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บทคดัย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) สังเคราะห์งานวิจัยของสาขาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลยัขอนแก่นและ 2) วิเคราะห์ทิศทางการวิจยัทางคณิตศาสตรศึกษาในบริบทการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการ
แบบเปิด กลุ่มเป้าหมายคือวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา สาขาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ระหว่างปี พ.ศ. 2549 – 2558 ในฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบนั เคร่ืองมือท่ีใช้คือ แบบ
บนัทึกคุณลกัษณะของงานวจิยัและแบบสมัภาษณ์ ผลการวจิยัพบวา่   
      1) จากการส ารวจวิทยานิพนธ์สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาระหวา่งปี พ.ศ. 2549 -2558 พบทั้งหมด 133 เร่ืองมี
จ านวน 77 เร่ืองศึกษาในบริบทของการศึกษาชั้นเรียนและวธีิการแบบเปิดตามกรอบแนวคิดของ Inprasitha (2006, 2007, 
2011) พบความสัมพนัธ์ระหวา่งงานวิจยักบัความเขา้ใจท่ีมีต่อนวตักรรมแบ่งออกเป็น 3 ระยะดงัน้ี ระยะท่ี 1 ใชปั้ญหา
ปลายเปิดสร้างกิจกรรมทางคณิตศาสตร์สอดคลอ้งกบัวทิยานิพนธ์ในปี พ.ศ. 2549 จ านวน 14 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 18.19 
ระยะท่ี 2 นวตักรรมทั้งสองถูกบูรณาการเขา้ดว้ยกนัและน าไปใชใ้นโรงเรียนอยา่งเตม็รูปแบบสอดคลอ้งกบังานวจิยัในปี 
พ.ศ.  2550 – 2553 จ านวน 28 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 36.36 และระยะท่ี 3 ขยายนวตักรรมทั้ งสองให้มีขั้นตอนชดัเจน
สอดคลอ้งกบังานวจิยัในปี พ.ศ. 2554 – 2558 จ านวน 35 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 45.45 โดยความแตกต่างของนวตักรรมทั้ง 
3 ระยะ ส่งผลต่อการศึกษาวิจยัในลกัษณะท่ีศึกษาและพฒันาภายใตน้วตักรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดซ่ึง
ส่งผลโดยตรงต่อกลุ่มเป้าหมาย  การเก็บรวมรวมขอ้มูล ทีมการศึกษาชั้นเรียนในการวจิยั แผนการสอนท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือ
ในการวิจยัและการวิเคราะห์ขอ้มูล  นอกจากน้ียงัพบรูปแบบการวิจยัท่ีนิยมใชม้ากท่ีสุดคือการวิจยัเชิงคุณภาพท่ีเนน้การ
วเิคราะห์โพรโทคอล (Protocol Analysis)  และรูปแบบการวจิยัแบบผสมผสาน 4 รูปแบบไดแ้ก่ 1. วจิยัแบบพร้อมกนั  2. 
การวจิยัแบบขั้นตอนเชิงอธิบาย 3. การวจิยัแบบขั้นตอนเชิงส ารวจและ 4. การวจิยัแบบหลายช่วง (Creswell, 2013) 

2) จากการศึกษาทิศทางการวจิยัทางคณิตศาสตรศึกษาจ าแนกตามกลุ่มการวจิยั (RG) 6 กลุ่มตามแนวคิดของไมตรี 
อินทร์ประสิทธ์ิพบว่า การวิจัยในช่วงปี พ.ศ. 2549 – 2558 เน้นการศึกษาในระดับชั้นเรียน มีการศึกษาในประเด็น
นักเรียนและการเรียนรู้สูงท่ีสุด รองลงมาคือศึกษาเก่ียวกับครูและการจัดการเรียนการสอน ถดัมาได้แก่การศึกษา
ประเด็นการพฒันาหลกัสูตร การประเมิน นวตักรรมในชั้นเรียนตามล าดบัและไม่พบการวจิยัท่ีมีความชดัเจนในเก่ียวกบั
นโยบายทางการศึกษา 

ABSTRACT 
The objectives of this study were:  1)  to synthesize the research of Mathematics Education, Faculty of 

Education, Khon Kaen University and 2)  to analyze the research trends of mathematics education in the context of 
Lesson study and Open Approach.  The target audience in this research is a thesis of master's degree or higher in the 
major of mathematics education, Faculty of Education, Khon Kaen University 2006 to 2015 collecting by the electronic 
database of institute. Research tools for this study were research study summary form and Interview form. The statistical 
analyses were average to analyze characteristics of the research. Results were as follows:  
  1) From the thesis survey of Mathematics Education has found 130 researches and 74 of 130 were conducted 

in Lesson study and Open Approach context follow by Inprasitha (2006, 2007, 2011): found relation between the  
 

* นักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
** รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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research and three phase of innovation as follows phase 1: Introduce Open Approach as mathematical activities in term 
of open-ended problem according to the research in 2006, 14 subjects about 18.19%. Phase 2: Lesson study incorporated 
with Open Approach into whole school system according to the research in 2007 to 2010, about 28 subjects in 36.36 
% .  And phase 3:  Expansion of both innovations has clearly steps compared with the research in 2011-2015, 32 
researches about 45.45 %. The difference of innovations effected to researches as a method and tools for researchers in 
this context and impact on target group, data collection, Lesson Study Team, lesson plan and data analysis. Moreover, 
the most popular methodology is qualitative research emphasize protocol analysis and mixed-method in four types: 
convergent parallel design, explanatory sequential design, exploratory sequential design and multi- phase design 
(Creswell, 2013). 

2)  From the analyze research trends in Mathematics education follow by Inprasitha based on the concept of 
Research Group (RG) 6 groups: found that the researches between 2006 -2015 were emphasis on classroom research. 
Student and learning have remained as popular topics and the next topic is teacher and teaching, curriculum 
development, assessment and innovation in classroom respectively while there is not obviously research about 
educational policy. 
 
ค าส าคญั: การสงัเคราะห์งานวจิยั การศึกชั้นเรียน วธีิการแบบเปิด 
Keywords: Research synthesis, Lesson study, Open Approach 
 
บทน า 

ในประเทศไทยนวตักรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดถูกน าเขา้มาใชส้ าหรับการพฒันาวิชาชีพครู 
โดย ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธ์ิ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ร่วมกบัคณาจารย ์ใน
ปี พ.ศ. 2545 ซ่ึงเร่ิมแรกน ามาใชใ้นโครงการปฏิบติัการสอนของนกัศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร์ ระดบัปริญญาตรี โดยให้
นกัศึกษาไดท้ดลองจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาปลายเปิด (Open–ended problem)ในโรงเรียน ท าใหน้กัเรียนเกิด
แนวคิดเพ่ิมข้ึน และใชแ้นวคิดท่ีเกิดข้ึนมาพฒันาบทเรียนให้ชั้นเรียนเกิดการเปล่ียนแปลง  จากนั้นจึงเร่ิมน ามาใชเ้พ่ือ
พฒันากระบวนการสอนและการเรียนรู้ของครูประจ าการ ผา่นการน าเขา้ไปใชก้บัโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการพฒันาการ
คิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนืออยา่งมาอยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะเวลามากกวา่ 10 ปี 
ท าใหน้วตักรรมทั้งสองแสดงใหเ้ห็นตวัอยา่งการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจริงในภาคปฏิบติั จนถึงปัจจุบนัน้ีมีโรงเรียนท่ีเขา้
ร่วมโครงการมากถึง 150 โรงเรียนในปีพทุธศกัราช 2559 (ไมตรี, 2559) 

นวตักรรมทั้งสองถูกพฒันาควบคู่กนัไป โดยการศึกษาชั้นเรียนท าหนา้ท่ีในการส่งเสริมการท างานร่วมกนัของ
ครูและปรับปรุงวิธีการแบบเปิดโดยตรง ประกอบด้วยขั้นตอนในการปฏิบติั 3 ขั้นตอนคือ 1) การร่วมมือกันสร้าง
แผนการจดัการเรียนรู้ 2) การสอนและสังเกตการณ์จดัการเรียนการสอนร่วมกนั และ 3) การอภิปรายและสะทอ้นผล
แผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน และวิธีการแบบเปิดนั้นถูกน ามาใช้ในฐานนะท่ีเป็นวิธีการสอนท่ีเน้นกระบวนการ
แกปั้ญหาและให้ความส าคญักบัความแตกต่างระหวา่งบุคคลโดยเฉพาะในเร่ืองของความคิด มีขั้นตอนในทางปฏิบติั 4 
ขั้นตอนคือ 1) การน าเสนอปัญหาปลายเปิด 2) การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน 3) การอภิปรายทั้ งชั้นและการ
เปรียบเทียบ 4) การสรุปเช่ือมโยงแนวคิดของนกัเรียนท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน (ไมตรี, 2557)   

โดยการออกแบบกิจกรรมคณิตศาสตร์เป็นวิธีการปฏิบติัท่ีไดรั้บแนวคิดมาจากประเทศญ่ีปุ่นนั้นคือการน า
ปัญหาปลายเปิดมาออกแบบเป็น “สถานการณ์ปัญหา” โดยมีเง่ือนไขวา่ ตวัสถานการณ์ปัญหานั้นจะตอ้งสามารถรองรับ
แนวคิดของนกัเรียนใหม้ากท่ีสุด (Inprasitha, 2011)  ซ่ึงการใชปั้ญหารูปแบบดงักล่าวจะช่วยใหน้กัเรียนคิดอยา่งมีอิสระ
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และเกิดกระบวนการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ไดเ้ป็นอยา่งดี (ไมตรีและคณะ, 2546) นอกจากน้ีปัญหาปลายเปิดยงัสามารถ
พฒันาการสอนคณิตศาสตร์อยา่งสร้างสรรคแ์ละเนน้ความเขา้ใจอีกดว้ย ( Nohda, 1991, Silver, 1993, Stacey, 1995 อา้ง
ถึงใน  Pehkonen, 1999 ) และการใชปั้ญหาปลายเปิดยงัช่วยให้นกัเรียนมียทุธวิธีในการแกปั้ญหาอยา่งหลากหลายและ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรคอี์กดว้ย (Hashimoto ,1997)  

การใชน้วตักรรมดงักล่าว ในโรงเรียนท าใหน้กัเรียนเกิดการพฒันากระบวนการเรียนรู้และสามารถเรียนรู้ดว้ย
ตนเองผา่นการจดักิจกรรมทางคณิตศาสตร์ท่ีเนน้การแกปั้ญหา (Problem Solving) ท าใหมี้การเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนทั้งต่อ
ตวัครูและนกัเรียน เช่น วฒันธรรมชั้นเรียนท่ีเปล่ียนจากครูเป็นคนอธิบาย บรรยายเน้ือหา นกัเรียนท่องจ า เปล่ียนมาเป็น
ชั้นเรียนท่ีนกัเรียนลงมือแกปั้ญหาและเรียนรู้ดว้ยตวัเอง รวมถึงความเช่ือ บทบาทของครูก็เปล่ียนแปลงดว้ย (ไมตรี, 2559)  

การเปล่ียนแปลงดงักล่าวส่งผลให้เกิดการท าวิจยัในชั้นเรียนมาอย่างต่อเน่ืองของทั้งคณาจารยแ์ละนกัศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น เน่ืองจากงานวิจยันั้นท าให้
เกิดองคค์วามรู้ใหม่ๆ ทั้งในเชิงทฤษฎีและทางปฏิบติั ผลการวิจยัสามารถน าไปช่วยปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียน
การรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน (วรางคณา, 2552) ยิ่งกว่านั้นหลกัสูตรของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษายงัได้เน้น
ความรู้ดา้นการวิจยัให้แก่นักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษามีความเป็นนกัวิจยัท่ีสามารถปฏิบติัไดจ้ริง เกิดความรู้ เขา้ใจและ
สามารถพฒันาองคค์วามรู้ใหม่โดยใชง้านวิจยัเป็นฐานได ้เพ่ือท่ีจะสามารถน าผลการวิจยันั้นมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ท่ี
ใชไ้ดจ้ริงในชั้นเรียน (ไมตรี, 2557) และยงัความสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาพุทธศกัราช 2542 มาตราท่ี 24 
การจดัการเรียนรู้ ขอ้ 5 ท่ีระบุใหก้ารวจิยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ (ส านกังานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 
2542) 

ปัจจุบนันกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่นได้
คน้ควา้วจิยัเพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนกัเรียน เก่ียวกบัการเรียนรู้และยงัพฒันาการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในชั้นเรียนท่ี
สอนดว้ยการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดจ านวนมากและเพ่ิมข้ึนในแต่ละปี งานวิจยัเหล่าน้ีลว้นแต่มีความส าคญั
ต่อการพฒันาและปรับปรุงคุณภาพของการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก หากมีการเก็บรวบรวมและน างานวิจยัท่ีได้
ตีพิมพเ์หล่าน้ีมาศึกษา เพ่ือวิเคราะห์หาขอ้สรุปใหเ้ป็นประเด็นท่ีชดัเจนก็จะเป็นประโยชน์ต่อครูผูส้อนและน าขอ้สรุปท่ี
ได้จากงานวิจัยมาปรับใช้ในการจดัการเรียนการสอนได ้ซ่ึงวิธีการท่ีจะน ามาซ่ึงขอ้สรุปดังกล่าวคือการสังเคราะห์
งานวจิยั (Research Synthesis) ( นงลกัษณ์, 2542) 

การสงัเคราะห์งานวจิยั เป็นระเบียบวธีิในการคน้หาขอ้เท็จจริงเพื่อตอบปัญหาใดปัญหาหน่ึง โดยการรวบรวม
งานวจิยัท่ีตอ้งการศึกษา ซ่ึงศึกษาในเร่ืองเดียวกนัหลายๆเร่ืองมาวเิคราะห์ดว้ยวธีิการทางสถิติหรือวธีิการวเิคราะห์เน้ือหา
ให้เป็นขอ้สรุปของผลการวิจยัทั้ งหมด ซ่ึงผลการวิเคราะห์ท่ีไดน้ั้นเป็นขอ้คน้พบท่ีมีความลึกซ้ึง กวา้งขวางมากกว่า
งานวิจยัแต่ละเร่ืองท่ีน ามาสังเคราะห์และสร้างขอ้สรุป (นงลกัษณ์, 2542) โดยวิธีการในการสังเคราะห์งานวิจยันั้นมี
หลายวิธี เช่นการสังเคราะห์งานวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Synthesis) ดว้ยวิธีการวิเคราะห์อภิมาน (Meta-Analysis) 
หรือการสังเคราะห์งานวิจยัเชิงคุณภาพหรือเชิงคุณลกัษณะ (Qualitative Synthesis) ดว้ยการวิเคราะห์เน้ือหา (ศิริยภุา, 
2555) ซ่ึงการวิเคราะห์เน้ือหาเป็นเทคนิคการวิธีเชิงคุณภาพท่ีใช้กนัอย่างแพร่หลาย โดยใชก้ารแปลความหมายจาก
เน้ือหาหรือขอ้ความของขอ้มูล เป็นวธีิการท่ีมีความยดืหยุน่สูงและไดข้อ้สรุปโดยตรงจากงานวจิยั (Hsieh & Shannon, 2005) 

ด้วยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงตระหนักถึงความส าคญัในการสังเคราะห์งานวิจยัในบริบทของการศึกษาชั้นเรียนและ
วธีิการแบบเปิดของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ปีการศึกษา 2549 – 2558 เพื่อ
ศึกษาทิศทางของงานวิจยัทางคณิตศาสตรศึกษาในบริบทดงักล่าวและแสดงรายละเอียดของงานวิจยัแต่ละเร่ืองให้มี
ความชดัเจนยิง่ข้ึน 
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วตัถุประสงค์การวจิยั 
1) สังเคราะห์งานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาคณิตศาสตรศึกษา คณะ ศึกษาศาสตร์

มหาวทิยาลยัขอนแก่นในบริบทการศึกษาชั้นเรียนและวธีิการแบบเปิดระหวา่งปี พ.ศ. 2549 – 2558   
2) วเิคราะห์ทิศทางการวจิยัทางคณิตศาสตรศึกษาในบริบทการศึกษาชั้นเรียนและวธีิการแบบเปิด  
 

วธีิการวจิยั 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยการสังเคราะห์งานวิจยัดว้ยวิธีการสังเคราะห์เชิง

คุณลกัษณะและการวเิคราะห์เน้ือหาโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเร่ิมต้น ผูว้ิจัยก าหนดปัญหาวิจยั คือ “ทิศทางงานวิจยัทางคณิตศาสตรศึกษาในบริบทของ

การศึกษาชั้นเรียนและวธีิการแบบเปิดเป็นอยา่งไร” จากนั้นผูว้จิยัได ้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆท่ีเก่ียวกบัการสังเคราะห์งานวิจยั นวตักรรมการศึกษาชั้นเรียน

และวิธีการแบบเปิด โดยศึกษาหลกัการและระเบียบวิธีการต่าง ๆ ทั้งจากเอกสารท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษเพื่อ
เป็นพ้ืนฐานแนวคิดในการท าวจิยั 

2. น าผลการศึกษามาสรุปเป็นกรอบแนวคิดการท าวจิยัและกรอบแนวคิดการสงัเคราะห์งานวจิยั 
ขั้นตอนที ่2 ขั้นการตดัสินใจเลือกงานวจิยัเพ่ือน ามาใช้ในการสังเคราะห์ 
1. ส ารวจประชากร โดยการสืบคน้ขอ้มูลและรายช่ือวทิยานิพนธ์จากฐานขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ของสถาบนั  
2. ตดัสินใจเลือกงานวจิยัท่ีน ามาสงัเคราะห์โดยคดัเลือกเฉพาะวทิยานิพนธ์ท่ีศึกษาในบริบทการศึกษาชั้นเรียน

และวธีิการแบบเปิดท่ีเผยแพร่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 ถึง 2558  
3. สงัเคราะห์บริบทการใชน้วตักรรมในงานวจิยัซ่ึงแบ่งออกเป็นระยะ เพ่ือนิยามใหค้รอบคลุมงานวจิยัทั้งหมด

และใชเ้ป็นเกณฑใ์นการคดัเลือกงานวิจยัท่ีอยูใ่นบริบทน้ี และใชก้ารสัมภาษณ์อาจารยส์าขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา โดย
เป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) การศึกษาเอกสารและวิเคราะห์บริบทการท าวิจยัแต่ละเร่ือง 
เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลยนืยนัเก่ียวความเขา้ใจของนวตักรรมในแต่ละช่วง 

ขั้นตอนที ่3 การปรับใช้เคร่ืองมือ  
ผูว้จิยัสร้างแบบสรุปลกัษณะรายละเอียดงานวจิยัโดยปรับมาจากกองวจิยัทางการศึกษา (2542) และเศวตาภรณ์ 

(2554) ให้เหมาะสมกบังานวิจยั โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอนไดแ้ก่ ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพ้ืนฐานของงานวิจยั ประกอบดว้ย ช่ือ
เร่ือง ช่ือผูว้ิจยั สาขาท่ีท าวิจยั ปีท่ีพิมพง์านวิจยั และประเภทของงานวิจยั ตอนท่ี 2 ขอ้มูลรายละเอียดของงานวิจยัแต่ละ
เร่ืองประกอบดว้ย ช่ือสถานท่ีท่ีท าวิจยั ระดบัชั้นท่ีท างานวิจยั ระเบียบวิธีในการวิจยั ประชากร/กลุ่มตวัอย่าง ตอนท่ี 3 
ขอ้มูลเก่ียวกับการวิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบด้วย วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล ขอ้มูลท่ีน ามาใช้ในการวิเคราะห์ ตอนท่ี 4  
รายละเอียดเก่ียวกบัผลการวิจยั ประกอบดว้ย วตัถุประสงค์งานวิจยั ผลการวิจยัท่ีพบ ขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการวิจยัและ
ขอ้เสนอแนะการท าวจิยั 

จากนั้นใหผู้เ้ช่ียวชาญ 3 ท่านตรวจสอบความตรงของเคร่ืองมือซ่ึงมีค่าเท่ากบั 1 และตรวจสอบความเท่ียงของ
แบบสรุปร่วมกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูช่้วยวจิยัดว้ยการทดลองเก็บขอ้มูลจากงานวจิยั 5 เล่มเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง
วา่มีผลการบนัทึกขอ้มูลท่ีตรงกนัหรือไม่ 
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ขั้นตอนที ่4 ขั้นการอ่านท าความเข้าใจสาระในรายงานการวจิยัทีน่ ามาสังเคราะห์  
ผูว้ิจัยอ่านเน้ือหาของงานวิจัยโดยท่ีอ่านแบบซ ้ า ๆ เพ่ือท าความเข้าใจงานวิจัยแต่ละเร่ืองท่ีผู ้วิจัยน ามา

สงัเคราะห์ แลว้จึงน าขอ้มูลมาใส่ในแบบสรุปลกัษณะรายละเอียดของงานวจิยั เพ่ือบนัทึกรายละเอียดต่าง ๆของงานวจิยั
ท่ีจ าเป็นต่อการสงัเคราะห์งานวจิยั  

ขั้นตอนที ่5  การวเิคราะห์ข้อมูล  
ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสรุปฯ โดยใชส้ถิติบรรยายและวเิคราะห์เน้ือหา 
ขั้นตอนที ่6 ขั้นสรุปผลและรายงานผลการสังเคราะห์  
ผูว้จิยัการน าเสนอและเขียนสรุปรายงานการวจิยัในรูปแบบตาราง กราฟและการบรรยาย 
 

ผลการวจิยั 
       จากการส ารวจวิทยานิพนธ์และปริญญานิพนธ์ของสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น ปีการศึกษา พ.ศ. 2549 – 2558 พบทั้งหมด 133 เร่ืองแบ่งออกเป็น วทิยานิพนธ์ของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาโทจ านวน 122 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 91.73  และระดบัปริญญาเอก 11 เร่ืองคิดเป็นร้อยละ 8.27 จากนั้นผูว้ิจยัได้
คดัเลือกเฉพาะงานวิจัยท่ีศึกษาในบริบทการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด พบทั้ งหมด 77 เร่ือง แบ่งออกเป็น
วทิยานิพนธ์ของนกัศึกษาระดบัปริญญาโทจ านวน 66 เร่ือง และระดบัปริญญาเอก 11  เร่ือง 

โดยจากการสงัเคราะห์ความเขา้ใจต่อนวตักรรมในงานวจิยัจากการศึกษาเอกสาร การสมัภาษณ์และสงัเคราะห์
บริบทการท าวจิยัท่ีในงานวจิยัแต่ละเร่ือง สามารถจ าแนกความแตกต่างของนวตักรรมไดเ้ป็น 3 ระยะดงัน้ี 

ระยะที่ 1 ช่วงใช้ปัญหาปลายเปิด เป็นช่วงท่ีวิธีแบบเปิด เป็นนวตักรรมท่ีใช้ส าหรับการสร้างกิจกรรม
คณิตศาสตร์โดยใช้ปัญหาปลายเปิด มีแนวทางการสอน 2 ขั้นตอนคือ 1) น าเสนอสถานการณ์ปัญหา 2) ให้นักเรียน
แกปั้ญหาดว้ยตนเอง (Inprasitha, 2006)  

ระยะที่ 2 ช่วงการน านวตักรรมเขา้สู่โรงเรียนอยา่งเต็มรูปแบบ เป็นช่วงท่ีวิธีการแบบเปิดถูกน ามาใชใ้นการ
พฒันาวิชาชีพครูร่วมกบันวตักรรมการศึกษาชั้นเรียน โดยมีชั้นตอนการปฏิบติัดงัน้ี คือ 1) การสร้างแผนการจดัการ
เรียนรู้ร่วมกนัโดยใชน้วตักรรมวิธีการแบบเปิดเพื่อออกแบบปัญหาปลายเปิด 2) การสอนและสังเกตการณ์จดัการเรียน
การสอนร่วมกนั 3) การอภิปรายและสะทอ้นผลแผนการจดัการเรียนรู้ร่วมกนั โดยมีแนวทางการสอน 3 ขั้นตอนคือ 1 )
น าเสนอสถานการณ์ปัญหา 2) นกัเรียนแกปั้ญหาดว้ยตนเองและ 3) น าเสนอแนวคิด (Inprasitha, 2007)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 การศึกษาชั้นเรียนในบริบทของวฒันธรรมการศึกษาของไทย (Inprasitha, 2007) 

บริบททางสงัคมและวฒันธรรม 

วธีิการแบบเปิด 
การสร้างแผนการจดัการ

เรียนรู้ร่วมกนั 

 

การสอนและสงัเกตการณ์
จดัการเรียนการสอนร่วมกนั 

 

การอภิปรายและสะทอ้นผล
การจดัการเรียนรู้ร่วมกนั 
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ระยะที่ 3 ช่วงขยายนวตักรรมทั้งสองใหมี้ความชดัเจน เป็นช่วงการศึกษาชั้นเรียน 3 ขั้นตอนถูกบูรณาการเขา้
กับวิธีการแบบเปิดในฐานะแนวทางการสอน (Teaching method)  4 ขั้นตอน ได้แก่ คือ 1) การน าเสนอสถานการณ์
ปัญหา 2) นกัเรียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง 3) การอภิปรายร่วมกนัทั้งชั้นเรียน 4) สรุปผา่นการเช่ือมโยงแนวคิดทางคณิตศาสตร์
ของนกัเรียนทั้งชั้น โดยวธีิการแบบเปิดอยูใ่นขั้นท่ี 2 ของการศึกษาชั้นเรียน (Inprasitha, 2011) ดงัแผนภาพต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2 การศึกษาชั้นเรียนท่ีถูกบูรณาการเขา้กบัวธีิการแบบเปิดในฐานะแนวทางการสอน 4 ขั้นตอน 

 
จากทั้งสามระยะพบวา่งานวจิยัทั้ง 77 เล่ม มีความสมัพนัธ์กบัความเขา้ใจต่อนวตักรรมในแต่ละระยะดงัตารางต่อไปน้ี 
 

ความเข้าใจต่อตวันวตักรรม ปีงานวจิยัทีต่พีมิพ์ จ านวนเล่ม (ความถี่) ร้อยละ 
ระยะท่ี 1 พ.ศ. 2549 14 18.19 
ระยะท่ี 2 พ.ศ. 2550 

พ.ศ. 2551 
พ.ศ. 2552 
พ.ศ. 2553 

10 
8 
8 
2 

 
36.36 

ระยะท่ี 3 พ.ศ. 2554 
พ.ศ. 2555 
พ.ศ. 2556 
พ.ศ. 2557 
พ.ศ. 2558 

1 
14 
13 
5 
2 

 
 

45.45 
 
 

รวม 77 100 
 
 โดยความแตกต่างของนวตักรรมทั้ง 3 ระยะ ส่งผลต่อการวิจยัในลกัษณะท่ีงานวิจยัทั้งหมดศึกษาและพฒันา
ภายใต้นวตักรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด ท าให้มีส่วนเก่ียวข้องโดยตรงกับ 1) กลุ่มเป้าหมายโดย
กลุ่มเป้าหมายหลกัจะอยู่ภายใตน้วตักรรมและถูกเลือกแบบเจาะจงดว้ยการเขา้ไปสังเกตพฤติกรรม การท างานของ
กลุ่มเป้าหมายตามวตัถุประสงคแ์ละกรอบแนวคิดท่ีตอ้งการศึกษา 2) การเก็บรวมรวมขอ้มูลเก่ียวขอ้งกบัเปล่ียนแปลง
ของทีมการศึกษาชั้นเรียนในการศึกษาวจิยัท่ีเพ่ิมบทบาทและลดบทบาทของสมาชิกบางคนในทีม นอกจากน้ียงัมีผลต่อ

วธีิการแบบเปิด 4 ขั้นตอน 
การสร้างแผนการ

จดัการเรียนรู้ร่วมกนั 

การอภิปรายและสะทอ้นผ]
การจดัการเรียนรู้ร่วมกนั 

การสอนและสงัเกตการณ์
จดัการเรียนการสอนร่วมกนั 
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แผนการสอนท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวจิยัคือในระยะแรกแผนการสอนจะมีเฉพาะปัญหาปลายเปิดเท่านั้น แต่ในอีกสอง
ระยะถดัมาในแผนการสอนมีองคป์ระกอบหลายๆส่วนเพ่ิมเขา้มา เช่น การคาดการณ์แนวคิดของนกัเรียน ล าดบัขั้นของ
การสอนเป็นตน้ 3) การวิเคราะห์ขอ้มูลคือขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวิเคราะห์นอกเหนือจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากเคร่ืองมือต่างๆ 
คือในระยะแรก ขอ้มูลท่ีถูกน ามาวิเคราะห์ส าหรับกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นครูจะวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบับทบาทในชั้นเรียน 
ส่วนนกัเรียนจะวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ในระหวา่งการแกปั้ญหา โดยทั้งคูเ่ป็นขอ้มูลท่ีมาจากชั้นเรียนเท่านั้น ระยะ
ท่ีสองและสามในช่วงท่ีการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดมีขั้นตอนชดัเจนท าใหข้อ้มูลในทุกขั้นตอนนวตักรรมทั้ง
สองจะถูกน ามาใชใ้นการวเิคราะห์และสนบัสนุนผลการวจิยัมากข้ึน 
       ทั้งน้ีมีรูปแบบการวิจยัท่ีนิยมใชม้ากท่ีสุดและพบในการวิจยัทุกระยะคือรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีเน้น
การวิเคราะห์โพรโทคอล (Protocol Analysis) โดยข้อมูลในรูปแบบโพรโทคอลนั้ น ได้มาจ ากการ เค ร่ื อง
บนัทึกวดีีทศัน์ เคร่ืองบนัทึกเสียง บนัทึกการส่ือสารและพฤติกรรมในระหวา่งท่ีชั้นเรียนด าเนินกิจกรรมการสอนหรือใน
ระหวา่งท่ีนกัเรียนแกปั้ญหา มาถอดเป็นภาษาเขียน เป็นวธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ี Schoenfeld  (1985) พฒันาข้ึนเพ่ือศึกษา
กระบวนการคิดของคนในช่วงเวลาสั้นๆและเช่ือวา่ส่ิงท่ีคนก าลงัพูดออกมาขณะนั้น ใกลเ้คียงกบัความคิดของพวกเขา
มากท่ีสุด ถา้อยากจะศึกษาคนๆนั้นจะตอ้งให้คนๆนั้นคิดดงัๆ (Think around method) โดยในการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบ
โพรโทคอล นกัวิจยัจะตอ้งก าหนดกรอบการวิเคราะห์ข้ึนมาก่อนซ่ึงข้ึนอยูก่บัผูว้ิจยัวา่ตอ้งการศึกษาเร่ืองอะไร (ไมตรี, 
2557)  
        นอกจากการวิจยัจะเนน้ในเชิงคุณภาพแลว้ ยงัพบวา่การวิจยัเร่ืองหน่ึงมีการใชรู้ปแบบการวิจยัเชิงปริมาณเขา้
มาใชป้ระกอบการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเพ่ือขยายขอ้จ ากดัของการวิจยัและช่วยให้ผลการวิจยัมีความ
สมบูรณ์มากยิง่ข้ึนซ่ึงเป็นรูปแบบการวจิยัแบบผสมผสาน โดยพบรูปแบบท่ีหลากหลายดงัต่อไปน้ี (Creswell, 2013) 
      1. วิจัยแบบพร้อมกัน (Convergent Parallel Design) คือการวิจัยท่ีนักวิจัยให้ความส าคัญกับการวิจัยเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพแบบเท่าเทียมกนั และด าเนินไปพร้อมกนั ดงัแผนภาพต่อไปน้ี 
 
 

 
 
 
 

2. การวิจัยแบบขั้นตอนเชิงอธิบาย (Explanatory Sequential Design) คือเป็นรูปแบบการวิจยัท่ีแบ่งออกเป็น 
2 ขั้นตอน ช่วงแรกใชก้ารวิจยัเชิงปริมาณเพ่ือตอบปัญหาวิจยัและตามดว้ยการวิจยัเชิงคุณภาพเพ่ืออธิบายผลให้มีความ
ชดัเจนมากข้ึน ดงัแผนภาพต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 

เกบ็และวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

เกบ็และวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
น าผลการวจิยัมารวมกนั ตคีวาม 

เกบ็และวเิคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณ 

 

เกบ็และวเิคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพ 

 

ตามด้วย ตคีวาม 
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3. การวิจัยแบบขั้นตอนเชิงส ารวจ (Exploratory Sequential Design) คือเป็นการวิจัยท่ีแบ่งออกเป็น 2 
ขั้นตอน ช่วงแรกใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพเพ่ือส ารวจขอ้มูลและน าผลท่ีไดม้าต่อดว้ยการวิจยัเชิงปริมาณเพ่ือยืนยนัและ
สามารถน าผลไปใชต้่อในวงกวา้ง ดงัแผนภาพต่อไปน้ี 
 
 
 

 
4.  การวิจัยแบบหลายช่วง (Multi-phase Design) คือเป็นการวิจัยท่ีมีหลายช่วงรูปแบบ อาจจะมีทั้ งแบบ

ขั้นตอนและแบบพร้อมกนั เพ่ือตอบปัญหาวจิยัอยา่งเป็นระบบ ดงัแผนภาพต่อไปน้ี 
 

 
 
 
 
 
 ทศิทางการวจิยัทางคณิตศาสตรศึกษา 
 จากการสังเคราะห์ทิศทางการวิจยัทางคณิตศาสตรศึกษา ของสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ในช่วงปี พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2558 โดยผูว้ิจยัจ าแนกประเภทของการวิจยัตามแนวคิดของไมตรี
อินทร์ประสิทธ์ิท่ีได้จ าแนกกลุ่มการวิจัย (Research Group, RG) ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการเลือก
ประเภทของงานวิจยัดว้ยตนเองตามความสนใจ  พร้อมกบัช่วยให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มไดช่้วยเหลือซ่ึงกนัและกนัและ
สร้างเป็นชุมชุนแห่งการเรียนรู้ดา้นการวิจยัอยา่งแทจ้ริงในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมาเม่ือน างานวิจยัมาจ าแนกตามกลุ่ม RG จะ
สามารถแสดงใหเ้ห็นไดด้งักราฟต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากกราฟแสดงให้เห็นถึงทิศทางการวิจยัในช่วงปี พ.ศ. 2549 – 2558 พบว่า งานวิจยัใน RG 2 นักเรียนและการ
เรียนรู้ มีจ านวนงานวิจยัมากท่ีสุด รองลงมาคือ RG 1 ครูและการจัดการเรียนการสอน  ถดัมาคือ กลุ่ม RG 5 การพฒันา
หลกัสูตรกลุ่ม,  RG 3 และ RG 4 การประเมินและนวตักรรมในชั้นเรียน และไม่พบงานวิจยัท่ีชดัเจนในกลุ่ม RG 6 นโยบาย
ทางการศึกษา  เห็นไดว้า่งานวิจยัในสองกลุ่มแรกมีจ านวนท่ีสูงมาก เน่ืองการศึกษาวิจยัอยูภ่ายใตก้ารพฒันาดว้ยนวตักรรม

29.88

55.85

3.89 3.89 6.49 0

กลุ่มการวจิยั (RG) 

RG 1: ครูและการจดัการเรียนการสอน 
RG 2: นกัเรียนและการเรียนรู้ 
RG 3: การประเมิน 
RG 4: นวตักรรมในชั้นเรียน 
RG 5: การพฒันาหลกัสูตร 
RG 5: นโยบายทางการศึกษา 

เกบ็และวเิคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณ 

 

เกบ็และวเิคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพ 

 

ตามด้วย ตคีวาม 

Overall Program Objective 
 
 
 

การศึกษาที ่1 รายงาน การศึกษาที ่2 
 

รายงาน การศึกษาที ่3 
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การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดท่ีมีจุดเน้นไปท่ีการพฒันาการท างานร่วมกนัของครูและปรับเปล่ียนกระบวนการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน การวิจยัจึงมีความจ าเป็นตอ้งเร่ิมตน้จากการศึกษาระดบัชั้นเรียนท่ีมีกลุ่มเป้าหมายคือครูและนกัเรียนเพื่อ
ท าความเขา้ใจองค์ประกอบต่าง ๆของการจัดการเรียนการสอนเบ้ืองตน้และพฒันาชั้นเรียนให้เป็นชั้นเรียนท่ีเน้นการ
แก้ปัญหา (ไมตรี, 2557) ซ่ึงมีสอดคลอ้งกบัทิศทางการวิจยัของประเทศฯในแง่มุมของการปฏิรูปวิชาชีพครู การพฒันา
หลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2558) และสอดคลอ้ง
กบัทิศทางการวิจยัทางการวดัการประเมินผลการศึกษาเก่ียวกบัการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงของผูเ้รียน (รัตนะ, 
2558) ถือเป็นการประเมินรูปแบบใหม่ท่ีเน้นไปท่ีกระบวนการและส่ิงท่ีนักเรียนได้เรียนรู้ น าแนวคิดของนักเรียนมา
ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน ถือเป็นทิศทางการวิจยัท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงและเป็นการส่งเสริมใหเ้กิดการวิจยัในชั้นเรียน
ดว้ย แต่ทั้งน้ียงัมีอีกหลายหลายแง่มุมท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นตอ้งศึกษาเพ่ิมเติม โดยใชผ้ลจากการวิจยัเดิมไปขยายหรือ
ต่อยอดการวจิยัในประเด็นอ่ืนๆใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดและสามารถน าไปสู่แนวทางการปฏิบติัท่ีดีได ้

 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 

การน านวัตกรรมการศึกษาชั้ นเรียนและวิธีการแบบเปิดเข้ามาใช้เพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูและส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียนส่งผลต่อการท าวจิยัของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาในฐานะท่ีเป็นแนวทางและเคร่ืองมือ
ให้กับนักวิจยัเพ่ือศึกษาและแก้ปัญหาชั้นเรียนดว้ยรูปแบบการวิจัยท่ีมีความแตกต่างจากท่ีอ่ืนๆนั่นคือการวิเคราะห์
โพรโทคอล (Protocal Analysis) ท่ีเน้นศึกษากระบวนการคิดของมนุษยใ์นช่วงเวลาสั้นๆ (Schoenfeld, 1985) มาเป็น
เคร่ืองมือในการวเิคราะห์และประเมินพฤติกรรมและกระบวนการคิดของกลุ่มเป้าหมาย ส่ิงส าคญัคือนกัวจิยัตอ้งลงพ้ืนท่ี
วิจยัดว้ยตนเองเพื่อเรียนรู้การท างานของครู การเรียนรู้ของนักเรียนไปพร้อม ๆ กบัการท าวิจยัท าให้นักวิจยัมองเห็น
สภาพปัญหาของชั้นเรียนจริงและสามารถคน้หาแนวทางในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งตรงจุด (ไมตรี, 2557) นอกจากน้ีการ
วิจยัดา้นคณิตศาสตรศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ยงัสามารถตอบโจทย์
กบัทิศทางการวจิยัของประเทศในแง่มุมของการพฒันาหลกัสูตร การพฒันาครู การพฒันานกัเรียน (ส านกังานเลขาธิการ
สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2558) รวมถึงรูปแบบการประเมินแบบใหม่ท่ีเป็นการประเมินผลตามสภาพจริง
ของผูเ้รียนดว้ย (รัตนะ, 2558) การวิจยัตลอดระยะเวลา 10 ปีน้ีถือเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีดีในการน าผลการวิจยัไปสู่การพฒันา
ครู นักเรียนและแกปั้ญหาชั้นเรียนพร้อมกบัตอบสนองความตอ้งการดา้นการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ไดอ้ย่างแทจ้ริง 
(ศูนยว์จิยัคณิตศาสตรศึกษา, 2557) 

 
กติตกิรรมประกาศ 

การวิจยัคร้ังน้ีไดรั้บทุนสนับสนุนจากศูนยว์ิจยัคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่นและศูนยค์วามเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ ส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา ถนน
ศรีอยธุยา กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย 
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ไมตรี อินทร์ประสิทธ์ิและคณะ. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ในโรงเรียนโดยเนน้กระบวนการ 

ทางคณิตศาสตร์. ขอนแก่น: ขอนแก่นการพิมพ;์ 2546.  

1058



HMP4-10 

ไมตรี  อินทร์ประสิทธ์ิ. กระบวนการการแกปั้ญหาในคณิตศาสตร์ระดบัโรงเรียน. ขอนแก่น: เพญ็พรินด้ิง; 2557. 
________. เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบติัการและกิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดบัชาติ คร้ังท่ี 10/2. ขอนแก่น: แอนนา 

ออฟเซต; 2559. 
นงลักษณ์ วิรัชชัย. การวิเคราะห์อภิมาน (Mata - Analysis). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; 2542. 
รัตนะ บวัสนธ์. ทิศทางการวจิยัทางการศึกษาและการวดัประเมินผลการศึกษา (พ.ศ. 2555-2560). [ออนไลน]์ 2558 [อา้ง 

เม่ือ 15 มกราคม 2561] จาก https://word5148.files.wordpress.com/2017/06/8.pdf 
วรางคณา ผลประเสริฐ. (2552). แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธ. [ออนไลน]์ 2558 [อา้งเม่ือ 8 ตุลาคม  

2559] จาก http://www.stou.ac.th/Schools/Shs/upload/หน่วยท่ี1 ชุ ด วชิา%2058708.pdf 
ศิริยภุา พลูสวรรณ. การสงัเคราะห์งานวจิยั: หลกัการและการประยกุตใ์ช.้ กรุงเทพฯ: มิสเตอร์ก๊อปป้ี; 2555. 
ศูนยว์จิยัคณิตศาสตรศึกษา. หนงัสือท่ีระลึกครบรอบ 10 ปี: การก่อตั้งศูนยว์จิยัคณิตศาสตรศึกษา  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น. ขอนแก่น: โรงพิมพค์ลงันานาวทิยา; 2557. 
เศวตาภรณ์ ตั้ งวนัเจริญ. การสังเคราะห์งานวิจัยการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ  

กระบวนการคิดของนกัเรียนระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระหวา่งพทุธศกัราช 2542 – 2553 ดว้ยการวเิคราะห์
อภิมานและการวเิคราะห์เน้ือหา. [วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการ
สอน] ขอนแก่น: บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น; 2554. 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. รายงานการประเมินผลการปฏิรูปการเรียนรู้ [ออนไลน]์ 2545 [อา้งเม่ือ  
16 พฤษภาคม 2559] จาก http://www.spr.ac.th/web/ebook/pdf/eva/pdf.pdf 

ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. (2558). กรอบและทิศทางการวจิยัทางการศึกษา ของประเทศ  
(พ.ศ. 2555-2558) [ออนไลน]์ 2558 [อา้งเม่ือ 15 มกราคม 2558] http://e-library.onecapps.org/?id  
=1&BookID=6411    

Creswell, J. W. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches . (2nd edition).  
Thousand Oaks, CA: Sage publications; 2013. 

Hashimoto, Y. (1997). The Methods of Fostering Creativity through Mathematical Problem Solving. Zentralblatt  
für Didaktik der Mathematik (ZDM) –The International Journal on Mathematics Education. [online] 1997 
[cited 3 February 2017] from http://www.emis.de/journals/ZDM/zdm973a5.pdf  

Hsieh, H.-F. & Shannon, S. (2005). Three approaches to qualitative content analysis: Qualitative Health Research  
2005; 15, 1277– 1288. 

Inprasihta, M . Open-Ended Approach and Teacher Education, Tsukuba Journal of Educational Study in  
Mathematics, Tsukuba: University of Tsukuba. 2006; 25 169-177. 

_________. Preparing Context for using Japanese Teacher Professional Development “Lesson study” in Thai.  
Proceeding of JNS 1. (pp.152-163). Bangkok, Thailand. (in Thai); 2007. 

_________. One Feature of Adaptive Lesson Study in Thailand: Designing a Learning Unit. Journal of Science and  
Mathematics Education in Southeast Asia, 2011; 34 (1) 47 – 66.  

Schoenfeld, A. H. Mathematics Problem Solving . Orlando: Academic Press; 1985. 
Pehkonen. E. Open-ended problems: A method for an educational change, in International Symposium on Elementary  

Maths Teaching (SEMT 99), Charles University, Prague; 1999. 

1059


