่ิงของ นกัเรียนอาจแสดงโดยวิธีคูณ  หรือ โดยวิธีบวก  เช่น 
         ลูกโป่ง   5   ลูก   = 5+5+5+5+5 =  25  บาท  หรือ  5 x 5  = 25  บาท 
 
 ตัวอยา่งโจทยค์ณิตศาสตร์แบบปลายเปิดส าหรับนักเรียน ชว่งชัน้ที่ 1 
          การก าหนดค าตอบให้เด็กหาโจทย์ 

  1. ก าหนดโดยไมม่ขีอ้ตกลง 
  เช่น 
   จากตัวเลข 20 จงหาที่มาของตัวเลขนีโ้ดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
   ค าตอบที่ได้   คือ 10 + 10 
            หรือ        คือ 25 - 5 
                             ฯลฯ 
   ซ่ึงเด็กอาจตอบเหมือนกนัหรือต่างกนักไ็ด้ หรือบางคนอาจตอบหลายวิธีกไ็ด้ 

  2. ก าหนดโดยมขีอ้ตกลง 
  เช่น 
   จากตัวเลข 20 จงหาที่มาของตัวเลขนีโ้ดยใช้เคร่ืองหมาย บวก 
   ค าตอบที่ได้   คือ 10 + 10 
            หรือ        คือ 15 + 5 
                             ฯลฯ 
   ซ่ึงเด็กอาจตอบเหมือนกนัหรือต่างกนักไ็ด้ หรือบางคนอาจตอบหลายวิธีกไ็ด้ 

  3. ก าหนดโดยมขีอ้ตกลงเก่ียวกับตัวเลข 
  เช่น 
   จากตัวเลข 20 จงหาที่มาของตัวเลขนีโ้ดยใช้ตัวเลข 2, 5, 10, 
   ค าตอบที่ได้   คือ (2 x 5) + 10 
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ตารางแสดง การปรับปรุงปัญหาแบบปิด  ให้เป็นปัญหาปลายเปิด 
 

ปัญหาแบบปิด ปัญหาปลายเปิด 
1. ค่าเฉล่ียของ 3, 6, 9, 10 เท่ากบัเท่าไร 1.ถ้าค่าเฉล่ียของจ านวน 4 จ านวน  เท่ากบั 7             

จ านวนเหล่านัน้คือจ านวนใด 
2. สวนหลังบ้านรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้ามีความกว้าง10 เมตร
และมีความยาว 15 เมตรถ้าต้องการปลูกต้นไม้จะมี
พื้นที่ในการปลูกทั้งหมดเท่าไร 

2.สวนหลังบ้านรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้ามีพื้นที่ในการปลูก
ต้นไม้ทั้งหมด150 ตารางเมตรจะมีความกว้างและ
ความยาวเท่ากบัเท่าไร 

3. รูปสามเหล่ียมรูปหนึง่มีพื้นที ่150 ตารางเซนติเมตร 
มีฐานยาว 10 ซม. จะมีความสูงเท่าไร 

3.รูปสามเหล่ียมรูปหนึง่จะมีความยาวฐานและความ
สูงเท่ากบัเท่าไรถ้ารูปสามเหล่ียมนีม้ีพื้นที่เท่ากบั
150 ตารางเซนติเมตร 

4. จงแกส้มการ 4x – 1 = 3 4.จงยกตัวอย่างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวที่ได้
ผลลัพธ์เท่ากบั 1 

5. แดงมีอายุเป็นสองเท่าของด าถ้าแดงอาย ุ7 ปี              
ด าอายุเท่าไร 

5.แดงและด าอายุเท่าไรถ้าอายุของแดงรวม 
กบัด าเท่ากบั 14 ปี 

6. เขียวมีเหรียญ 50 สตางค์ 150 เหรียญมี
เหรียญ 25 สตางค์ 540 เหรียญ   เขียวมีเงินทั้งหมด  
กีบ่าท 

6.เขียวมีเงิน 210 บาทจะน าไปแลกเหรียญ
50 สตางค์และเหรียญ 25 สตางค์ ได้กีเ่หรียญ 

7. รูปสามเหล่ียม ABC มีมุม A = 40๐                      

มุม  B = 80๐   จงหามุม C 
7.มุม A , B และ C เท่ากบัเท่าไรถ้ารูป
สามเหล่ียม ABC มีมุมภายในเท่ากบั 180๐ 

8. ราคาเนือ้หมูในตลาดสด A ราคากโิลกรัม
ละ 80 บาท  ถ้าแม่ต้องการเนือ้หม ู5 กโิลกรัม         
แม่จะต้องจ่ายเงินทั้งหมดกีบ่าท 

8.จงหาจ านวน 2 จ านวนที่คูณกนัแล้วเท่ากบั 400 
  

9. คุณแม่จะจ่ายเงินประจ าสัปดาห์ให้ส้มทุกเช้าวัน
จันทร์ เป็นเงิน 250 บาทโดยจ่ายเป็นธนบัตร          
ใบละ 20 บาทและธนบัตรใบละ 50บาท ถ้าส้มนบั
ธนบัตรได้ทั้งหมด 7 ใบอยากทราบว่าส้มได้รับธนบัตร
ใบละ 20 บาทและธนบัตรใบละ50 บาทอย่างละกีใ่บ 

9.คุณแมใ่ห้เงิน ส้มไปซ้ือของใช้จ าเป็นในบ้าน เป็น
ธนบัตรฉบับละยีสิ่บบาท และฉบับละห้าสิบบาท 
รวมเป็นเงิน 250 บาท ส้มจะได้รับธนบัตรฉบับละ
ยีสิ่บบาทและห้าสิบบาท อย่างละกีใ่บ 
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หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ใครมากกว่า (การเปรียบเทียบจ านวนที่มากกว่า 20)       เวลา 1 คาบ  คาบละ 50 นาที 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. สามารถเปรียบเทียบจ านวนที่มากกว่า 20 ได้ 
2. สามารถให้เหตุผลในการอธิบายว่าอะไรมากกว่า นอ้ยกว่า หรือเท่ากนัได้ 
3. สามารถใช้ภาษาที่เป็นธรรมชาติในการส่ือสารแนวความคิดของตัวเองกบัเพื่อนร่วมชัน้ได้ 
4. สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างจ านวนกบัพื้นที่ของรูปเรขาคณิตได้ 
5. สามารถร่วมกนัท างานและมีความรู้สึกมั่นใจในวิธีการคิดของกลุ่มตัวเอง  

สาระการเรียนรู ้
1. การเปรียบเทียบจ านวนที่มากกว่า 20  
2. เหตุผลในการอธิบายว่าอะไรมากกว่า นอ้ยกว่า หรือเท่ากนั  
3. การใช้ภาษาที่เป็นธรรมชาติในการส่ือสารแนวความคิดของตัวเองกบัเพื่อนร่วมชัน้เช่น การใช้ค าว่า            

“หมดกอ่น, ไม่พอ, ขาด” แทน ค าว่า “นอ้ยกว่า” และใช้ค าว่า “เหลือ, เกนิ, เศษ, ต่าง, หมดทีหลัง, ไม่มีคู่, แทน  ค า
ว่า “มากกว่า”  และใช้ค าว่า “พอดี, ไม่มีเหลือ” แทนค าว่า “เท่ากนั” 

4. ความสัมพนัธ์ระหว่างจ านวนกบัพื้นที่ของรูปเรขาคณิต 
5. การร่วมกนัท างานและมีความรู้สึกมั่นใจในวิธีการคิดของกลุ่มตัวเอง เช่น การแสดงวิธีการจับคู่โดยใช้การ

กากบาท การโยงเส้น เป็นต้น   
กิจกรรมการเรียนรู้ 

ขัน้น า   
 1. ครูให้นกัเรียนดูรูปสุนขั และรูปแมวประมาณ 10 วินาที แล้วปิดไว้ จากนัน้ให้นกัเรียนทายว่าในรูป มี นก  

หรือแมว มากกว่ากนั พร้อมทั้งบอกเหตุผล 
ขัน้สอน  

 2. ให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัแสดงวิธีคิดในการเปรียบเทียบจ านวนสัตว์ 2 ชนดิ โดยครูใช้ค าถามว่า             
“นกัเรียนรู้ได้อย่างไรว่าสัตว์ชนดิใดมากกว่า นอ้ยกว่า หรือเท่ากนั”  

 3. ครูแจกกระดาษที่ติดรูปนก และรูปแมวให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มๆ ละ 2 แผ่น  
 4. นกัเรียนท ากจิกรรมกลุ่ม  
ขัน้สรุป  

1. ให้นกัเรียนน าเสนอค าตอบของกลุ่ม 
2. ครูต้ังข้อสังเกตกบันกัเรียนว่า “แนใ่จได้อย่างไรว่าแมวมากกว่านก เพราะครูเห็นว่านกจะเต็มพื้นที่สีฟา้ 

แต่แมวจะเหลือพื้นที่สีฟา้เยอะ” 
3. ครูขอดูวิธีที่นกัเรียนแต่ละกลุ่มคิด โดยสุ่มผลงานที่มีลักษณะเหมือนกนั  
4. ให้นกัเรียนกลุ่มที่มีค าตอบเหมือนกนัหรือคล้ายคลึงกนักบักลุ่มที่ครูเลือกออกมาอธิบายวิธีคิด  

แผนการสอนที่เน้นการบูรณาการเน้ือหา กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 

โดยใชว้ิธีการแบบเปิด (Open Approach)  
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5. ครูใช้ค าถามถามนกัเรียนว่า “นอกจากที่พวกเราน าเสนอไปแล้ว ใครคิดว่ามีวิธีการอืน่อกีบ้าง”  
อุปกรณ์  

1. รูปนก (20 ตัว) และรูปแมว (21 ตัว) 
2. กระดาษติดรูปนกและรูปแมว  
3. ปากกาเมจิก 
4. บัตรค าที่คาดการณ์ค าศัพท์ที่นกัเรียนใช้อธิบายความหมายมากกว่า นอ้ยกว่า หรือเท่ากนั 

การวัดผลและประเมนิผล 
สิ่งที่จะประเมนิ 
1. ครูประเมนินักเรียนโดย  

1. สังเกตวิธีการเปรียบเทียบจ านวนที่มากกว่า 20  
2. สังเกตการให้เหตุผลในการอธิบายว่าอะไรมากกว่า นอ้ยกว่า หรือเท่ากนั 
3. สังเกตการใช้ภาษาที่เป็นธรรมชาติในการส่ือสารแนวความคิดของตัวเองกบัเพื่อนร่วมชัน้ 
4. สังเกตการอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างจ านวนกบัพื้นที่ของรูปเรขาคณิต 
5. สังเกตการท างานร่วมกนัและความรู้สึกมั่นใจในวิธีการคิดของกลุ่มตัวเอง จากสีหนา้ ท่าทางและค าพดูใน

การยืนยันวิธีคิด 
2. ครูประเมนิตนเองโดย  

1. สังเกตการกระตุ้นโดยการใช้ค าถามเพื่อให้นกัเรียนเกดิการเปรียบเทียบจ านวนที่มากกว่า 20  
2. สังเกตการรวบรวมข้อมูลเกีย่วกบัการให้เหตุผลในการอธิบายว่าอะไรมากกว่า นอ้ยกว่า หรือเท่ากนั 
3. สังเกตการรวบรวมข้อมูลเกีย่วกบัการใช้ภาษาที่เป็นธรรมชาติในการส่ือสารแนวความคิดของตัวเองกบั

เพื่อนร่วมชัน้ 
4. สังเกตการรวบรวมข้อมูลเกีย่วกบัการให้เหตุผลในการอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างจ านวนกบัพื้นที่ของรูป

เรขาคณิตของนกัเรียน 
5. สังเกตการกระตุ้นและส่งเสริมให้นกัเรียนเกดิการท างานร่วมกนัและเกดิความรู้สึกมั่นใจในวิธีการคิดของ

กลุ่มตัวเอง  
ผลการประเมนิหลังสอน 

1. ผลการประเมินนกัเรียนของครู 
..............................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... ...              
         2.     ผลการประเมินตนเองของครู 

..............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................  

 
 
 
 



18 
 

 

กระบวนการนิเทศ โดยใช ้นวตักรรมการศึกษาชัน้เรียน(Lesson Study) 
 
 นวตักรรม Lesson Study 

  Lesson Study  มีนกัวิชาการใช้ค าที่แตกต่างกนั  เช่น  ไมตรี  อนิทร์ประสิทธิ ์ ผู้ริเร่ิมน าเอา  Lesson 
Study   มาใช้ในประเทศไทยใช้ค าว่า  “การศึกษาชัน้เรียน”  บางคนอาจเรียกว่า  Research Study  หรือ   
“กระบวนการเรียนรู้วิชาชีพ ”  (professional learning)  หรือ   “การเรียนรู้บทเรียน ”  หรือ   “การศึกษา
บทเรียน”  หรือ  “การศึกษาและพฒันาบทเรียน”  
             Lesson Study  เป็นนวัตกรรมที่เป็นรูปแบบหลักในการพฒันาวิชาชีพครู   ที่ได้รับการพฒันาและใช้ใน
ประเทศญี่ปุ่นมาประมาณ 130  ปีมาแล้ว   และได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงและการ
พฒันาการสอนคณิตศาสตร์  เป็นวิธีการที่ท าให้การสอนดีขึน้อย่างยัง่ยืนมั่นคง  ส าหรับประเทศไทยน ามาใช้คร้ังแรก
ใน    ปีการศึกษา  2545    โดยไมตรี  อนิทร์ประสิทธิ ์ และคณาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์  โดยน ามาใช้เพื่อ
ศึกษา         การเปล่ียนแปลงโลกทัศนข์องนกัศึกษาฝึกสอนวิชาคณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแกน่  เป็นวิธีการที่ครู
เป็นผู้ผลักดัน         ให้เกดิการปรับปรุงการสอนโดยมีเป้าหมายหลักอยูท่ี่นกัเรียน  ท าให้ครูค้นพบว่า  การร่วมมือกนั
อย่างดีระหว่างครูท าให้ครูได้มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้เกีย่วกบัการสอน  ดร.ไมตรี อนิทร์ประสิทธิ์   ผอ.ศูนย์วิจัย
คณิตศาสตร์ศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแกน่ เห็นว่า วิชาคณิตศาสตร์เป็นเรื่องสนุก และท้าทาย 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่หากเด็กเป็นผู้ได้ “คิด” มากกว่าที่ครูผู้สอนจะเป็นผู้ป้อนความรู้ให้แต่เพียงอยา่งเดียว 
 
 ลักษณะของ Lesson Study    
  Lesson Study เป็นการเรียนรู้ที่เนน้การให้ครูอยูใ่นบริบทการท างานประจ าวันของตนเองหรืออยูใ่น
กลุ่มเพื่อนร่วมงาน    เนน้ให้ครูร่วมกนัวางแผนบทเรียนและส ารวจตรวจสอบการใช้แผนนัน้ๆจริง
(Actual  lessons)  เนน้การพฒันาครูให้มีมุมมองแบบนกัวิจัย (Researcher  lens)  เนน้การพฒันาสมมุติฐานเชิง
การวิจัยที่มีความหมาย รวมทั้งวิธีการตรวจสอบสมมติฐานเหล่านัน้   เนน้การใช้หลักฐานเชิงการวิจัยที่มี
ความหมาย   รวมทั้งวิธีการตรวจสอบสมมติฐานเหล่านัน้  เนน้การใช้หลักฐานที่เป็นรูปธรรม  มาสนบัสนนุ
กระบวนการวิจัย   เนน้การพยายามสรุปเป็นกรณีทั่วไปจากบทเรียนหนึง่ๆ 
 กระบวนการศึกษาชัน้เรียน (Lesson Study Process) 
      กระบวนการศึกษาชัน้เรียน (Lesson Study Process)  เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ให้ความส าคัญกบั การ
ปรับปรุงพฒันาแผนการสอน  ใช้แผนการสอนเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญในการพฒันา  โดยมีกระบวนการ               3  
ขัน้ตอน คือ ร่วมกนัสร้างแผนการสอน ร่วมกนัสังเกตการสอน  และร่วมกนัสะท้อนผล การสอนตามแผน  ซ่ึงทั้ง 3 
ขัน้ตอนจะเกีย่วข้องกบั ครูผู้สอน  ผู้สังเกตการสอน    ซ่ึงหมายถึง ครู  หัวหนา้วิชาการ  ผู้บริหารโรงเรียน  หรือ
ศึกษานเิทศก ์ รายละเอยีด ดังนี ้

  1.ร่วมกันสร้างแผนการสอน  
         ในขัน้ตอนแรกนัน้ครูผู้สอน และผู้ร่วมสังเกตการสอน จะมา “ร่วมกนัสร้างแผนการสอน ” โดยดูว่า

ต้องการสอนนกัเรียนเร่ืองอะไรบ้าง  จะสอนอย่างไร ใช้กจิกรรม หรือวิธีการใด ในการจัดกจิกรรม  เช่นซ่ึง ใช้วิธีการ 
ของ Open Approach   ครูผู้สอน  และผู้ร่วมสังเกตการสอน กจ็ะมาช่วยกนัคิดว่า จะสอนเร่ืองอะไร  แล้วร่วมกนั
ก าหนดค าถาม หรือสถานการณ์ปลายเปิดให้ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการสอน  จะต้ังค าถามอย่างไร โดยค าถามที่จะ
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ใช้ในห้องเรียนทั้งหมด จะเป็นค าถามเปิด แต่จะซุกซ่อนประเด็นความรู้ไว้ในค าถามให้เด็กๆ ได้ร่วมกนัคิด และหา
ค าตอบ โดยค าตอบของเด็กแต่ละคนอาจจะแตกต่างกนั จากนัน้ร่วมกนัก าหนดขัน้ตอนของกจิกรรมการสอน ตาม
ขัน้ตอนในขัน้เตรียมการต่อมา คือร่วมกนัสร้าง ส่ือการสอน เตรียมอปุกรณ์ที่จะใช้ในกจิกรรมแต่ละขัน้ตอน ตลอดจน
เตรียมเคร่ืองมือในการวัดผลประเมินผลผู้เรียน 
   กฎเหล็กของการสร้างแผนการสอน   

    ต้องไม่ปล่อยให้ครูผู้สอนเขียนแผนการสอน และจัดเตรียมส่ือล าพงัเพยีงคนเดียว  
          2.ร่วมกันสังเกตการสอน  

   เมื่อเตรียมการสอนร่วมกนัแล้ว กเ็ข้าสู่ขัน้ตอน “ร่วมกนัสังเกตการสอน”  โดยครูสอนด าเนนิการ 
จัดกจิกรรมการเรียนการสอน ด้วยแผนการสอนที่เตรียมไวโ้ดยครูจะเปล่ียนกนัไปเฝ้าสังเกตการสอนในห้องเรียนครูแต่
ละคน เพื่อเกบ็ข้อมูลต่างๆ ในชัน้เรียน  เช่นเกบ็ข้อมูลเกีย่วกบัการคิดของนกัเรียน การเรียนรู้ของนกัเรียน การมีส่วน
ร่วม พฤติกรรมของนกัเรียน การด าเนนิการสอนตามล าดับขัน้ตอนที่วางแผนไว้ การแกป้ัญหาในชัน้เรียน  
ประสิทธิภาพของส่ือการสอนและอปุกรณ์การสอนที่ร่วมกนัเตรียมไว้ และอืน่ ๆ ที่พบ 
   กฎเหล็กของการสังเกตการสอน   
    1. ต้องกระท าการใดๆ ที่เป็นการรบกวน การสอน การเรียน หรือ การคิดของรักเรียน เช่น          
ส่งเสียงดัง พดูคุยกนั ถ่ายรูปใช้แฟลต เดินไปมา  ไม่เข้าไปพดูคุยกบัเด็ก ไม่ช่วยครูสอน 
    2. การสังเกตการสอนต้องสังเกตทั้งชัว่โมง ต้ังแต่เร่ิมกจิกรรม จนเสร็จส้ินกจิกรรม 
    3. ศึกษาแผนการสอน เป้าหมายการสอน ล าดับขัน้ตอนของแผนการสอน อย่างชัดเจน            
และสังเกตว่า กจิกรรม การใช้ส่ือ เป็นไปตามที่วางแผนไว้หรือไม่ นกัเรียนบรรลุเป้าหมายการสอนหรือไม่อย่างไร 
กระบวนการคิดของเด็กเป็นอย่างไร  
    4. ควรสังเกตเด็ก กลุ่มใด กลุ่มหนึง่ ตลอดแนวเพื่อดูกระบวนการคิด วิธีคิดของนกัเรียน 

  3.ร่วมกันสะท้อนผล 
             เป็น ขัน้ตอนของการร่วมกนัสะท้อนผลเป็นการการอภปิรายเกีย่วกบัการสอนแลกเปล่ียน และ
วิเคราะห ์ข้อมูลร่วมกนัว่าหลังจากที่ร่วมกนัสร้างแผนการสอน ก าหนดกจิกรรม และเตรียมส่ืออปุกรณ์ แล้ว ห้องเรียน
ของครูแต่ละคนเมื่อน าไปปฏบิัติจริงเป็นอย่างไร กจิกรรมที่เตรียมไว้เป็นอย่างไร ค าถามใช้ได้หรือไม ่ส่ือการสอน 
อปุกรณ์ที่เตรียมไว้มีประสิทธิภาพในการช่วยให้นกัเรียนเกดิการเรียนรู้มากนอ้ยเพยีงใดบกพร่องตรงไหน ต้องปรับปรุง
อะไร หลักฐานที่แสดงว่านกัเรียนไปถึงเป้าหมายคืออะไร และการพฒันาเกดิขึน้หรือไม่ ควรพฒันาการสอนตนเอง
อย่างไร ในการสรุปผลการเรียนรู้ หากไม่บรรลุผลตามที่วางแผนไว้ ถ้าจ าเป็นกข็ัดเกลา และ สอนใหม่อกีคร้ัง  ในส่วน
การเขียนรายงานผลการสอนตามแผนการสอนต้องแสดงข้อมูลการเรียนรู้ของนกัเรียนและสะท้อนได้ว่าเรียนรู้อะไร 
   กฎเหล็กของการสะท้อนผล   
    1. ผลที่เกดิขึน้ต้องรับผิดชอบร่วมกนั เนือ่งจาก ผลที่เกดิขึน้จากการจัดการเรียนการสอน           
เกดิจากการที่ทุกคนร่วมกนัเขียนแผนการสอน และเตรียมกจิกรรม ส่ือ อปุกรณ์ 
        2. การสะท้อนผล จะไม่สะท้อนที่ตัวครู  (ถ้าไม่จ าเป็น) แต่มุ่งไปที่ ล าดับขัน้ของกจิกรรมการ
ก าหนดเนือ้หา หรือสถานการณ์ปัญหา การใช้ส่ือ ประสิทธิภาพของส่ือ การใช้ค าถามฯลฯ 
   การร่วมกนั สะท้อนผลหลังสอนทุกสัปดาห ์จะท าให้การเรียนการสอนในชัน้เรียนมีการปรับปรุง 
อยูเ่สมอ และส่งผลให้ครูผู้สอนกระตือรือร้นในการหาความรู้ และมีรูปแบบการสอนใหม่ๆ มาใช้ในห้องเรียน           
อย่างสม่ าเสมอ        
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 สรุป  
  นวัตกรรมการศึกษาชัน้เรียน(Lesson  Study) เป็นการพฒันาบุคล ที่เนน้การปฏบิัติจริง  มีการแกไ้ข

ข้อบกพร่องของการปฏบิัติ แล้วน าไปปรับปรุงการสอนคร้ังต่อไป  Lesson  Study  จึงเป็นวิธีการสอนแบบหนึง่ที่
นา่จะน ามาพฒันาการเรียนการสอนให้กา้วทันต่อการเปล่ียนแปลง เพราะ Lesson  Study เป็นกระบวนการ พฒันาที่
เนน้การบูรณาการ  ระหว่าง  การวิจัยการสอน  และการประเมินตนเอง   เนน้การพฒันาการเรียนรู้ของครู 
(Teacher  Learning) เป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายส าหรับครูที่เนน้การส ารวจตรวจสอบการสอนของคนเอง อย่าง
ละเอยีด  การพฒันาครู โดยใช้กระบวนการ Lesson  Study  เป็นการพฒันาในระยะยาวอย่างต่อเนือ่ง  พฒันาแบบ
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยการร่วมมือกนัของผู้ที่เกีย่วข้อง ทุกฝ่ายในโรงเรียน ทั้งครูผู้สอน ครูผู้สังเกตการสอน  และผู้
นเิทศ (ผู้บริหารโรงเรียน หรือหัวหนา้ฝ่ายวิชาการ) จึงถือว่าเป็นกระบวนการที่ส่งผลต่อการพฒันาระบบการนเิทศ
ภายในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  จุดเด่นของการพัฒนาครู โดยใชก้ระบวนการ Lesson Study 
1. Lesson Study เปิดโอกาสให้ครูได้มองเห็นการสอนและการเรียนรู้ ในชัน้เรียนอย่างเป็น 

รูปธรรม ครูร่วมกนัอภปิรายเกีย่วกบัการวางแผนการสอน การท าแผนการสอนไปใช้การสังเกตการสอน และสะท้อน
ความคิดเกีย่วกบัแนวปฏบิัติในชัน้เรียน  การที่ได้สังเกตการสอนจริงในชัน้เรียน ท าให้ครูได้เข้าใจ และเห็นภาพว่า การ
สอนที่ดีนัน้เป็นอย่างไร ซ่ึงจะช่วยให้นกัเรียนเข้าใจในส่ิงที่ตนก าลังเรียนได้ดียิง่ขึน้ 

2. นกัเรียนเป็นหัวใจส าคัญของโปรแกรมพฒันาครูซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสให้ครูได้ศึกษา 
วิเคราะห์การกระบวนการเรียนรู้และความเข้าใจของนกัเรียนผ่านทางการสังเกตการสอนและการอภปิรายเกีย่วกบั
แนวปฏบิัติในการสอน 

3. Lesson Study ท าให้ครูได้มีบทบาทส าคัญในการกอ่ให้เกดิการปรับเปล่ียนพฤติกรรมใน 
การสอนและการพฒันาหลักสูตร 
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