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บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในชั้นเรียน
ที่เน้นการแก้ปัญหา กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 15 คน  
ปีการศึกษา 1/2563 โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน ชั้นเรียนนี้จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด 
วิเคราะห์ข้อมูลตามกรอบแนวคิดทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของ NCTM (2000)  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) การแสดงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ นักเรียนมีการแสดงวิธีคิด เหตุผลใน 
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วยการพูด ใช้การเขียนอธิบายถึงวิธีการที่ง่ายต่อการท าความเข้าใจและ
อภิปรายถึงการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วยการแสดงให้เห็นถึงขั้นตอน การด าเนินการต่าง  ๆ  
เป็นรูปธรรม 2) การท าความเข้าใจ แปลความหมาย และประเมินหรือตอบกลับแนวคิดทางคณิตศาสตร์ 
นักเรียนสามารถท าความเข้าใจแนวคิดทางคณิตศาสตร์และตอบกลับแนวคิดของเพ่ือนในชั้นเรียนด้วย  
การใช้วิธีการพูด การเขียนที่มีการอธิบายถึงวิธีการที่ ง่ายต่อการท าความเข้าใจ และอภิปรายถึง  
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วยการแสดงให้เห็นการแปลความหมายให้สามารถมองเห็นเป็นรูปธรรมอย่าง
ชัดเจน 3) การใช้ค าศัพท์ สัญลักษณ์ และโครงสร้างทางคณิตศาสตร์  นักเรียนมีการแสดงวิธีการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ ในลักษณะของการใช้ค าศัพท์ สัญลักษณ์ และโครงสร้างทางคณิตศาสตร์           ที่อธิบาย
แนวคิดทางคณิตศาสตร์ด้วยการพูด ใช้การเขียนที่มีการอธิบายถึงวิธีการที่ง่ายต่อการท าความเข้าใจ และ
อภิปรายถึงการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วยการแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน  
 
ค าส าคัญ  ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน  ชั้นเรียนที่เน้นการแก้ปัญหา  วิธีการแบบเปิด  
    การศึกษาชั้นเรียน 
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Abstract  
 This research aimed to analyze mathematical communication skills of students in 
problem solving classroom. The target group is 15 fifth-grade students, Academic Year 
1/2020 at Ban bueng niam bueng khai nun tha hin School. Open approach was 
implemented as a teaching approach in this study. Data were analyzed by framework of 
mathematical communication skills (NCTM, 2000). 
 The results of the research were as follows, 1) Representation of mathematical 
ideas, students could show their way of thinking, reasoning for solving mathematics 
problems by speaking, writing to describe how to that easy to understand. Moreover, they 
discussed the way to solve mathematics problems by demonstrating the concrete 
procedure and manipulation, 2) Understanding, interpreting and evaluating or responding 
to mathematical ideas, students could understand mathematical ideas and respond to 
their classmates' ideas by speaking and writing to explain the way to solve problem that 
easy to understand. Additionally, they discussed the way to solve mathematical problems 
by showing the interpretation that could be able to understand clearly, and 3) Using 
mathematical terms, symbols and structures, students could show how to solve 
mathematics problems by using mathematical terms, symbols and structures that describe 
mathematical ideas. They could speak and write to describe the way to solve problem 
that easy to understand. Moreover, they discussed how to solve mathematics problems 
with concrete demonstrations. 
 
 

Keywords: Students’ Mathematical Communication Skills, Problem Solving Classroom,  
      Open Approach, Lesson Study 
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1. บทน า  
 การเรียนการสอนของประเทศไทยในปัจจุบันส่วนใหญ่ยังเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉพาะ
ผลสัมฤทธิ์ที่ ได้จากการทดสอบ โดยไม่ได้เน้นกระบวนการเรียนรู้หรือวิธีการเรียนรู้ของนักเรียน  
(ไมตรี  อินทร์ประสิทธิ์, 2546, หน้า 1) ครูส่วนใหญ่ให้ความส าคัญเฉพาะผลลัพธ์ หรือค าตอบของนักเรียน
และไม่ได้ให้ความส าคัญกับกระบวนการหรือแนวคิดของนักเรียน (ไมตรี  อินทร์ประสิทธิ์, 2557) วิธีการสอน
ให้นักเรียนท่องจ า ความรู้ และฝึกทักษะส าเร็จรูปไปเพ่ือสอบ ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่กระบวนการเรียน
การสอนในชั้นเรียนในแนวใหม่ที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์เป็นและอย่างมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน (วิทยากร เชียงกูล, 2559, หน้า 153) ปัญหาส าคัญของการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ คือ ครู
ส่วนใหญ่ยังคงใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ท าให้
นักเรียนที่ เรียนรู้ได้เร็วสามารถเข้าใจ  เนื้อหาได้ง่าย ส่วนผู้ เรียนที่เรียนรู้ช้า  ฟังบรรยาย 
ไม่ทัน ไม่เข้าใจเนื้อหาที่บรรยายจะเกิดความเบื่อหน่าย ไม่อยากเรียน (ฟาฏินา วงศ์เลขา, 2553, หน้า 23)  
 นักเรียนส่วนใหญ่จะมีความกังวลเมื่อครูขอให้อธิบายค าตอบ นักเรียนมักจะมีความกังวลเกี่ยวกับ
ค าตอบที่ผิดและไม่สามารถอธิบายผลลัพธ์ได้ดีในชั้นเรียน (Sukoco & Mahmudi, 2016, pp. 11-24) และ
นักเรียนส่วนใหญ่ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาไม่สามารถสื่อสารด้วยค าพูดได้ รวมทั้งไม่สามารถสื่อสารเป็น
ลายลักษณ์อักษรได้ดีเท่าที่ควร (Huggins, 1999, p. 10) นอกจากนี้ Deveney (2005, p. 164) ยังกล่าวว่า 
นักเรียนมักจะโต้ตอบโดยการเขียนตอบค าถามโดยตรงเท่านั้นและมักจะไม่ค่อยยกมือตอบค าถามเพ่ือ
อภิปรายในชั้นเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมักจะพบในนักเรียนที่อยู่ตามโรงเรียนชนบท นักเรียนมีทักษะการ
สื่อสารยังอยู่ในระดับต่ า เป็นเรื่องยากและไม่บ่อยนักที่นักเรียนที่จะแสดงความคิดเห็นออกมา แม้ว่านักเรียน
จะมีความคิดท่ีอยู่ในใจอยู่แล้ว (Huggins, 1999, p. 10) อีกทั้ง Karlimah & Lestari (2014, p. 86) ระบุว่า 
นักเรียนบางคนอาจจะมีทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ที่ค่อนข้างจ ากัด และความสามารถในการสื่อสาร
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนนั้น ยังไม่ได้รับการพัฒนา (Harwati, et al., 2015, p. 175) ในศตวรรษที่ 21 
นักเรียนไม่เพียงแต่ต้องการความรู้ด้านเนื้อหาเท่านั้น แต่ยังต้องใช้ทักษะต่าง ๆ ที่มีความจ าเป็น เช่น ทักษะ
ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า  ทั ก ษ ะ ก า ร คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห์  ทั ก ษ ะ ค ว า ม คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์  
และทักษะการสื่อสาร (Rizki & Priatna, 2019, p. 1) ครูคณิตศาสตร์จึงต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการสอน  
โดยใช้แนวทางการสอนที่เน้นการแก้ปัญหา (Problem Solving Approach) ซึ่งเป็นการสอนผ่าน 
การแก้ปัญหาลักษณะหนึ่งซึ่งเน้นการสอนเกี่ยวกับการเรียนรู้ ว่าจะเรียนรู้ได้อย่างไร ซึ่งนักเรียนจะเรียนรู้วิธี
พัฒนาความรู้ทางคณิตศาสตร์ด้วยตนเอง ( Isoda, 2010, p. 17) ในการสอนที่เน้นการแก้ปัญหา  
ครูต้องมีหลักการที่ดีในการช่วยเหลือนักเรียนในขณะที่นักเรียนก าลังแก้ปัญหา ( Inprasitha, 2014)  
ซึ่งชั้นเรียนคณิตศาสตร์ถือเป็นชั้นเรียนส าคัญที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการแก้ปัญหา  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (Isoda, 2010, p. 17)  
 ชั้นเรียนที่เน้นการแก้ปัญหาให้ความส าคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งด้านเนื้อหา  
ด้านทักษะ กระบวนการเรียนรู้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ควบคู่ไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งเป็นองค์ประกอบ  
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ที่ส าคัญของการเรียนรู้อย่างมีความหมายของนักเรียน (Shimizu, 2006) อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเต็มศักยภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดแนวคิดหรือวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย  
จากการมีอิสระในการคิดและการท ากิจกรรม (ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์, 2546) ซึ่ง Nohda (2000, p. 40)  
แนะน าวิธีการสอนที่เรียกว่า “วิธีการเปิด (Open Approach)” ที่ให้นักเรียนแก้ปัญหาปลายเปิดที่ไม่ได้ท า
เป็นประจ า ปัญหาต้องใช้วิธีการต่าง ๆ ในการแก้หรือมีค าตอบที่ถูกต้องหลายค าตอบ วิธีการแบบเปิด             
เป็นนวัตกรรมการสอนอย่างหนึ่งที่พัฒนาต่อเนื่อง มาจากการใช้ปัญหาปลายเปิด (Open-ended 
Problem) ไมตรี  อินทร์ประสิทธิ์ (2546) น านวัตกรรมมาทดลองใช้ในโรงเรียนเต็มรูปแบบทั้ง “แนว
ทางการสอนแบบใหม่” ที่เรียกว่า “Open Approach” และใช้การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)                
ในฐานะ “วิธีการปรับปรุงแนวทางการสอนให้ดีขึ้น” โดยได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดหลายอย่างเพ่ือให้เหมาะสม
กับบริบทของประเทศไทย ซ่ึงชั้นเรียนที่เน้นการแก้ปัญหาจะส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนในด้านทักษะ
ของนักเรียน สอดคล้องกับมาตรฐานคณิตศาสตร์ศึกษาที่ก าหนดโดยสมาคมครูคณิตศาสตร์แห่ง
สหรัฐอเมริกา ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ในการเรียนคณิตศาสตร์มีความจ าเป็นมากที่จะต้องพัฒนา 
(NCTM, 2000, p. 60)  
 การสื่อสารทางคณิตศาสตร์เป็นหนึ่งในทักษะที่จ าเป็นส าหรับนักเรียน ทักษะการสื่อสาร  
ทางคณิตศาสตร์จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจคณิตศาสตร์ผ่านกระบวนการคิด การอภิปราย การตัดสินใจ (Viseu 
& Oliveira, 2012, p. 288) และเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (Hulukati, 2005, p. 
1)  นอกจากนี้ ยั งสามารถน าทางนัก เรี ยนให้แสดงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ ในรูปแบบต่ าง  ๆ  
การสื่อสารทางคณิตศาสตร์ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนสามารถเสริมสร้างความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับ
คณิตศาสตร์ได้ (Gordah & Astuti, 2013, p. 228) สอดคล้องกับแนวคิดของ Polya (1973, p. 228) 
อธิบายว่า การสื่อสารเป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีความส าคัญในกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทั้งในและ              
นอกห้องเรียน การสื่อสารนั้นมีบทบาทส าคัญในวิชาคณิตศาสตร์ NCTM (2000, p. 60) ระบุว่า                
การสื่อสารเป็นส่วนส าคัญของคณิตศาสตร์ และคณิตศาสตร์ศึกษา การสื่อสารเป็นสิ่งส าคัญในการสอน การ
ประเมิน และการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยได้เสนอตัวชี้วัดการสื่อสารทางคณิตศาสตร์สามารถวัดได้จาก (1) 
ความสามารถในการแสดงความคิดทางคณิตศาสตร์ผ่านการพูด การเขียน และการสาธิตอธิบายที่แสดงให้
เห็นภาพ (2) ความสามารถในการเข้าใจ แปลความหมายและประเมินแนวคิดทางคณิตศาสตร์ ทั้งทางวาจา 
การเขียนหรือในรูปแบบอ่ืน ๆ (3) ความสามารถในการใช้ค าศัพท์ สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ และสอดคล้อง
กับ Clark (2005, pp. 296–316) กล่าวว่า นักเรียนที่มีทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ที่ดี            จะ
สามารถสร้างความหลากหลายในการค้นหาทางเลือกในการแก้ปัญหาได้  
 จากเหตุผลที่กล่าวมาในข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์  
แต่ในปัจจุบันการจัดกระบวนการเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ที่ผ่านมา ครูมุ่งเน้นที่เนื้อหาคณิตศาสตร์
มากกว่าทักษะ นักเรียนยังขาดทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ชั้นเรียนในไทยจ าเป็นต้องพัฒนาทักษะ
ทางคณิตศาสตร์ ซึ่งในชั้นเรียนที่เน้นการแก้ปัญหาได้น าวิธีการแบบเปิดมาใช้ เป็นการปรับเปลี่ยน  
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การจัดการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างทักษะที่จ าเป็นให้กับตัวผู้เรียน และเน้นให้ผู้เรียนได้แก้ปัญหา 
ด้วยตนเองโดยน านักเรียนไปสู่เป้าหมายในการท ากิจกรรมได้อย่างแท้จริง ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นต าแหน่ง
ความส าคัญของทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์และเพ่ือพัฒนาชั้นเรียนแบบเดิมให้กลายเป็นชั้นเรียน  
ที่นักเรียนมีความสามารถในการใช้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร มีความเข้าใจคณิตศาสตร์  
ผ่านกระบวนการคิด การอภิปราย และเพ่ิมโอกาสการมีส่วนร่วมของนักเรียนที่น าไปสู่การเรียนรู้  
ที่มีความหมาย ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจการวิเคราะห์ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในชั้นเรียน 
ที่เน้นการแก้ปัญหา เพ่ือเป็นข้อมูลเชิงวิเคราะห์ส าหรับผู้วิจัยที่วิจัยเกี่ยวกับการสื่อสารและใช้เป็นข้อมูล
สนับสนุนงานวิจัยเชิงพัฒนาในระยะยาว 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
เพ่ือวิเคราะห์ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในชั้นเรียนที่เน้นการแก้ปัญหา 
 

3. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 ชั้นเรียนที่เน้นการแก้ปัญหา  
  การแก้ปัญหาในคณิตศาสตร์ศึกษา ถูกนิยามในฐานะที่เป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมในโจทย์ ที่
วิธีการหาค าตอบไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่รู้มากกว่าเดิม (NCTM, 2000, p. 60) ในความหมายนี้ ปัญหาที่
เหมาะสมเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหา ไม่ใช่เป็นเพียงแค่โจทย์ปัญหาหรือเป็นปัญหาในชีวิตประจ าวันเท่านั้น แต่
ยังพิจารณาจนกว่านักเรียนจะไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหานั้นอย่างไร จึงจะสามารถเป็นปัญหาให้นักเรียนได้แก้ปัญหา 
จากค ากล่าวนี้ แม้ว่าปัญหาถูกน าเสนอเป็นโจทย์ปัญหาในชีวิตจริง แต่ก็ไม่ใช้ปัญหาที่นักเรียนจะรู้ว่าจะ
แก้ปัญหาอย่างไร (Isoda, et al., 2009, p. 18)  
  ไมตรี  อินทร์ประสิทธิ์ (2557) กล่าวว่า ชั้นเรียนคณิตศาสตร์ เป็นชั้นเรียนที่เน้นการแก้ปัญหา 
ด้วยตนเอง เพ่ือให้นักเรียนค้นพบคณิตศาสตร์ด้วยตนเอง โดยชั้นเรียนที่เน้นการแก้ปัญหา จะไม่เน้นค าตอบ
ของนักเรียนแต่ต้องการให้นักเรียนแสดงวิธีคิดของตนเองว่าท าไมค าตอบจึงเป็นเช่นนั้นและนักเรียนต้องหา
ให้ได้หลากหลายวิธีที่สุด ซึ่งการให้ความส าคัญกับความหลากหลายของวิธีการนี้ จะเปิดโอกาสให้นักเรียน
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้จากหลากหลายวิธีการ และการแก้ปัญหาจะท าให้ครูเห็นถึงวิธีการ              ใน
การเรียนรู้ของนักเรียนได ้
  ชั้นเรียนที่เน้นการแก้ปัญหาหรือชั้นเรียนคณิตศาสตร์ใช้วิธีการแบบเปิดเป็นวิธีการสอนที่เน้น 
การแก้ปัญหาของนักเรียนและกระตุ้นให้นักเรียนใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างเพ่ือแก้ปัญหาที่ประกอบด้วย  
4 ขั้นตอน (Inprasitha, 2010, pp. 193-206)  
 วิธีการแบบเปิด (Open Approach) 
  วิธีการสอนที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนแต่ละคนเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยพลังและความสามารถของ
ตนเอง ส าหรับความหมายนี้ครูต้องเข้าใจแนวคิดของนักเรียนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพ่ือเป็นแนวทาง
ส าหรับครูในการกระตุ้นสนับสนุนและให้ประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับนักเรียน ดั งนั้นพวกเขาสามารถ
พัฒนาการเรียนรู้แบบอิสระตามศักยภาพ (Loypha & Inprasitha, 2004, pp. 18-28) 
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ภาพประกอบ 1 ล าดับวิธีการสอนในชั้นเรียนที่เน้นการแก้ปัญหา (Inprasitha, 2014, p. 193) 
 

 ขั้นตอนที่ 1 การน าเสนอปัญหาปลายเปิด ในขั้นตอนนี้ครูน าเสนอสถานการณ์ปัญหาปลายเปิดกับ  

สื่อบางอย่างเพ่ือให้นักเรียนเข้าใจด้วยตัวเอง 

 ขั้นตอนที่ 2 นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการแก้ปัญหาปลายเปิด คือขั้นตอนที่นักเรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านความพยายามในการแก้ปัญหาปลายเปิดด้วยวิธีการต่าง ๆ ครูรวบรวมค าตอบทั้งหมด  

เพ่ือน าเสนอโดยนักเรียน 

 ขั้นตอนที่ 3 การอภิปรายและการเปรียบเทียบทั้งชั้นเรียน ในขั้นตอนนี้นักเรียนจะน าเสนอทางออก
ของปัญหาปลายเปิด ครูรับรู้วิธีการแก้ปัญหาที่นักเรียนน าเสนอและอ านวยความสะดวกในการเชื่อมโยง
แนวคิดทางคณิตศาสตร์ 
 ขั้นตอนที่ 4 สรุปผ่านการเชื่อมโยงแนวความคิดทางคณิตศาสตร์เกิดขึ้นในห้องเรียน ครูพยายาม ที่
จะเชื่อมโยงความคิดทั้งหมดเพ่ือให้นักเรียนได้เข้าใจร่วมกันก่อนให้นักเรียนจดบันทึกลงบนกระดานและ
บันทึกลงในสมุดเป็นภาษาของตนเอง 

 

           การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  2 กระบวนการของการศึกษาชั้นเรียน (Inprasitha, 2014, p. 195) 

Posing open ended 
problem 

Students’ self learning 

Whole class discussion 

Summarize through 
connecting students’ 
mathematical ideas 

emerged in the classroom 

Collaboratively 
Reflection on teaching 

practice (See) 

Collaboratively 
Observing the research 

lesson (Do) 

Collaboratively 
Design research lesson 

(Plan) 
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ภาพประกอบ 3 วงจรการปฏิสัมพันธ์เชิงสังคม (Emori, 2005) 

 จากภาพเป็นการใช้การศึกษาชั้นเรียนในไทยที่สามารถอธิบายรายเอียดตามข้ันตอนของการศึกษา
ชั้นเรียนมี 3 ขั้นตอน (Inprasitha, 2014, p. 195) ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 - การออกแบบบทเรียนการวิจัยร่วมกัน (Plan) ในขั้นตอนนี้นักวิจัยและครูที่เข้า
ร่วมได้ร่วมกันวางแผนเริ่มต้นด้วยการออกแบบปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้สถานการณ์ปัญหาปลายเปิด  
หลังจากนั้นการเรียนการสอนจะด าเนินการตามวิธีการเปิดซึ่งเปิดส าหรับนักเรียนแต่ละคนที่จะมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางคณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้นร่วมกันโดยใช้ปัญหาปลายเปิด 

 ขั้นตอนที่ 2 - การสังเกตบทเรียนการวิจัยร่วมกัน (Do) ในขั้นตอนนี้หลังจากที่แผนการสอนได้
เกิดขึ้นจริงในห้องเรียนโดยหนึ่งในทีมที่สร้างแผนนั้นจะมีการสังเกตการณ์ในชั้นเรียนร่วมกันโดยสมาชิกทีม
วิจัยและครูคนอ่ืน ๆ จุดมุ่งหมายคือการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิดของนักเรียนไม่ใช่การแสดงของครู  

 ขั้นตอนที่ 3 - การสะท้อนการสอนร่วมกัน (See) ทีมวิจัยและครูเข้าร่วมเพ่ือสะท้อนการสังเกต
การสอนในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงการสอนและใช้ความคิดที่ปรับปรุงใหม่ในการสอนรอบต่อไป 

ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Communication Skills) 
 การสื่อสารนั้นเป็นส่วนส าคัญของคณิตศาสตร์ศึกษา สิ่งนี้แสดงถึงความส าคัญของการสื่อสาร 

ในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นกระบวนการ 1 ใน 5 มาตรฐานที่ถูกเน้นและให้ความส าคัญใน NCTM 
(2000) คือ การแก้ปัญหา การใช้เหตุผลและการพิสูจน์ การสื่อสาร การเชื่อมโยง และการน าเสนอ  
การสื่อสารทางคณิตศาสตร์เป็นหนึ่งในทักษะที่จ าเป็นส าหรับนักเรียน ทักษะช่วยให้นักเรียนเข้าใจ
คณิตศาสตร์ผ่านกระบวนการคิด การอภิปรายและการตัดสินใจ (Viseu & Oliveira, 2012, p. 288) ทักษะ
นี้ยังสามารถน าทางนักเรียนให้แสดงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ และการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร์ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนสามารถเสริมสร้างความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ 
(Gordah & Astuti, 2013, pp. 227-232)  
  Emori (2005) กล่าวว่า การสื่อสารทางคณิตศาสตร์เป็นโครงสร้างการสื่อสารทางคณิตศาสตร์               
ที่น่าสงสัยในการมีส่วนร่วมของผู้สื่อสาร ได้แก่  ความถูกต้องแม่นย า (Rigorousness) ความคุ้มค่า 
(Economy) และความอิสระ (Freedom) ทุกประเด็นของคณิตศาสตร์ศึกษานั้นเกี่ยวข้องกับการสื่อสาร 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ การเรียนรู้เป็นสิ่งกระตุ้นและสร้างสิ่งใหม่โดยเป็นความรู้ของผู้เรียน กระบวนการ
เรียนรู้จ าเป็นจะต้องใช้กระบวนการสื่อสาร ซึ่ง Emori (2005) ได้เสนอวงจรปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ดังภาพ
ข้างล่างนี้ 
 

 

 

 

Sending the first 

สาร (Message) 

ผู้พูดคนที่ 2 ผู้พูดคนที่ 1  

สาร (Message) 

Dyad feed back 
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 การสื่อสารเป็นส่วนส าคัญของคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา หากไม่มีการสื่อสารที่ดีการพัฒนา
ทางคณิตศาสตร์จะไม่เกิดขึ้น การสื่อสารเป็นสิ่งสิ่งส าคัญในการสอน การประเมินและ ในการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ตามที่ NCTM (2000, p. 60) ก าหนดตัวชี้วัดการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร์ไว้ดังนี้ 
  (1) ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นทางคณิตศาสตร์ด้วยค าพูด หรือเป็นลายลักษณ์
อักษร แสดงให้เห็นและสามารถอธิบายอย่างเห็นได้ชัด 
  (2) ความสามารถในการเข้าใจ ตีความ และประเมินความคิดทางคณิตศาสตร์ทั้งค าพูด               
การเขียนหรือในรูปแบบอ่ืน ๆ 
  (3) ความสามารถในการใช้ค าศัพท์สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์และโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ 
เพ่ือแสดงความคิดเห็น อธิบายความสัมพันธ์กับแบบจ าลองสถานการณ์ได้ 

ทักษะการสื่อสารทางคณิตของนักเรียน สามารถวิเคราะห์ได้จากตัวชี้วัดตามที่ NCTM (2000) 
ก าหนดขึ้นซึ่งเป็นเกณฑ์พ้ืนฐานส าหรับการประเมินนักเรียน ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตาราง 1 ตัวชี้วัดการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน NCTM (2000) 
 

ตัวชี้วัดการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ สมรรถนะของนักเรียนในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ 
1. การแสดงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นทางคณิตศาสตร์           

ในรูปแบบของการพูด การเขียน และการสาธิต 
2. การท าความเข้าใจ แปลความหมาย และ
ประเมินหรือตอบสนองแนวคิดทาง
คณิตศาสตร์ 

นักเรียนสามารถท าความเข้าใจ แปลความหมายและ
ประเมินหรือตอบสนองต่อแนวคิดทางคณิตศาสตร์           
ในรูปแบบของการพูด การเขียน และการสาธิต 

3. การใช้ค าศัพท์ สัญลักษณ์ และโครงสร้าง
ทางคณิตศาสตร์ 

นักเรียนสามารถใช้ค าศัพท์ สัญลักษณ์และโครงสร้าง
ทางคณิตศาสตร์เพ่ือน าเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร์ ใน
รูปแบบการพูด การเขียน และการสาธิต 
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4. กรอบแนวคิดการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    ภาพประกอบ 4 กรอบแนวคิดการวิจัย  
 

จากภาพ ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ทักษะการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนในชั้นเรียนที่เน้นการแก้ปัญหา ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร์ ตามกรอบแนวคิดของ NCTM (2000) และวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ  

 

5. วิธีด าเนินการวิจัย  
 5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน  
15 คน โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใครนุ่นท่าหิน จังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
         5.2 ระเบียบวิธีวิจัย 

 งานวิจัยครั้งนี้ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยไดด้ าเนินการวิจัยดังนี้ 
   1) ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย ร่วมกันการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ สมาชิกทีมการศึกษาชั้นเรียน
ร่วมกันออกแบบกิจกรรม สถานการณ์ปัญหา สื่อการสอนที่ใช้ในกิจกรรม และท าความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ซึ่งผู้วิจัยและทีมการศึกษาชั้นเรียนร่วมเขียนแผนสัปดาห์ละ 
1 ครั้ง โดยด าเนินการทุกวันจันทร์ เวลา 15.30 น.-17.30 น. 

ชั้นเรียนที่เน้นการแก้ปัญหา 
(ใช้วิธีการแบบเปิดในฐานะที่เป็นแนวทางการสอน) 

น าเสนอปัญหา
ปลายเปิด 

นักเรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านการ

แก้ปัญหาปลายเปิด 

การอภปิรายและ 
การเปรียบเทียบ

ทั้งชั้นเรียน 

สรุปผ่านการเชื่อมโยง
แนวความคิดทาง

คณิตศาสตร์เกิดขึ้น 
ในห้องเรียน 

 

1) การแสดงแนวคิดทางคณติศาสตร์โดยการพดู การเขียน และการสาธิต 
2) การท าความเข้าใจ แปลความหมาย และประเมินหรือตอบกลับแนวคิดทางคณิตศาสตร์โดยการพดู  
การเขียน และการสาธิต 
3) การใช้ค าศัพท์ สัญลักษณ์ และโครงสร้างทางคณิตศาสตร์โดยการพูด การเขียน และการสาธิต 
 

ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Communication Skills) 
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   2) ผู้วิจัยเข้าร่วมการสังเกตชั้นเรียน ในฐานะที่เป็นผู้สังเกต มีผู้ช่ วยวิจัยท าหน้าที่ในการ
สังเกตและจดบันทึกการท ากิจกรรมในชั้นเรียน ตามกรอบแนวคิดวิธีการแบบเปิด 4 ขั้นตอน ผู้วิจัยและ
ผู้ช่วยวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล โดยบันทึกวีดิทัศน์และบันทึกเสียงในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้น
เรียน เพื่อบันทึกวิธีการคิดและแนวคิดของนักเรียนที่เกิดข้ึน 
   3) ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย ร่วมกันสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรม โดยสะท้อนผล
เกี่ยวกับทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เกิดข้ึนในชั้นเรียน 
   4) ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการบันทึกวีดิทัศน์ การบันทึกเสียง มาถอดโพรโทคอลและตัด             
เอพิโสด แล้วน าข้อมูลภาพนิ่งที่บันทึกผลงานของนักเรียน และแบบบันทึกภาคสนามมาใช้ในการวิเคราะห์
ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ในแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การหารทศนิยม  
โดยพิจารณาประกอบกับข้อเสนอแนะที่ได้จากการสะท้อนผลท้ายกิจกรรม 
 5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การหารทศนิยม , แบบบันทึกภาคสนาม  
ใบกิจกรรมนักเรียน 
 5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

 ผู้วิจัยได้วางแผนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยผู้วิจัย 1 คนและผู้ช่วยวิจัย 4 คน ร่วม
วางแผนกับทีมศึกษาชั้นเรียน ครูพ่ีเลี้ยง และครูผู้ เชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน   
เก็บข้อมูลโดยการบันทึกเสียง จดบันทึกภาคสนาม และบันทึกวีดิทัศน์ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบ
กับใบกิจกรรมนักเรียนในแต่ละกลุ่ม 
 5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนตามกรอบ
แนวคิดของ NCTM (2000) ซึ่งเน้นการวิเคราะห์รายละเอียดของการแสดงแนวคิด การแปลความหมาย 
ประเมินหรือตอบกลับแนวคิดทางคณิตศาสตร์ และการใช้ค าศัพท์ สัญลักษณ์และโครงสร้างทางคณิตศาสตร์
ที่แสดงให้เห็นถึงทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในขณะที่ก าลังแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ข้อมูล
โ ด ย ใ ช้ ตั ว ย่ อ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ใ น ก า ร ร ะ บุ ทั ก ษ ะ ก า ร สื่ อ ส า ร ท า ง ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 
ตาราง 2 รายละเอียดตัวอักษรย่อของทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
 

ตัวย่อ แปลความหมาย 
EMIS การแสดงแนวคิดทางคณิตศาสตร์โดยการพูด 
EMIW การแสดงแนวคิดทางคณิตศาสตร์โดยการเขียน 
EMID การแสดงแนวคิดทางคณิตศาสตร์โดยการสาธิต 
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ตัวย่อ แปลความหมาย 
UIEMIS การท าความเข้าใจ แปลความหมาย และประเมินหรือตอบกลับแนวคิดทางคณิตศาสตร์โดยการพูด 
UIEMIW การท าความเข้าใจ แปลความหมาย และประเมินหรือตอบกลับแนวคิดทางคณิตศาสตร์โดยการเขียน 
UIEMID การท าความเข้าใจ แปลความหมาย และประเมินหรือตอบกลับแนวคิดทางคณิตศาสตร์โดยการสาธิต 
UTNMS การใช้ค าศัพท์ สัญลักษณ์ และโครงสร้างทางคณิตศาสตร์โดยการพูด   
UTNMW การใช้ค าศัพท์ สัญลักษณ์ และโครงสร้างทางคณิตศาสตร์โดยการเขียน   
UTNMD การใช้ค าศัพท์ สัญลักษณ์ และโครงสร้างทางคณิตศาสตร์โดยการสาธิต 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 5 โครงสร้างการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

6. ผลการวิจัย  
 ในชั้นเรียนที่เน้นการแก้ปัญหานี้ ได้ด าเนินการสอนตามระยะของวิธีการแบบเปิด ท าให้สังเกตเห็น
ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน จากนักเรียนทั้งหมด 5 กลุ่ม พบรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  1) ขั้นน าเสนอปัญหาปลายเปิด นักเรียนมีการแสดงแนวคิดทางคณิตศาสตร์โดยการพูด 
(EMIS) เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากครูผู้สอนเองมีการใช้ค าถามตอบโต้กับนักเรียนและนักเรียนมีความรู้เดิม           
อยู่แล้ว จึงสามารถแสดงแนวคิดออกมาได้ไม่ยากนัก ปรากฏให้เห็นทั้ง 5 กลุ่ม  

  

วิเคราะห์ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในชั้นเรียนที่เน้นการแก้ปัญหาโดยใช้กรอบแนวคิด
ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Communication Skills) ของ NCTM (2000) 

การแสดงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ การท าความเข้าใจ แปลความหมาย 
และประเมินหรือตอบกลับแนวคิด

ทางคณิตศาสตร์ 

การใช้ค าศัพท์ สัญลักษณ์ 
และโครงสร้างทาง

คณิตศาสตร์ 

การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้และออกแบบกิจกรรมร่วมกัน 
 

การน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในชั้นเรียนที่เน้นการแก้ปัญหา (PSC : Problem Solving Classroom) 
ใช้วิธีการแบบเปิด (Open Approach) ในฐานที่เป็นแนวทางการสอน พร้อมทั้งสังเกตชั้นเรียนร่วมกัน 

การสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน 



วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร (Online)           ปีที่ 1 ฉบบัที่ 3 เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2564 
Journal of Education Sakon Nakhon Rajabhat University (Online)         ISSN 2697-5270 

     

 
 

55 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 6 การแสดงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 

 
นอกจากนี้ นักเรียนกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 5 ยังมีการแสดงแนวคิดทางคณิตศาสตร์โดยการสาธิต 

(EMID) และมีการท าความเข้าใจ แปลความหมาย และประเมินหรือตอบกลับแนวคิดทางคณิตศาสตร์โดย
การพูด (UIEMIS) จากนักเรียนกลุ่มที่ 1 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 7 การแสดงแนวคิดทางคณิตศาสตร์โดยการสาธิตของนักเรียน 
 
  2) ขั้นการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน นักเรียนมีการแสดงแนวคิดทางคณิตศาสตร์              
โดยการเขียน (EMIW) และมีการใช้ค าศัพท์ สัญลักษณ์ และโครงสร้างทางคณิตศาสตร์โดยการเขียน 
(UTNMW) เนื่องจากเป็นขั้นที่นักเรียนได้ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง นักเรียนมีการแสดงแนวคิดหลากหลาย
โดย เฉพาะการ ใช้ สั ญลั กษณ์ แล ะการหา ร ในแนวตั้ ง ที่ แ ส ด ง ให้ เ ห็ นถึ ง โ คร งส ร้ า งก า รหา ร  
จึงปรากฏให้เห็นชัดเจนทุกกลุ่ม  
 

 

  

EMID 

 

EMIS 
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ภาพประกอบ 8 ภาพการแสดงแนวคิดทางคณิตศาสตร์โดยการเขียนของนักเรียน 

  

3) ขั้นการอภิปรายร่วมกันทั้งชั้นเรียน นักเรียนกลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 5 มีการท าความเข้าใจ  
แปลความหมาย และประเมินหรือตอบกลับแนวคิดทางคณิตศาสตร์โดยการพูด (UIEMIS) และมีการท า
ความเข้าใจ แปลความหมาย และตอบกลับแนวคิดทางคณิตศาสตร์โดยการสาธิต (UIEMID) ในกลุ่มท่ี 3  

 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 9 การท าความเข้าใจ แปลความหมาย และประเมินหรือตอบกลับแนวคิด 

ทางคณิตศาสตร์โดยการพูด 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 10  การท าความเข้าใจ แปลความหมาย และประเมินหรือตอบกลับแนวคิดทางคณติศาสตร์          
โดยการสาธิต 

 วิธีหารได้ 1.8 l   

วิธีแบ่งได้ขวดละ 1.8 l   

 
แบ่งใส่ขวดให้เท่า ๆ กัน  

หาวา่ขวดจุน้ าได้กี่ l   

EMIW 

UTNMIW 

UIEMIS 

 

UIEMID 

UIEMID 

ครูผู้สอน : มีใครมีวธิีการอืน่ไหมทีจ่ะหา ใครมี

วิธีการอืน่ไหมในการแบ่ง แล้วครูอยากรู้ว่า 5.4 l 
เป็นกีม่ิลลิลิตร  
นักเรียน : 5,400 มิลลิลิตร ครับ/ค่ะ 

ครูผู้สอน : เพื่อนบอกว่า 5.4 l จะเท่ากับ 5,400 
มิลลิลิตร แสดงว่าเพื่อนท ายังไงนะ 
นักเรียน :  1 ลิตร เท่ากับ 1,000 มิลลิลิตร เอาไป
คูณ 1,000 ครับ/ค่ะ 
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  4) ขั้นสรุปการเชื่อมโยงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน นักเรียนทุกกลุ่มมีการแสดง
แนวคิดทางคณิตศาสตร์โดยการพูด (EMIS) เนื่องจากเป็นขั้นสรุป ครูผู้สอนมีการตรวจสอบความเข้าใจของ
นักเรียนจากการท ากิจกรรม นักเรียนมีการยืนยันแนวคิดจากการร่วมกันตอบและการพูดแสดงแนวคิดในช่วง
ท้ายของกิจกรรม จึงปรากฏให้เห็นทั้ง 5 กลุ่ม 
 
ตาราง 3  สรุปผลการวิเคราะหท์ักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในกิจกรรมการแบ่งปนัเป็นสิ่งที่ดี 
 

ขั้นตอนการสอนด้วยวิธีการ
แบบเปิด 

รูปแบบของทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่พบ 
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ี 4 กลุ่มท่ี 5 

1. ขั้นน าเสนอปัญหา
ปลายเปิด 

EMIS,  
UIEMIS, EMID 

EMIS EMIS EMIS EMIS, EMID 

2. ขั้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่านการแก้ปัญหา 

EMIW, 
UTNMW 

EMIW, 
UTNMW 

EMIW, 
UTNMW 

EMIW, 
UTNMW 

EMIW, 
UTNMW 

3. ขั้นการอภิปรายร่วมกันทั้ง
ชั้นเรียน 

- - 
UIEMIS, 
UIEMID 

- UIEMIS 

4. ขั้นสรุปการเชื่อมโยง
แนวคิดทางคณติศาสตร์ของ
นักเรียน 

EMIS EMIS EMIS EMIS EMIS 

 

จากผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีการใช้ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาได้อย่าง
หลากหลาย นักเรียนมีความคุ้นชินการใช้สื่อการเรียนรู้มาแสดงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ นักเรียน                     
มีการแสดงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ได้อย่างหลากหลาย นักเรียนสามารถท าความเข้าใจแนวคิดของเพ่ือนร่วม
ชั้นผ่านการพูด การเขียนและการสาธิต รวมทั้งการแปลความหมายจากการแสดงแนวคิดของเพ่ือนร่วมชั้น 
การใช้ค าศัพท์ สัญลักษณ์ เพ่ือแสดงให้เห็นโครงสร้างทางคณิตศาสตร์  

 

7. อภิปรายผลการวิจัย  
 จากการสรุปผลการวิจัย ชั้นเรียนที่เน้นการแก้ปัญหา (PSC : Problem Solving Classroom)  
ซึ่งวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของ NCTM (2000) แสดงให้เห็นเชิง
ประจักษ์ ว่าการที่นักเรียนแก้ปัญหาท าให้เกิดการแสดงแนวคิดเหล่านั้นออกมา นักเรียนจะต้องมี 
ความเข้าใจและมีทักษะที่เพ่ิมมากขึ้นซึ่งเกิดจากการฝึกฝนในการแก้ปัญหาอยู่เป็นประจ า ซึ่งสอดคล้องกับ 
Jansen (2006, p. 409) ที่กล่าวว่า การที่นักเรียนแสดงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ และมุ่งเน้นไปที่ค าตอบ 
ที่เน้นความเข้าใจของนักเรียน แสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่า การที่นักเรียนนั้นมีการสื่อสารทางคณิตศาสตร์  
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การแสดงวิธีคิด จะท าให้นักเรียนมีโอกาสมากขึ้นในการพัฒนาความเข้าใจแนวคิดทางคณิตศาสตร์                 
ผ่านการมีส่วนร่วมโดยการใช้การเขียนและค าพูดในการเรียนรู้กิจกรรม 

การที่นักเรียนสามารถท าความเข้าใจและแปลความหมายแนวคิดของเพ่ือนร่วมชั้นได้ จะท าให้
นักเรียนเกิดแนวคิดเป็นของตนเอง ซึ่งจะเป็นเครื่องมือพัฒนาทักษะที่ใช่ในการแก้ปัญหา ผลการวิจัย  
มีสอดคล้องกับ Pinta (2018, p. 2) กล่าวว่า การที่นักเรียนพยายามท าความเข้าใจแนวคิดทางคณิตศาสตร์
จะเป็นเครื่องมือในการอธิบายแนวคิดทางคณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดี โดยให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย ในทาง
ตรงกันข้ามก็เป็นเครื่องมือในการลดความซับซ้อนของความเข้าใจแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนคนอ่ืน 
ๆ อีกทั้งการวิจัยในครั้งนี้ได้ค้นพบว่า การที่นักเรียนสามารถใช้สื่อการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนได้เตรียมไว้ให้ส าหรับ
แ ส ด ง แ น ว คิ ด  จ ะ ช่ ว ย ใ ห้ นั ก เ รี ย น มี ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ก า ร สื่ อ ส า ร ท า ง ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ 
เพ่ิมมากยิ่งขึ้น ซึ่ง Ontario Ministry of Education in Ontario Mathematics Curriculum (2005,  
p. 17) กล่าวว่า ในการใช้ตัวเลข สัญลักษณ์ รูปภาพ กราฟ แผนภาพ ในการสื่อสารสามารถอยู่ในรูปแบบ
ของค าพูดและการเขียนที่เป็นลายลักษณ์อักษรในเนื้อหาของกิจกรรมได้ จะช่วยให้นักเรียนมีโอกาสสร้าง
ความเข้าใจในแนวคิดของตนเองมากยิ่งขึ้น ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ ได้ค้นพบในกรณีอ่ืน ๆ เช่น การที่นักเรียนได้
ฝึกการแก้ปัญหาอยู่เป็นประจ าท าให้นักเรียนได้ฝึกการคิดอยู่อย่างสม่ าเสมอ ซึ่งไม่เพียงแต่จะพัฒนาให้เกิด
ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์เพียงอย่างเดียว แต่เป็นเสริมสร้างการพัฒนาทักษะในด้านอ่ืน ๆ  
ซึ่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
 

8. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  
 การวิจัยในครั้งนี้ได้วิเคราะห์ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน          
ที่เน้นการแก้ปัญหา เป็นหัวข้อที่น่าสนใจอย่างยิ่ง เนื่องจากชั้นเรียนมีการใช้วิธีการแบบเปิดมาช่วงระยะเวลา
หนึ่ง มีการสอนผ่านการแก้ปัญหา นักเรียนมีการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ แต่ยังไม่มีการตรวจสอบให้เห็นว่า
ระหว่างการสื่อสารกันในชั้นเรียนนั้น มีทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์เกิดขึ้นอย่างไร การวิเคราะห์ทักษะ
การสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในชั้นเรียนที่เน้นการแก้ปัญหา จึงเป็นประโยชน์ส าหรับครูที่สอนใน
รายวิชาคณิตศาสตร์ที่ได้ทราบถึงรายละเอียดทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนแต่ละคนเพ่ือ
ช่วยปรับปรุง และส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างมีความหมายอย่างแท้จริง 
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