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บทคดัย่อ 

การวิจัยเชิงคุณภาพน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) วิเคราะห์ความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาตอนปลายในชั้นเรียนท่ีสอนด้วยวิธีการแบบเปิด และ          
(2) ศึกษาวธีิการปฏิบติัในเชิงการสอนเพื่อพฒันาความเขา้ใจเชิงความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในชั้นเรียนท่ีสอนด้วยวิธีการแบบเปิด กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ใน
การศึกษาคือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 หอ้ง 14 โรงเรียนล าปางกลัยาณี จงัหวดัล าปาง ภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2555 จ านวน 28 คน ผูว้ิจยัได้พฒันาแผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองทฤษฎีกราฟเบ้ืองต้น 
จ านวน 10 แผน และน าไปใชใ้นห้องเรียนจริง ผูว้ิจยัท าการบนัทึกวีดิทศัน์การจดัการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนและวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวเิคราะห์โพรโทคอล โดยใชก้รอบทฤษฎีความเขา้ใจเชิงความคิด
รวบยอดทางคณิตศาสตร์ของ Pirie and Kieren พร้อมกบัน าขอ้มูลจากแบบบนัทึกพฤติกรรมนกัเรียน
และงานเขียนของนกัเรียนมาบรรยายสรุป จากนั้นจึงน าเสนอผลงานวจิยัดว้ยการพรรณนาวิเคราะห์ 

ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนพฒันาความเขา้ใจเชิงความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ในระดบัต่างๆ อยา่ง
ค่อยเป็นค่อยไป และผูว้ิจยัพฒันาวิธีปฏิบติัในการสอนดว้ยวิธีการแบบเปิดทั้ง 4 ขั้นตอนอยา่งประสบ
ความส าเร็จ จากการวเิคราะห์โพรโทคอลในหน่วยการเรียนรู้เร่ืองทฤษฎีกราฟเบ้ืองตน้ พบวา่ นกัเรียน
มีความเขา้ใจเชิงความคิดรวบยอดใน 5 ระดบัแรก นกัเรียนมีความเขา้ใจเชิงความคิดรวบยอดในระดบั
ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการใชก้ราฟในการแกปั้ญหา ซ่ึงถือเป็นความรู้พื้นฐานส าหรับการสร้างความ
เขา้ใจเชิงความคิดรวบยอดในระดบัท่ีสูงข้ึนไป ระดบัการสร้างมโนภาพเกิดข้ึนระหวา่งท่ีนกัเรียนสร้าง
แบบจ าลองโดยใช้กราฟด้วยตนเองในการแก้สถานการณ์ปัญหาปลายเปิด ระดบัการมีมโนภาพถูก
พฒันาข้ึนเม่ือนักเรียนสร้างความเขา้ใจกบัภาพท่ีตนเองสร้างข้ึน ระดบัการสังเกตคุณสมบติัเกิดข้ึน
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หลงัจากนกัเรียนสังเกตความสัมพนัธ์ระหว่างค าตอบต่างๆ นอกจากนั้น นักเรียนพฒันาความเขา้ใจ 
เชิงความคิดรวบยอดในระดับการสร้างขอ้สรุปเชิงนามธรรมผ่านการสร้างสมการท่ีแสดงกฎหรือ
ทฤษฎีบทบางอย่างเก่ียวกบัทฤษฎีกราฟ ในส่วนของวิธีการปฏิบติัในเชิงการสอนเพื่อพฒันาความ
เข้าใจเชิงความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในชั้นเรียนท่ีสอนด้วยวิธีการแบบเปิด 
ประกอบไปด้วย การน าเสนอสถานการณ์ปัญหาปลายเปิดเพื่อให้นักเรียนแก้ปัญหาและกระตุน้ให้
นักเรียนมองเห็นความส าคญัของความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอดในระดับความรู้พื้นฐาน การใช้
ค  าถามเป็นระยะๆ เพื่อพฒันาความเขา้ใจเชิงความคิดรวบยอดของนกัเรียนในระดบัท่ีสูงข้ึน การเลือก
และการเรียงล าดบัผลงานต่างๆ ของนกัเรียนท่ีแสดงออกถึงความเขา้ใจเชิงความคิดรวบยอดในระดบั
การมีมโนภาพเพื่อใชใ้นการน าเสนอหนา้ชั้นเรียนอยา่งมีเป้าหมาย ในขั้นการอภิปรายและเปรียบเทียบ
ร่วมกันทั้ งชั้ นเรียน ครูน าเสนอประเด็นท่ีชัดเจนเก่ียวกับความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร์ในระดบัการมีมโนภาพผา่นการพูดซ ้ าและการใชค้  าถาม “อะไร” “อยา่งไร” “ท าไม” เพื่อ
พัฒนาความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอดในระดับการสังเกตคุณสมบัติและการสร้างข้อสรุปเชิง
นามธรรม ในการสรุปบทเรียน ครูเช่ือมโยงความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอดในระดับต่างๆ ของ
นกัเรียนดว้ยการน าเสนอบทนิยามหรือหลกัการท่ีเก่ียวกบัทฤษฎีกราฟในรูปสมการ 
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ABSTRACT 

The purposes of this qualitative research were to 1) analyze mathematical conceptual understanding 
of upper secondary school students in classroom taught by open approach, and 2) investigate 
teaching practices that support developing mathematical conceptual understanding of upper 
secondary school students in classroom taught by open approach. The target group consisted of 28 
Mathayom Suksa 5 students at Lampang Kanlayanee School, Muang District, Lampang Province 
during the second semester of the 2012 academic year. The researcher developed 10 graph theory 
lesson plans and implemented in real classroom teaching. All classroom teaching-learning activities 
were videotaped and later on analyzed by means of the protocol analysis using Pirie and Kieren’s 
levels of conceptual understanding as a frame of reference. Concurrently, data from the student’s 
behavior observation form and students’ written works were also summarized using descriptive 
analysis. The research findings were then presented in the form of analytical narrative. 

The research findings showed that the students had gradually developed the mathematical 
conceptual understanding at different levels and the researcher also successfully developed teaching 
practices through the 4 steps of open approach. Based on the protocol analysis, the students 
achieved the first five levels of mathematical conceptual understandings throughout the learning 
unit of graph theory. The students had the mathematical conceptual understanding at level of 
primitive knowing regarding the use of graph to solve problems which is a prior knowledge for 
building up the higher levels of mathematical conceptual understanding. Image making occurred 
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while the students creating models by means of graph on their own in order to solve the open-ended 
problem situations. Image having was developed when the students used mental construct with their 
own made images. Property noticing emerged after students recognized connections between their 
various solutions. Moreover, the students developed the conceptual understanding at the level of 
formalizing through making formulas which representing some rules and theorems of graph theory.  
As for teaching practices, the followings are the techniques used for developing students’ 
mathematical conceptual understanding in classroom taught by open approach. Posing an open-
ended problem situation for students to solve and encourage them to see the significance of the 
conceptual understanding at the level of primitive knowing, using periodic questioning to enhance 
the students’ conceptual understanding up to higher levels, selecting and sequencing various 
students’ written works which revealed their conceptual understanding at the level of image having 
for the purposive presentations. In step of whole-class discussion and comparison, the teacher 
clearly proposed some issues regarding mathematical conceptual understanding at the level of 
image having through re-voicing and asking the “what”, “how” and “why” types of questions to 
enhance the level of property noticing and formalizing. To sum up the lesson, the teacher connected 
students’ various levels of conceptual understanding by means of presenting definitions or 
principles concerning graph theory in the form of mathematical formulas. 

 

 

 

 

 

 


