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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดการเรียนรู้ และผลการจัดการเรียนรู้แบบ 

เสริมต่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์และการนำาเสนอ เรื่อง 
จำานวนจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบเสริมต่อการเรียนรู้ มี 4  
ข้ันตอน ไดแ้ก่ เสรมิสรา้งความรูเ้พ่ือเตรยีมความพรอ้ม จำาลองแบบอยา่งของงานเขยีน การเขยีนงานรว่ม
กัน และการเขียนอย่างอิสระ โดยในขั้นตอนที่ 1-3 จะมีการเสริมต่อการเรียนรู้ 6 รูปแบบ ได้แก่ RefExt 
(H) คือ ปรับคำาพูดหรือการเขียนของนักเรียนให้สมบูรณ์ LingFea (H) คือ แสดงท่าทางบอกเป็นนัยหรือ
สร้างสถานการณ์ที่นักเรียนคุ้นเคย StrucFea (H) คือ เตือนให้นักเรียนปฏิบัติให้ถูกต้อง AskImp (L) คือ 
ปรับปรุงภาษาของนักเรียน โดยใช้คำาถามกระตุ้นให้คิดและแก้ไขภาษาที่ใช้ให้ถูกต้อง RepCor (L) คือ 
ย้ำาคำาตอบอีกครั้ง เมื่อนักเรียนทำาถูกต้อง IndPro (L) คือ ใช้คำาถามกระตุ้นให้นักเรียนขยายคำาอธิบาย
ให้สมบูรณ์ กลุ่มเป้าหมายของการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัด
พษิณโุลก จำานวน 37 คน เกบ็รวบรวมขอ้มลูจาก แบบบนัทกึผลการจดัการเรยีนรู ้แบบสงัเกตพฤตกิรรม
การสื่อสารทางคณิตศาสตร์และการนำาเสนอของนักเรียน ใบกิจกรรม และแบบวัดความสามารถในการ
สื่อสารทางคณิตศาสตร์ โดยนำาข้อมูลที่ได้มาทำาการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 

ผลการวิจัย พบว่า แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร์และการนำาเสนอ เรื่อง จำานวนจริง คือ การใช้กิจกรรมกลุ่มที่เน้นการสนทนา อภิปราย 
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สนับสนุนให้นักเรียนออกมานำาเสนอหน้าชั้นเรียน การเลือกตัวอย่างที่ดีและครอบคลุมสาระสำาคัญ เพื่อ
ให้นักเรียนได้สังเกตรูปแบบการแสดงแนวคิด การแสดงเหตุผล หรือการเขียนแสดงวิธีทำาโดยใช้ภาษา
และสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่ถูกต้อง รวมถึงการฝึกการเขียนด้วยตัวเอง ภายใต้การช่วยเหลือของ
ครูใน 6 รูปแบบ นักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์และการนำาเสนอใน
เรื่อง จำานวนจริง อยู่ในระดับดี นักเรียนสามารถพูด หรือเขียนอธิบายโดยใช้ภาษาหรือสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ได้ สามารถแสดงแนวคิด แสดงเหตุผลโดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการอ้างอิง สามารถ
ถา่ยทอดความรูท้างคณติศาสตร์ได้ถูกต้อง ชัดเจน และเปน็ระบบ รวมถงึสามารถแปลงโจทยค์ณติศาสตร์
ไปสู่รูปแบบที่เข้าใจง่ายได้ถูกต้อง 

คำ�สำ�คัญ: การจัดการเรียนรู้แบบเสริมต่อการเรียนรู้ การสื่อสารทางคณิตศาสตร์และการนำาเสนอ 
จำานวนจริง

Abstract
The purpose of this classroom action research was to study the scaffolding  

learning and the results of scaffolding learning on student’s mathematical communication 
and presentation ability in real number. There are 4 steps of scaffolding learning: Building 
the field Modelling the text type Joint construction, and Independent writing. In the first 
3 steps, there are 6 types of learning support: RefExt (H): Reformulating and extending  
student’s sentence to be complete sentence. LingFea (H): Use body language to hint student.  
StrucFea (H): Remind student to practice in the suitable way. AskImp (L): Asking student 
to improve language. RepCor (L): Repeat student’s correct answer. IndPro (L): Explicitly  
encouraging students to independently produce spoken or written language The target group 
was 37 tenth-grade students at public school in Phitsanulok. Data were collected through the 
mathematical communication and presentation ability observation form, worksheets, and the 
mathematical communication ability test. The research data were analyzed by content analysis.

The research found that the scaffolding learning that encourage student’s  
mathematical communication, and presentation ability in real number should be group  
activity including conversation and discussion enhance class presentation and provide good 
examples covered the main idea which help students to observe conceptual expressions and 
ascription, and write the algorithm of mathematical solution using the appropriate language  
or mathematical symbols. Moreover, students should share their opinions with friends  
and teachers including to practice writing by them self. Teacher will use the six types 
of scaffolding to help students by their ability level. Most students were in high level of  
mathematical communication and presentation ability after learning by scaffolding learning in 
real number. They can speak or write to describe correctly mathematical language or symbols. 
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บทนำา
คณิตศาสตร์เป็นสิ่งจำาเป็นสำาหรับการ

ดำารงชีวิต ซึ่งการที่จะดำาเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุขนั้น มนุษย์ทุกคนจำาเป็นต้อง
มีทักษะพื้นฐานในการดำารงชีวิต ในอดีตทักษะ 
“อ่านออก เขียนได้ และคำานวณเป็น” เป็นทักษะ
พื้นฐานที่มนุษย์พึงมี แต่ในปัจจุบันความเจริญ
ต่างๆ ได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว มนุษย์
ต้องเก่ียวข้องกับบุคคลและสถานการณ์ที่หลาก
หลายมากขึ้น ความสามารถดังกล่าวจึงไม่เพียง
พอที่จะทำาให้มนุษย์จัดการกับปัญหาที่ซับซ้อนขึ้น
ไดอ้ยา่งมีประสทิธภิาพ ซึง่ทกัษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์นั้น เป็นทักษะหน่ึงที่มีความ
สำาคัญและจำาเป็นต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบันอย่าง
มาก โดยเป็นความสามารถหรือความชำานาญของ
บุคคลในการนำาความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ เช่น ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ความสามารถในการให้เหตุผล ความสามารถใน
การสื่อสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ 
และการนำาเสนอ ความสามารถในการเช่ือม
โยงและความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
เป็นต้น (อัมพร ม้าคนอง, 2553: 8-11) สำาหรับ
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์นั้น ทักษะการ
สื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และ
การนำาเสนอ เป็นสิ่งจำาเป็นอย่างมากสำาหรับ
การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ดังที่สภาครู
คณิตศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกาได้กล่าวว่า  
การสื่อสารและการนำาเสนอต้องเป็นจุดเน้นที่ 

สำ า คัญของการ เรี ยนการสอนคณิตศาสต ร์   
(Beyond, 1996) และเนื่องจากเนื้อหาความรู้
สว่นใหญ่ในวิชาคณติศาสตร ์เป็นนามธรรม จงึตอ้ง
ใช้สัญลักษณ์ ตัวแปร หรือตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
เข้ามาช่วยในการสื่อสาร การส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตร์และการนำาเสนอความคิด ซึ่งการ
ที่ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือความรู้  
มี ส่ ว น ร่ ว ม ในกา รอ ภิป ร าย  ไ ด้ ถ่ า ยทอด
ประสบการณซ์ึง่กนัและกนั ยอมรบัฟงัความคดิเหน็ 
ของผู้อื่น จะช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้
อย่างเขา้ใจลกึซึง้และจดจำาไดน้านอกีด้วย (สถาบนั
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 
2555) 

จากรายงานผลการประเมินการรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ของ PISA ปี 2012 ซึ่งเน้นการรู้ 
เรื่องคณิตศาสตร์ ในด้านหมวดกระบวนการ
คณิตศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยการคิดให้เป็น
คณิตศาสตร์ การใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ 
และการตีความ พบว่าจำานวนผู้เรียนคิดเป็น
ร้อยละ 90.9 มีผลการประเมินอยู่ที่ระดับ 1 ซึ่ง
เป็นระดับที่ต่ำาที่สุด สะท้อนให้เห็นว่าผู้เรียนไม่
สามารถสื่อสาร แปลความ ตีความ สร้างคำา
อธิบายหรือใช้สัญลักษณ์ ใช้เหตุผลของตนให้เป็น
ที่เข้าใจ รวมถึงไม่สามารถอธิบายถึงสาเหตุท่ีใช้
การกระทำานั้นๆ และไม่สามารถสื่อสารความ
คิดหรือส่ือสารผลที่เกิดข้ึนได้ (สสวท. กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2557: 65) แม้ว่าผู้เรียนจะมีความรู้ 
ความเข้าใจในเนื้อหาสาระเป็นอย่างดี แต่ผู้เรียน

They can present ideas or reasoning by using mathematical knowledge in reference. They 
can present correctly mathematical knowledge and can be converted mathematical problem 
into a mathematical model in the easy way to understand. 

Keywords: Scaffolding learning, mathematical communication and presentation ability, real 
number
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จำานวนไม่น้อยยังด้อยความสามารถเกี่ยวกับการ
สื่อสารทางคณิตศาสตร์ หรือการนำาเสนอแนวคิด
ทางคณิตศาสตร์ (สสวท., 2555: 1) อีกทั้งการ
จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ไม่ได้เน้นเรื่อง
การสื่อสารทางคณิตศาสตร์มากนัก ผู้เรียนจึงมี
ความสามารถดา้นน้ีไมดี่พอ จะเหน็ได้จากทีผู่เ้รยีน
ไมส่ามารถนำาเสนอขอ้มูลใหผู้อ้ืน่เหน็ภาพรวมหรอื
เข้าใจประเด็นสำาคัญๆ ของสิ่งที่ต้องการนำาเสนอ
ได้ หรือไม่สามารถสื่อความหมายเรื่องบางเรื่อง
ให้ผู้อื่นเข้าใจตรงกันได้อย่างถูกต้อง ผู้ที่เรียนเก่ง
คณิตศาสตร์บางคนก็อาจบอกว่าตนเองเข้าใจแต่
อธิบายเป็นคำาพูดไม่ได้ (อัมพร ม้าคนอง, 2553: 
56-57) และจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง ผู้วิจัยพบปัญหาในการจัดการ
เรียนรู้ในเน้ือหาเรื่อง จำานวนจริง ซึ่งเป็นเนื้อหา
ที่เป็นความรู้พ้ืนฐานที่สำาคัญในการเรียนวิชา
คณติศาสตร์ในระดบัทีส่งูขึน้ โดยไดส้งัเกตจากการ
ทำาข้อสอบแบบแสดงวธิทีำาของผูเ้รียนพบวา่ ผู้เรยีน
ส่วนใหญ่ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
ในการนำาเสนอข้อมูลได้ยังไม่ถูกต้องตามหลัก
การทางคณิตศาสตร์ เขียนสัญลักษณ์ไม่ถูกต้อง 
อธบิาย หรอืใหเ้หตผุลทีเ่ปน็ประโยคสมบรูณไ์มไ่ด ้
รวมถึงไม่สามารถเขยีนแสดงวธิทีำาอย่างเปน็ระบบ
ข้ันตอนได้ เป็นต้น และมีผู้เรียนบางคนสามารถ
หาคำาตอบได้ถูกต้อง แต่ไม่สามารถเขียนอธิบาย
แนวคิด หรือแสดงขั้นตอนวิธีคิดที่เป็นระบบ เป็น
ขั้นตอน ให้ผู้อื่นรับรู้ได้ ในการพัฒนาทักษะการ
ส่ือสารทางคณติศาสตรแ์ละการนำาเสนอน้ัน อมัพร 
ม้าคนอง (2553: 58-59) กล่าวไว้ว่า ครูควร
ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ คือ การมีส่วนร่วม  
มีปฏิสัมพันธ์ โดยให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ซักถาม  
นำาเสนอแนวคิด หรือเหตุผลของตน รวมถึงให้ผู้
เรียนมีโอกาสทราบผลการกระทำาทันทีในโอกาส
แรกที่เป็นไปได้ ทั้งนี้ เพ่ือทราบถึงความเข้าใจ
ของผู้เรียน 

การจดัการเรยีนรูแ้บบเสรมิตอ่การเรยีนรู ้ 
เป็นวิธีการหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน
ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์และ
การนำาเสนอ โดยวิธีการแบบเสริมต่อการเรียนรู้ 
มีรากฐานการพัฒนามาจากกลุ่มแนวคิดคอน 
สตรัคติวิสต์เชิงสังคม (Social constructivism) 
ซึ่งเชื่อว่าสังคมและวัฒนธรรมจะเป็นเครื่องมือ
ทางปญัญาทีจ่ำาเปน็สำาหรบัการพฒันารปูแบบและ
คุณภาพของปัญญา เป็นวิธีการให้ความช่วยเหลือ
ผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้สำาเร็จ โดยครูหรือผู้ที่มีศักยภาพสูงกว่า คอย
แนะนำาแนวทางสำาคัญในการทำางาน หรือการย้ำา
เตอืนผูเ้รยีนเม่ือผูเ้รยีนปฏบิตังิานยังไม่ถกูต้องและ
ใหข้อ้มลูยอ้นกลบั สร้างแรงจูงใจ โดยสนบัสนนุให้
ผูเ้รยีนมปีฏสิมัพนัธก์บัเพ่ือน มกีารพดูคยุ สนทนา 
อภปิราย เพือ่สะทอ้นความคดิของตนเองกบัเพือ่น
ทัง้ในระดบักลุม่และชัน้เรยีน เนน้กระบวนการกลุม่ 
อนุชา โสมาบุตร (2556) 

ดังนั้น ผู้วิจัยคาดว่า การจัดการเรียนรู้ 
แบบเสริมต่อการเรียนรู้จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียน
วิชาคณิตศาสตร์ได้อย่างมีความหมาย และ
ช่วยพัฒนาความสามารถในการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร์และการนำาเสนอได้เป็นอย่างดี ผ่าน
การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนที่นอกจากจะ
พัฒนาตัวผู้เรียนแล้ว ยังสามารถพัฒนาตัวผู้วิจัย
ในฐานะครูผู้สอนได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้ 

แบบเสริมต่อการเรียนรู้ เรื่อง จำานวนจริง ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ส่งเสริมความ
สามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์และการ 
นำาเสนอ 

2. เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบ
เสริมต่อการเรียนรู้ที่มีต่อการเสริมสร้างความ



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 36 ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562

สามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์และ
การนำาเสนอ ในเร่ือง จำานวนจริงของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4

วิธีดำาเนินการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยปฏิบัติ

การในชั้นเรียน โดยนำาหลักการและขั้นตอนของ
การวิจัยปฏิบัติการตามแนวคิดของ Kemmis 
(Kemmis, 1988 อ้างอิงใน สุวิมล ว่องวานิช, 
2557: 23) มาเป็นแนวทางในการดำาเนินการ
วิจัยซึ่งมีขั้นตอน 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นวางแผน 
(Plan) 2) ขัน้ปฏบิตักิาร (Act) 3) ขัน้สังเกตการณ์ 
(Observe) และ4) ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ 
(Reflect) 

กลุ่มเป้�หม�ยในก�รวิจัย

กลุ่มเป้าหมายของการวิจัยครั้งน้ี คือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดพิษณุโลก สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2559 จำานวน 1 ห้องเรียน ทั้งหมด 37 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย 

1. แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง จำานวนจริง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่จัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีการ
แบบเสริมต่อการเรียนรู้ จำานวน 4 แผน ได้แก่  
1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 จำานวนจริงและ
สมบัติของจำานวนจริง (4 ช่ัวโมง) 2) แผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ 2 การแยกตัวประกอบ (6 ชั่วโมง) 
3) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 การแก้สมการ  
(4 ชั่วโมง) 4) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 การแก้
อสมการและคา่สัมบรูณข์องจำานวนจรงิ (8 ช่ัวโมง) 
รวมเวลาในการปฏิบตักิารสอนทัง้หมด 22 ช่ัวโมง 
โดยผลค่าเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสมของระดับ
ความคดิเหน็ของผูเ้ช่ียวชาญอยู่ที ่4.55 คือ มคีวาม
เหมาะสมมากที่สุด

2. แบบบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ เป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้ของผู้วิจัยและข้อมูลอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในชั้น
เรียนขณะที่ผู้วิจัยดำาเนินการจัดการเรียนรู้ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งบันทึกผลโดยผู้วิจัยและ
ครูประจำาการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสะท้อนผล
การจัดการเรียนรู้เมื่อสิ้นสุดแต่ละวงจรปฏิบัติการ
และนำาไปปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ 
ต่อไป 

3. แบบสังเกตพฤติกรรมการสื่อสาร
คณิตศาสตร์และการนำาเสนอของนักเรียน เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับ
พฤตกิรรมการสือ่สารคณติศาสตรแ์ละการนำาเสนอ
ของนกัเรยีนระหวา่งทีด่ำาเนนิการจัดการเรยีนรู ้ใน
แต่ละชั่วโมง โดยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
แล้วบันทึกเป็นระดับความสามารถ 4 ระดับ โดย
คา่ดชันคีวามสอดคลอ้งของแบบสงัเกตพฤตกิรรม
ทุกข้อ คือ 1.00 

4. ใบกิจกรรม เป็นส่วนหนึ่งของแผนการ
จัดการเรียนรู้

5. แบบวัดความสามารถในการสื่อสาร
ทางคณิตศาสตร ์เรือ่ง จำานวนจรงิ ชัน้มธัยมศกึษา
ปทีี ่4 โดยมลัีกษณะเปน็ข้อสอบแบบอัตนยั จำานวน 
6 ข้อ โดยค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบวัด
ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ 
ทุกข้อ คือ 1.00 

ก�รดำ�เนินก�รวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้ มีขั้นตอนดำาเนินการ
วิจัย ได้แก่ 

วิเคราะห์สภาพปัญหา ศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสร้างเครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย

ดำาเนินการสอนตามแผนการจัดการ 
เรียนรู้ โดยแต่ละวงจรปฏิบัติการ คือ 1 แผนการ
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จัดการเรียนรู้ 

สังเกตและดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ระหว่างดำาเนินการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบ
บันทกึผลการจดัการเรียนรู ้แบบสังเกตพฤตกิรรม
นักเรียนพฤติกรรมการสื่อสารคณิตศาสตร์และ
การนำาเสนอของนักเรียน และใบกิจกรรม โดย
ผู้วิจัยและครูประจำาการ จะสังเกตการจัดการ
เรียนรู้ของผู้วิจัยและพฤติกรรมการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร์และการนำาเสนอของนักเรียน และ
บันทึกผลที่ได้จากการสังเกต รวมถึงให้ข้อแนะนำา
ต่างๆ 

หลังการจัดการเรียนรู้เสร็จสิ้นในแต่ละ
วงจรปฏิบัติการ ผู้วิจัยนำาข้อมูลที่ได้มาสะท้อนผล 
เพือ่นำาไปปรบัปรงุและพฒันาการจดัการเรยีนรูใ้น
วงจรปฏิบัติการต่อไป 

หลงัจากจดัการเรยีนรูค้รบ 4 วงจรปฏบิตัิ
การ ผู้วิจัยให้นักเรียนทำาแบบวัดความสามารถใน
การสือ่สารทางคณติศาสตร ์เรือ่ง จำานวนจรงิ จาก
นั้นนำาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ผล 

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

โดยผู้วิจัยนำาข้อมูลท่ีได้จาก แบบบันทึก
ผลการจัดการเรียนรู้ แบบสังเกตพฤติกรรมการ
สื่อสารทางคณิตศาสตร์และการนำาเสนอของ
นักเรียน แบบวัดความสามารถในการส่ือสารทาง
คณิตศาสตร์ และใบกิจกรรม มาทำาการวิเคราะห์
เชิงเน้ือหา (Content analysis) (สิรินภา กิจ
เกื้อกูล, 2557) ซึ่งมีรายละเอียดในการวิเคราะห์
ข้อมูลดังนี้

ขอ้มูลจากแบบบนัทกึผลการจดัการเรยีน
รู ้ซ่ึงบันทึกผลโดยผูว้จัิยและครูประจำาการระหวา่ง
การจัดการเรียนรู้ทุกวงจรปฏิบัติการ ดำาเนินการ
วิเคราะห์เมื่อสิ้นสุดในแต่ละวงจรปฏิบัติการ โดย
จัดระเบียบข้อมูลตามประเด็นที่ผู้วิจัยต้องการ

วิเคราะห์ และจัดกลุ่มของข้อมูลที่สอดคล้องกัน 
จากนั้นสรุปข้อมูลและรายงานผลในลักษณะการ
เขียนบรรยายผลเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุง
และพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบเสริมต่อ
การเรียนรู้ (Scaffolding) เรื่อง จำานวนจริง ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยผู้วิจัยตรวจ
สอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้วยวิธีตรวจสอบ
แบบสามเส้าด้านแหล่งข้อมูล (Resource Trian-
gulation) จากผู้วิจัยและครูประจำาการที่เข้าร่วม
สงัเกตการณใ์นชัน้เรียน โดยวิเคราะหแ์ละพจิารณา
ผลการจดัการเรยีนรูว่้า มผีลทีส่อดคลอ้งกันหรอืไม่

ข้อมูลจาก 1) แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน ซึ่งผู้วิจัยและครูประจำาการ จะบันทึกผล
การสังเกตพฤติกรรมการสื่อสารทางคณิตศาสตร์
และการนำาเสนอของนักเรียนระหว่างการจัดการ
เรียนรู้ทุกวงจรปฏิบัติการ 2) ใบกิจกรรม ซึ่ง
นักเรียนเป็นผู้บันทึกขณะทำากิจกรรม 3) แบบวัด
ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ เป็น
ข้อสอบแบบอัตนัย ซึ่งเครื่องมือการวิจัยทั้ง 3 นี้มี
การวิเคราะห์ข้อมูลเหมือนกัน คือ นำาข้อมูลที่ได้
มาทำาการวิเคราะห์ ตีความหมายข้อมูล และจัด
กลุม่คำาตอบและพฤตกิรรมของนกัเรยีนตามเกณฑ์
รูบิคที่สร้างไว้ 4 ระดับ คือ ระดับ 3 (ดี) ระดับ 2 
(พอใช)้ ระดบั 1 (ปรบัปรงุ) และ ระดบั 0 (ไมม่กีาร
สื่อสารทางคณิตศาสตร์หรือไม่มีการนำาเสนอทาง
คณติศาสตร)์ ดงัตารางที ่1 และ 2 แลว้ทำาการสรปุ
ขอ้มลู รายงานผลในลกัษณะการเขยีนบรรยาย ถงึ
ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์และ
การนำาเสนอของนักเรียนว่าอยู่ในระดับใดบ้าง คิด
เปน็รอ้ยละเทา่ไร โดยผูวิ้จยัตรวจสอบความนา่เชือ่
ถอืของข้อมลูดว้ยวิธตีรวจสอบแบบสามเสา้ดา้นวิธี
การเก็บรวบรวมข้อมูล (Method Triangulation) 
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ผลการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยปฏิบัติการ

ในชั้นเรียน โดยแบ่งออกเป็น 4 วงจรปฏิบัติการ 
โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งวงจรน้ันจะใช้การแบ่ง

ตามลกัษณะของเนือ้หา ซึง่มทีัง้หมด 4 หวัขอ้ยอ่ย 
1 วงจรปฏบิตักิาร 1 หวัขอ้ยอ่ย ซึง่ผลการวิจัยออก
เป็น 2 ตอน ดังนี้

ต�ร�งที่ 1 เกณฑ์การประเมินความสามารถในด้านการสื่อสารทางคณิตศาสตร์

ระดับคะแนน คำ�อธิบ�ย

3 (ดี) นักเรียนพูดหรือเขียนแสดงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของตนได้ชัดเจน ครอบคลุมสาระสำาคัญ 
รวมถึงแสดงเหตุผลโดยใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการอธิบายได้เหมาะสม 
และถูกต้องทั้งหมด

2 (พอใช้) นักเรียนพูดหรือเขียนแสดงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของตนได้ครอบคลุมสาระสำาคัญ
เพียงบางส่วน หรือขาดความชัดเจนในบางประเด็นรวมถึงแสดงเหตุผล โดยใช้ภาษาและ
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการอธิบายได้ถูกต้องบางส่วน

1 (ปรับปรุง) นักเรียนพูดหรือเขียนแสดงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของตนได้ไม่ชัดเจน หรือเขียนแสดง
แนวคิดทางคณิตศาสตร์ของตนได้เพียงเล็กน้อยและแสดงเหตุผลได้แต่ไม่ชัดเจน ขาดราย
ละเอียดสำาคัญ โดยใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการอธิบายได้เพียงเล็กน้อย 

0 (ไม่มีการสื่อสาร
ทางคณิตศาสตร์) 

นักเรียนไม่แสดงแนวคิดทางคณิตศาสตร์หรือแสดงเหตุผล และใช้ภาษาและสัญลักษณ์ 
ทางคณิตศาสตร์ไม่ถูกต้องหรือไม่ได้ทำา

ต�ร�งที่ 2 เกณฑ์การประเมินความสามารถในด้านการนำาเสนอ

ระดับคะแนน คำ�อธิบ�ย

3 (ดี) นักเรียนถ่ายทอดเรื่องราว ความรู้ทางคณิตศาสตร์ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างถูกต้อง ตรง
ประเด็นและเข้าใจง่าย ชัดเจนและมีรายละเอียดครบ เป็นระบบ รวมถึงสามารถแปลงโจทย์
คณิตศาสตร์ไปสู่รูปแบบที่เข้าใจง่าย เช่น การวาดภาพ หรือการใช้สัญลักษณ์แทนสิ่งที่โจทย์
กำาหนดได้ถูกต้องทั้งหมด 

2 (พอใช้) นักเรียนถ่ายทอดเรื่องราว ความรู้ทางคณิตศาสตร์ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ชัดเจนเกือบสมบูรณ์  
ยังขาดรายละเอียดบางประเด็น และแปลงโจทย์คณิตศาสตร์ไปสู่รูปแบบที่เข้าใจง่าย  
เช่น การวาดภาพ หรือการใช้สัญลักษณ์แทนสิ่งที่โจทย์กำาหนดได้เกือบสมบูรณ์

1 (ปรับปรุง) นักเรียนถ่ายทอดเรื่องราว ความรู้ทางคณิตศาสตร์ให้ผู้อื่นเข้าใจยังไม่ชัดเจนและไม่
ครอบคลุมสาระสำาคัญ และแปลงโจทย์คณิตศาสตร์ไปสู่รูปแบบที่เข้าใจง่าย เช่น  
การวาดภาพ หรือการใช้สัญลักษณ์แทนสิ่งที่โจทย์กำาหนดได้เพียงบางส่วน

0 (ไม่มีการนำาเสนอ
ทางคณิตศาสตร์) 

นักเรียนไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราว ความรู้ทางคณิตศาสตร์ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ และไม่
สามารถแปลงโจทย์ปัญหาไปสู่รูปแบบที่เข้าใจง่าย เช่นการวาดภาพ หรือการใช้สัญลักษณ์
แทนสิ่งที่โจทย์กำาหนดได้
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ตอนที่ 1 แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ
เสรมิตอ่การเรยีนรู ้(Scaffolding) เรือ่ง จำานวนจริง 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ส่งเสริมความ
สามารถในการส่ือสารทางคณติศาสตรแ์ละการนำา
เสนอ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละขั้นตอน
มีแนวปฏิบัติ ดังนี้

ขัน้ที ่1 เสรมิสรา้งความรูเ้พ่ือเตรยีมความ
พร้อม (Building the field) ครูควรต้ังคำาถาม
ให้ครอบคลุมสาระสำาคัญทั้งหมด เพื่อเป็นกรอบ
แนวทางในการศึกษาความรู้สำาหรับนักเรียน เพื่อ
นำามาถ่ายทอดความรู้ได้ครบประเด็นสำาคัญ เช่น 
การนำาเสนอความรู้เรื่อง การแก้สมการพหุนาม
กำาลังสองตัวแปรเดียว คำาถามคือ 1) การแก้
สมการกำาลังสองตัวแปรเดียว สามารถทำาได้ก่ีวิธี 
อะไรบ้าง 2) ในการแก้สมการกำาลังสองตัวแปร
เดียวแต่ละวิธีมีลักษณะอย่างไร 3) การแก้สมการ
กำาลงัสองตวัแปรเดยีวมปีระโยชน์อย่างไร นอกจาก
นี้ ในการนำาเสนอของนักเรียน ครูควรเลือกใช้วิธี
การเสริมต่อการเรียนรู้ เพื่อช่วยเหลือนักเรียน 
เพื่อให้นักเรียนตระหนักและลดพฤติกรรมในการ
สื่อสารทางคณิตศาสตร์และการนำาเสนอท่ีไม่ถูก
ต้องออกไป 

ขั้นที่ 2 จำาลองแบบอย่างของงานเขียน 
(Modelling the text type) ครูควรเลือกใช้คำาถาม
ที่ช่วยพัฒนาความรู้ และพัฒนาความสามารถ
ในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนไป
พร้อมๆ กับเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้แสดง
ความคิด และใช้วิธีการเสริมต่อการเรียนรู้จาก 6 
รูปแบบจากระดับสูง (การให้ความช่วยเหลือมาก) 
ไประดบัต่ำา (การใหค้วามช่วยเหลอืน้อย) เพื่อช่วย
เหลือนักเรียนจนกระทั่งนักเรียนสามารถเข้าใจวิธี
การเขียนแสดงวิธีทำา การเขียนแสดงเหตุผลเพื่อ
สนับสนุนข้อสรุป ตลอดจนสามารถใช้ภาษาและ
สญัลกัษณท์างคณิตศาสตรไ์ด้อย่างถกูต้องสมบูรณ ์

และควรกำาหนดรูปแบบการเขียนที่ชัดเจนว่า ใน
การเขยีนแสดงวธิทีำาอยา่งละเอยีดนกัเรยีนจะตอ้ง
เขียนอะไรลงไปบ้าง เช่น ในการเขียนแสดงวิธีการ
แยกตวัประกอบของพหนุาม นกัเรยีนจะตอ้งเขยีน
ไดว้า่ใชค้วามรูอ้ะไรในการแยกตวัประกอบ หรอืใช้
วิธีอะไร และวิธีนั้นสูตรเป็นอย่างไร เป็นต้น ในขั้น
นี้สิ่งสำาคัญอีกประการหนึ่ง คือ การเลือกตัวอย่าง
ในการอธิบาย ครูควรพิจารณาเลือกตัวอย่างให้
ครอบคลมุเนือ้หา และเหมาะสมกบัเวลาทีม่จีำากดั

ขั้นที่ 3 การเขียนงานร่วมกัน (Joint  
construction) ครูควรเน้นให้นักเรียนสังเกต
ลักษณะรูปแบบการเขียนที่ถูกต้องรวมถึงการ
เลือกใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่
เหมาะสมในการสื่อสาร ด้วยการเลือกใช้วิธีการ
เสริมต่อการเรียนรู้ จาก 6 รูปแบบ และสิ่งสำาคัญ
อีกประการหนึ่ง คือ ครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียน
พูดและแสดงความคิดเห็นทุกคน ดังนั้นครูต้องเต
รยีมโจทยใ์หม้ากพอตอ่การเรยีนรู ้สำาหรบันกัเรยีน
ทุกคน 

ข้ันที ่4 การเขียนอยา่งอิสระ (Independent  
writing) ในขั้นตอนนี้สิ่งสำาคัญคือ การเขียนได้
ด้วยตนเอง ครูควรเตรียมโจทย์ในใบกิจกรรมให้มี
ความหลากหลายและครอบคลมุสาระสำาคญั และ
ในขั้นน้ีอาจมีนักเรียนบางคนที่ไม่สามารถเขียน
แสดงแนวคิด หรือแสดงเหตุผล หรือเขียนแสดง
วิธีทำาอย่างละเอียด โดยใช้ภาษาหรือสัญลักษณ์
ทางคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมด้วย
ตนเอง ดังนั้นในช่วงแรกของการจัดการเรียนรู้ใน
ขั้นนี้ ครูควรจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือรายบุคคล
กบันกัเรยีนกลุม่น้ี โดยใชวิ้ธีการเสรมิตอ่การเรยีนรู้ 
ในรูปแบบต่างๆ จนกระทั่งนักเรียนคนดังกล่าว
สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง

สำาหรับการลดบทบาทการให้ความช่วย
เหลือด้วยวิธีการเสริมต่อการเรียนรู้ของครูนั้น ใน
ชว่งแรกอาจตอ้งใชวิ้ธกีารเสรมิตอ่การเรยีนรูร้ะดบั
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สูงหรือการให้ความช่วยเหลือมาก ในทุกขั้นที่ต้อง
ให้ความช่วยเหลือ และวงจรปฏิบัติการถัดไปอาจ
ใช้วิธีการเสริมต่อการเรียนรู้ระดับสูง ร่วมกับวิธี
การเสริมต่อการเรียนรู้ระดับต่ำาหรือการให้ความ
ช่วยเหลือน้อย ควบคู่กันไป จนกระทั่งใช้วิธีการ
เสริมต่อการเรียนรู้ระดับต่ำาทั้งหมด นอกจากนี้ครู
ควรสังเกตนักเรียนในรายบุคคล ที่อาจจำาเป็นจะ
ตอ้งเขา้ไปใหค้วามช่วยเหลอืโดยใช้วธิกีารเสรมิตอ่
การเรียนรู้ระดับสูงด้วย

ตอนที่ 2 ผลการจัดการเรียนรู้แบบเสริม
ตอ่การเรยีนรู ้(Scaffolding) ทีม่ตีอ่การเสรมิสรา้ง
ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์และ
การนำาเสนอ ในเรื่อง จำานวนจริง ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4

จากการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบ
เสรมิตอ่การเรยีนรู ้(Scaffolding) ทีม่ต่ีอการเสรมิ
สร้างความสามารถในการสือ่สารทางคณติศาสตร์
และการนำาเสนอ ในเรื่อง จำานวนจริง ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และจากการสังเกต
พฤตกิรรมของนกัเรยีนในดา้นความสามารถในการ
สื่อสารทางคณิตศาสตร์และการนำาเสนอตลอดทั้ง 
4 วงจรปฏิบัติการพบว่านักเรียนมีความสามารถ
ในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์และการนำาเสนอ
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากวงจรปฏิบัติการที่ 1 - 4 ดัง
ตารางที่ 3

ต�ร�งที่ 3 ระดับความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์และการนำาเสนอ เรื่อง จำานวนจริง ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แบบรายกลุ่ม (ร้อยละ) 

ระดับคะแนน
3
ดี

2
พอใช้

1
ปรับปรุง

0
ไม่มี

วงจรปฏิบัติการที่ 1 การสื่อสารทางคณิตศาสตร์ 0 25.9 74.1 0
การนำาเสนอ 0 44.44 55.56 0

วงจรปฏิบัติการที่ 2
การสื่อสารทางคณิตศาสตร์ 0 66.67 33.33 0
การนำาเสนอ 0 77.78 22.22 0

วงจรปฏิบัติการที่ 3
การสื่อสารทางคณิตศาสตร์ 59.26 25.92 14.82 0
การนำาเสนอ 55.56 33.33 11.11 0

วงจรปฏิบัติการที่ 4
การสื่อสารทางคณิตศาสตร์ 85.17 14.83 0 0
การนำาเสนอ 88.89 11.11 0 0

จากตารางจะเห็นวา่ ในวงจรปฏบิตักิารที ่
1 นักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการสื่อสาร
ทางคณิตศาสตร์และการนำาเสนออยู่ระดับ 1 คือ 
ปรบัปรงุ สำาหรบัวงจรปฏบิตักิารที ่2 นกัเรยีนสว่น
ใหญมี่ความสามารถในการสือ่สารทางคณติศาสตร์
และการนำาเสนอ อยู่ในระดับ 2 ในวงจรปฏิบัติ
การที่ 3 นักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถใน
การสื่อสารทางคณิตศาสตร์และการนำาเสนออยู่

ในระดับ 3 สำาหรับวงจรปฏิบัติการที่ 4 พบว่า
ในภาพรวมส่วนใหญ่นักเรียนมีความสามารถใน
การสื่อสารทางคณิตศาสตร์และการนำาเสนออยู่
ในระดับ 3 ซึ่งจากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น แสดง
ให้เห็นถึงพัฒนาการของความสามารถด้านการ
สื่อสารทางคณิตศาสตร์และการนำาเสนอของ
นักเรียนที่เพิ่มขึ้นตามลำาดับ ตั้งแต่วงจรปฏิบัติ
การแรกจนถึงวงจรปฏิบัติการสุดท้าย นอกจากน้ี 
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ผลจากการทดสอบความสามารถในการสื่อสาร
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน เรื่อง จำานวนจริง 
โดยใช้แบบวัดความสามารถในการสื่อสารทาง

คณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นข้อสอบอัตนัยที่ผู้วิจัยได้สร้าง
ขึ้น ผลการทดสอบแสดงดังตารางที่ 4 

ต�ร�งที่ 4 แสดงระดับความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ รายบุคคลของนักเรียนชั้น
มัธยมศกึษาปทีี ่4 เรือ่ง จำานวนจรงิ จากแบบวัดความสามารถในการสือ่สารทางคณติศาสตร ์
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน (ร้อยละ) 
3
ดี

2
พอใช้

1
ปรับปรุง

0
ไม่มี

การสื่อสารทางคณิตศาสตร์
ร้อยละ 70.6
 (26 คน) 

ร้อยละ 18.9
 (7 คน) 

ร้อยละ 10.5
 (4 คน) 

0
 (0 คน) 

จากตารางพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มี
ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ 
อยู่ในระดับ 3 คิดเป็นร้อยละ 70.6 โดยความ
สามารถด้านการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ในระดับ 
3 กล่าวคือ นักเรียนสามารถเขียนแสดงแนวคิด
ทางคณิตศาสตร์ของตนได้อย่างเข้าใจ ชัดเจน 
ครอบคลุมสาระสำาคัญทั้งหมด รวมถึงสามารถ
แสดงเหตุผลและใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการอธิบายได้เหมาะสม ซึ่งจากสิ่ง
ทีก่ล่าวท้ังหมดสะทอ้นใหเ้หน็วา่ การจดัการเรยีนรู้ 
ด้วยวิธีการเสริมต่อการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนเกิด
การพัฒนาความสามารถทั้งด้านการสื่อสารทาง
คณติศาสตรแ์ละการนำาเสนอ ซึง่เป็นไปตามความ
จุดมุ่งหมายของงานวิจัยที่ตั้งไว้

อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ลักษณะ

สำาคัญของการจัดการเรียนรู้แบบเสริมต่อการ 
เรียนรู้ เรื่อง จำานวนจริง ที่ส่งเสริมความสามารถ 
ในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์และการนำาเสนอ
นั้นจะต้องเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้
นักเรียนได้สนทนา อภิปราย และถ่ายทอดความรู้  
มีโอกาสได้แสดงความคิดของตนเอง รวมถึงมี

โอกาสได้ฝึกการเขียนโดยใช้ภาษาและสัญลักษณ์
ทางคณติศาสตรท์ีถ่กูตอ้ง ดงันัน้กจิกรรมส่วนใหญ่
ในการจัดการเรียนรู้แบบเสริมต่อการเรียนรู้ เรื่อง 
จำานวนจริง จะต้องเน้นการทำากิจกรรมกลุ่ม โดย
แตล่ะข้ันตอนมปีระเดน็ในเร่ืองปญัหาและอปุสรรค 
รวมถงึแนวทางพฒันาการจดัการเรียนรูด้งัตอ่ไปน้ี

ขัน้ที ่1 เสรมิสรา้งความรูเ้พือ่เตรยีมความ
พรอ้ม ในขัน้นีป้ญัหาสว่นใหญท่ีพ่บคอืการนำาเสนอ 
ความรู้ของนักเรียนที่ไม่ครอบคลุมสาระสำาคัญ
และไม่ค่อยกล้าแสดงออกทั้งนี้ เนื่องจากโดย 
พื้นฐานของการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ใน
ประเทศไทยส่วนใหญ่ไม่ได้เน้นให้ฝึกในเรื่องการ
ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ที่ถูกต้องในการนำาเสนอ 
หรือถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นประจำา ดังนั้น 
ครูควรให้นักเรียนได้ฝึกพูดหรือนำาเสนอความรู้ 
หน้าช้ันเรียนอย่างสม่ำาเสมอและให้แรงเสริม
สำาหรับนักเรียนที่ไม่กล้าแสดงออก ซึ่งสอดคล้อง
กับ Thurber (1976) ได้กล่าวว่าการให้นักเรียน
ออกมาพดูหนา้ชัน้เรยีน มกีารตัง้คำาถามจากเพือ่น
และการทำากจิกรรมกลุม่ ชว่ยพฒันาความสามารถ
ในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์และการนำาเสนอ
และสอดคล้องกับ ละออ โพธิภิรมย์ (2555) ท่ี
กลา่ววา่ การทีน่กัเรยีนจะกลา้แสดงออกนัน้พฒันา
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ได้จากการฝึกซ้ำาๆ และการให้แรงเสริมทางบวก

ขั้นที่ 2 จำาลองแบบอย่างของงานเขียน 
ในขั้นน้ีส่วนใหญ่แล้วนักเรียนจะได้เห็นตัวอย่าง
ของการเขียนโดยใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ท่ีถูกต้องรวมถึงได้รับโอกาสในการ
แสดงความคิดเห็น ได้ซักถามข้อสงสัย ซึ่งปัญหา
ที่พบคือนักเรียนจับประเด็นสำาคัญในการเขียน
รูปแบบต่างๆ ไม่ได้ ดังนั้นสิ่งที่ครูควรทำาเมื่อพบ
ปัญหานี้คือ การเลือกตัวอย่างในการอธิบายจาก
ลักษณะง่ายไปยากและเปิดโอกาสให้นักเรียนซัก
ถามข้อสงสัยทันทีหลังการอธิบายแต่ละตัวอย่าง
ทันที ซึ่งสอดคล้องกับ สสวท. (2555) ได้แนะนำา
แนวทางในการสง่เสรมิความสามารถในการสือ่สาร
ทางคณิตศาสตร์และการนำาเสนอว่าครูควรให้
นักเรียนมีโอกาสได้รับสารอย่างเป็นลำาดับขั้นโดย
ให้นักเรียนได้ใคร่ครวญตามทีละน้อยจากง่ายไป
ยากจนเข้าใจเน้ือหาของสารที่ได้รับ ซึ่งช่วยให้
นักเรียนรับรู้ประเด็นที่สำาคัญได้อย่างละเอียด

ขั้นที่ 3 การเขียนงานร่วมกัน ในขั้นน้ี 
ส่วนใหญ่นักเรียนจะเป็นผู้แสดงความคิดเห็นใน
การเขียนแสดงวิธีทำาท้ังหมดโดยครูจะคอยช่วย
เหลอืนกัเรียนเมือ่เกิดปัญหาในการใช้เลือกใช้ความ
รู้หรือภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่ถูก
ต้องในการเขียน ซึ่งในขั้นตอนนี้ส่วนใหญ่จะให้
นักเรียนทำากิจกรรมในลักษณะกลุ่ม โดยปรึกษา
กับเพื่อนในกลุ่มเพื่อช่วยกันเขียนแสดงวิธีทำา ซึ่ง
การทำาเช่นนี้ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการ
เขียนซึ่งกันและกันช่วยให้ความสามารถทางด้าน
การสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนดีขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับ Rowan และ Morrow (1993) 
ที่แนะนำาแนวทางในการพัฒนาความสามารถใน
การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
และการนำาเสนอของนักเรียน คือ การจัดกลุ่ม
เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมมือและช่วยเหลือกันในการ
เรียนรู้ เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สำารวจ

แนวคดิระหว่างกนัในกลุ่ม ซึง่เปน็การพฒันาความ
สามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์โดยตรง

ขั้นที่ 4 การเขียนอย่างอิสระ ในขั้นนี้
จะเป็นขั้นการฝึกเขียนด้วยตนเองของนักเรียนซึ่ง
ปัญหาที่ยังพบส่วนใหญ่คือนักเรียนใช้ภาษาและ
สญัลกัษณใ์นการเขยีนอธบิายยงัไมถ่กูตอ้งสมบูรณ์
ซึ่งอาจเป็นเพราะว่านักเรียนยึดติดกับรูปแบบ
การเขียนเดิมๆ ที่เขียนโดยไม่ทราบความหมาย
ของการเขียนสิ่งๆ นั้นดังนั้นครูควรฝึกให้นักเรียน
เขียนอธิบายแนวคิดของตนเองเพื่อที่จะได้เรียนรู้
อย่างมีความหมาย ซึ่งสอดคล้องกับ Rowan และ 
Morrow (1993) ที่กล่าวว่าควรเน้นให้นักเรียน
ได้ฝึกเขียนแสดงแนวคิดของตนเพื่อให้นักเรียนได้
ตระหนักว่า การเขียนน้ันเป็นส่วนสำาคัญในการ
ดำาเนินการทางคณิตศาสตร์ และเพื่อให้นักเรียน
ได้เข้าใจว่าทำาไมจึงต้องเขียนอธิบาย 

เมื่อพิจารณาถึงระดับความสามารถใน
การสื่อสารทางคณิตศาสตร์และการนำาเสนอของ
นักเรียนนั้น โดยภาพรวมพบว่า นักเรียนมีความ
สามารถดีขึ้นตามลำาดับ จากวงจรปฏิบัติการที่ 1 
จนถึงวงจรปฏิบัติการ 4 และผลจากการทดสอบ
ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของ
นกัเรยีนรายบคุคล พบวา่นกัเรยีนสว่นใหญม่คีวาม
สามารถในการสือ่สารทางคณิตศาสตรอ์ยูใ่นระดบั 
3 (ด)ี ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็วา่รปูแบบการจดัการเรยีนรู ้
แบบเสริมต่อการเรียนรู้ สามารถพัฒนาความ
สามารถในการส่ือสารทางคณติศาสตรแ์ละการนำา
เสนอของนักเรียนได้จริง ทั้งนี้อาจเป็นผลสืบเนื่อง
มาจากรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเสริมต่อการ
เรียนรู้ มีขั้นตอนที่เหมาะสมกับการส่งเสริมให้
เกิดการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร์และการนำาเสนอของนักเรียน กล่าว
คอื นกัเรยีนไดม้โีอกาสถา่ยทอดความรู้ของตนและ
ไดร้บัฟงัการสะทอ้นความเหน็จากเพือ่นและคร ูใน
ขั้นที่ 1 (เสริมสร้างความรู้เพื่อเตรียมความพร้อม) 
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นอกจากนี้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ตัวอย่างที่
ถูกต้องจากครู ซึ่งทำาให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการ
เขียนโดยใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
ที่ถูกต้องและเป็นสากล ในขั้นที่ 3 การเขียนงาน
ร่วมกัน ข้ันน้ีนักเรียนได้ฝึกการแสดงแนวคิดใน
การเขียนแสดงวิธีทำา หรือการแสดงเหตุผล รวม
ทั้งการแปลงโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ร่วมกับ
เพื่อนหรือครู และในขั้นที่ 4 การเขียนอย่างอิสระ 
(Independent writing) ขั้นนี้นักเรียนได้ฝึกการ
เขียนด้วยตนเอง ซึ่งช่วยให้ครูได้รู้ถึงระดับความ
สามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์นักเรียน 
เพื่อที่จะได้ตระหนักถึงการให้ความช่วยเหลือด้วย
วิธีการเสริมต่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียน
มากขึ้น โดยการช่วยเหลือของครูจะเน้นการใช้
คำาถาม เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้ตระหนักถึงการ
ใช้ภาษาหรือสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ของตน 
และอีกประการหนึ่ง คือ จากการจัดการเรียนรู้ดัง
กล่าว นักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้การแสดงแนวคิด 
การเรียบเรียงคำาพูดหรือลักษณะการเขียนแสดง
วิธีทำาที่ถูกต้องจากเพื่อนและครู ซึ่งทำาให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้ในการปรับรูปแบบการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร์ หรือการนำาเสนอความรู้ได้ชัดเจน
และสมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับสภาครู
คณิตศาสตร์แห่งชาติอเมริกา (NCTM, 1989: 
26) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนที่ให้
นักเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ มีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างนักเรียนด้วยกัน มีโอกาสในการชี้แจง
แนวคิด อธิบายเหตุผล และส่ือสารให้บุคคลอื่น
เห็นด้วยกับแนวคิดของตน ทั้งการพูดและการฟัง 
กิจกรรมดงักล่าว จะช่วยใหน้กัเรยีนได้สรา้งความรู ้ 
และเรียนรู้ที่จะรับฟังแนวคิดในลักษณะต่างๆ จน
เกิดความชัดเจนในแนวคิดของตนเอง ซึ่งถือได้ว่า
เป็นกุญแจสำาคัญในการส่งเสริมและพัฒนาความ
สามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Smit และ Eerde 

(2013) ที่มีการใช้วิธีการเสริมต่อการเรียนรู้ทาง
ดา้นภาษาทางคณติศาสตรใ์นการจัดการเรยีนการ
สอน ซึ่งผลการศึกษาพบว่านักเรียนมีผลการเรียน
ดีข้ึน และนักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษา
และสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ดีขึ้น ซึ่งวิเคราะห์
ได้จากการที่ครูให้ความช่วยเหลือในระดับต่ำาใน
บทเรียนท้ายๆ จนกระทั่งนักเรียนสามารถปฏิบัติ
ได้ด้วยตนเอง 

ข้อเสนอแนะการวิจัย
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย

ไปใช้

1.1 ควรกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนได้มี
บทบาทในการแสดงความคิดเห็น สนทนา หรือมี
การอภิปราย เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มี
การเสริมต่อการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยให้ครูได้ทราบถึง
ระดับความสามารถของนกัเรยีนแตล่ะคน เพือ่ทีจ่ะ
ได้ให้ความช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม

1.2 ควรมีการสะท้อนผลให้นักเรียน
ทราบระดับความสามารถในการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร์และการนำาเสนอของตนเอง และควร
เสนอแนะแนวทางในการพฒันาความสามารถของ
นักเรียนด้วย

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการนำาวิธีการจัดการเรียนรู้ 
แบบเสริมต่อการเรียนรู้ ไปพัฒนาทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์อื่นๆ เช่น ความ
สามารถในการแก้ปัญหา เนื่องจากเป็นทักษะ
ที่ต้องอาศัยการฝึกฝน การให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
ตัวอย่างในเบื้องต้นก่อนจากครู ทำาให้นักเรียนได้
เหน็กระบวนการแกป้ญัหาทีถ่กูตอ้ง ภายใตก้ารให้
ความชว่ยเหลอืจากครอูาจจะทำาให้นักเรียนพฒันา
ความสามารถในการแก้ปัญหาได้เร็วขึ้น 
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