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บทคัดย่ อ
การวิ จัย ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ 1) สัง เคราะห์ ง านวิจัย ของสาขาคณิ ต ศาสตรศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นและ 2) วิเคราะห์ทิศทางการวิจยั ทางคณิ ตศาสตรศึกษาในบริ บทการศึกษาชั้นเรี ยนและวิธีการ
แบบเปิ ด กลุ่มเป้ าหมายคือวิทยานิ พนธ์ของนักศึ กษาระดับบัณฑิตศึ กษา สาขาคณิ ตศาสตรศึ กษา คณะศึ กษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างปี พ.ศ. 2549 – 2558 ในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ของสถาบัน เครื่ องมือที่ ใช้คือ แบบ
บันทึกคุณลักษณะของงานวิจยั และแบบสัมภาษณ์ ผลการวิจยั พบว่า
1) จากการสารวจวิทยานิ พนธ์สาขาวิชาคณิ ตศาสตรศึ กษาระหว่างปี พ.ศ. 2549 -2558 พบทั้งหมด 133 เรื่ องมี
จานวน 77 เรื่ องศึกษาในบริ บทของการศึกษาชั้นเรี ยนและวิธีการแบบเปิ ดตามกรอบแนวคิดของ Inprasitha (2006, 2007,
2011) พบความสัมพันธ์ระหว่างงานวิจยั กับความเข้าใจที่มีต่อนวัตกรรมแบ่งออกเป็ น 3 ระยะดังนี้ ระยะที่ 1 ใช้ปัญหา
ปลายเปิ ดสร้างกิจกรรมทางคณิ ตศาสตร์สอดคล้องกับวิทยานิพนธ์ในปี พ.ศ. 2549 จานวน 14 เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 18.19
ระยะที่ 2 นวัตกรรมทั้งสองถูกบูรณาการเข้าด้วยกันและนาไปใช้ในโรงเรี ยนอย่างเต็มรู ปแบบสอดคล้องกับงานวิจยั ในปี
พ.ศ. 2550 – 2553 จานวน 28 เรื่ อง คิ ดเป็ นร้ อยละ 36.36 และระยะที่ 3 ขยายนวัตกรรมทั้งสองให้มีข้ นั ตอนชัดเจน
สอดคล้องกับงานวิจยั ในปี พ.ศ. 2554 – 2558 จานวน 35 เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 45.45 โดยความแตกต่างของนวัตกรรมทั้ง
3 ระยะ ส่ งผลต่อการศึกษาวิจยั ในลักษณะที่ศึกษาและพัฒนาภายใต้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรี ยนและวิธีการแบบเปิ ดซึ่ง
ส่งผลโดยตรงต่อกลุ่มเป้ าหมาย การเก็บรวมรวมข้อมูล ทีมการศึกษาชั้นเรี ยนในการวิจยั แผนการสอนที่ใช้เป็ นเครื่ องมือ
ในการวิจยั และการวิเคราะห์ขอ้ มูล นอกจากนี้ ยงั พบรู ปแบบการวิจยั ที่นิยมใช้มากที่สุดคือการวิจยั เชิงคุณภาพที่เน้นการ
วิเคราะห์โพรโทคอล (Protocol Analysis) และรู ปแบบการวิจยั แบบผสมผสาน 4 รู ปแบบได้แก่ 1. วิจยั แบบพร้อมกัน 2.
การวิจยั แบบขั้นตอนเชิงอธิบาย 3. การวิจยั แบบขั้นตอนเชิงสารวจและ 4. การวิจยั แบบหลายช่วง (Creswell, 2013)
2) จากการศึกษาทิศทางการวิจยั ทางคณิ ตศาสตรศึกษาจาแนกตามกลุ่มการวิจยั (RG) 6 กลุ่มตามแนวคิดของไมตรี
อิ นทร์ ประสิ ทธิ์ พบว่า การวิจัยในช่ วงปี พ.ศ. 2549 – 2558 เน้นการศึ กษาในระดับชั้นเรี ยน มี การศึ กษาในประเด็น
นักเรี ยนและการเรี ยนรู ้ สูงที่ สุด รองลงมาคื อ ศึ กษาเกี่ ยวกับ ครู และการจัด การเรี ยนการสอน ถัดมาได้แก่ การศึ กษา
ประเด็นการพัฒนาหลักสูตร การประเมิน นวัตกรรมในชั้นเรี ยนตามลาดับและไม่พบการวิจยั ที่มีความชัดเจนในเกี่ยวกับ
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 สาขาวิชาคณิ ตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
** รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิ ตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
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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.
คาสาคัญ: การสังเคราะห์งานวิจยั การศึกชั้นเรี ยน วิธีการแบบเปิ ด
Keywords: Research synthesis, Lesson study, Open Approach
บทนา
ในประเทศไทยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรี ยนและวิธีการแบบเปิ ดถูกนาเข้ามาใช้สาหรับการพัฒนาวิชาชี พครู
โดย ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิ ทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่ วมกับคณาจารย์ ใน
ปี พ.ศ. 2545 ซึ่งเริ่ มแรกนามาใช้ในโครงการปฏิบตั ิการสอนของนักศึกษาวิชาเอกคณิ ตศาสตร์ ระดับปริ ญญาตรี โดยให้
นักศึกษาได้ทดลองจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาปลายเปิ ด (Open–ended problem)ในโรงเรี ยน ทาให้นกั เรี ยนเกิด
แนวคิดเพิ่มขึ้น และใช้แนวคิดที่เกิดขึ้นมาพัฒนาบทเรี ยนให้ช้ นั เรี ยนเกิ ดการเปลี่ยนแปลง จากนั้นจึงเริ่ มนามาใช้เพื่อ
พัฒนากระบวนการสอนและการเรี ยนรู ้ของครู ประจาการ ผ่านการนาเข้าไปใช้กบั โรงเรี ยนที่เข้าร่ วมโครงการพัฒนาการ
คิดขั้นสูงทางคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนืออย่างมาอย่างต่อเนื่องเป็ นระยะเวลามากกว่า 10 ปี
ทาให้นวัตกรรมทั้งสองแสดงให้เห็นตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริ งในภาคปฏิบตั ิ จนถึงปั จจุบนั นี้มีโรงเรี ยนที่เข้า
ร่ วมโครงการมากถึง 150 โรงเรี ยนในปี พุทธศักราช 2559 (ไมตรี , 2559)
นวัตกรรมทั้งสองถูกพัฒนาควบคู่กนั ไป โดยการศึกษาชั้นเรี ยนทาหน้าที่ในการส่งเสริ มการทางานร่ วมกันของ
ครู และปรั บปรุ งวิธีการแบบเปิ ดโดยตรง ประกอบด้วยขั้นตอนในการปฏิ บตั ิ 3 ขั้นตอนคื อ 1) การร่ วมมื อกันสร้ าง
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ 2) การสอนและสังเกตการณ์จดั การเรี ยนการสอนร่ วมกัน และ 3) การอภิปรายและสะท้อนผล
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ร่วมกัน และวิธีการแบบเปิ ดนั้นถูกนามาใช้ในฐานนะที่ เป็ นวิธีการสอนที่ เน้นกระบวนการ
แก้ปัญหาและให้ความสาคัญกับความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยเฉพาะในเรื่ องของความคิด มีข้ นั ตอนในทางปฏิบตั ิ 4
ขั้น ตอนคื อ 1) การน าเสนอปั ญหาปลายเปิ ด 2) การเรี ย นรู ้ ด้วยตนเองของนัก เรี ยน 3) การอภิ ป รายทั้งชั้นและการ
เปรี ยบเทียบ 4) การสรุ ปเชื่อมโยงแนวคิดของนักเรี ยนที่เกิดขึ้นในชั้นเรี ยน (ไมตรี , 2557)
โดยการออกแบบกิ จกรรมคณิ ตศาสตร์ เป็ นวิธีการปฏิ บตั ิที่ได้รับแนวคิดมาจากประเทศญี่ปุ่นนั้นคือการนา
ปั ญหาปลายเปิ ดมาออกแบบเป็ น “สถานการณ์ปัญหา” โดยมีเงื่อนไขว่า ตัวสถานการณ์ปัญหานั้นจะต้องสามารถรองรับ
แนวคิดของนักเรี ยนให้มากที่สุด (Inprasitha, 2011) ซึ่งการใช้ปัญหารู ปแบบดังกล่าวจะช่วยให้นกั เรี ยนคิดอย่างมีอิสระ
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และเกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ได้เป็ นอย่างดี (ไมตรี และคณะ, 2546) นอกจากนี้ปัญหาปลายเปิ ดยังสามารถ
พัฒนาการสอนคณิ ตศาสตร์ อย่างสร้างสรรค์และเน้นความเข้าใจอีกด้วย ( Nohda, 1991, Silver, 1993, Stacey, 1995 อ้าง
ถึงใน Pehkonen, 1999 ) และการใช้ปัญหาปลายเปิ ดยังช่วยให้นกั เรี ยนมียทุ ธวิธีในการแก้ปัญหาอย่างหลากหลายและ
ส่งเสริ มความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย (Hashimoto ,1997)
การใช้นวัตกรรมดังกล่าว ในโรงเรี ยนทาให้นกั เรี ยนเกิดการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้และสามารถเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเองผ่านการจัดกิจกรรมทางคณิ ตศาสตร์ที่เน้นการแก้ปัญหา (Problem Solving) ทาให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทั้งต่อ
ตัวครู และนักเรี ยน เช่น วัฒนธรรมชั้นเรี ยนที่เปลี่ยนจากครู เป็ นคนอธิบาย บรรยายเนื้อหา นักเรี ยนท่องจา เปลี่ยนมาเป็ น
ชั้นเรี ยนที่นกั เรี ยนลงมือแก้ปัญหาและเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง รวมถึงความเชื่อ บทบาทของครู ก็เปลี่ยนแปลงด้วย (ไมตรี , 2559)
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่ งผลให้เกิ ดการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนมาอย่างต่อเนื่ องของทั้งคณาจารย์และนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิ ตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่ องจากงานวิจยั นั้นทาให้
เกิดองค์ความรู ้ใหม่ๆ ทั้งในเชิงทฤษฎีและทางปฏิบตั ิ ผลการวิจยั สามารถนาไปช่วยปรับปรุ งและพัฒนาการจัดการเรี ยน
การรู ้ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น (วรางคณา, 2552) ยิ่งกว่านั้นหลักสู ตรของนักศึ กษาระดับบัณฑิตศึ กษายังได้เน้น
ความรู ้ดา้ นการวิจยั ให้แก่นักศึ กษาเพื่อให้นักศึ กษามีความเป็ นนักวิจยั ที่ สามารถปฏิ บตั ิได้จริ ง เกิ ดความรู ้ เข้าใจและ
สามารถพัฒนาองค์ความรู ้ใหม่โดยใช้งานวิจยั เป็ นฐานได้ เพื่อที่จะสามารถนาผลการวิจยั นั้นมาใช้ให้เกิ ดประโยชน์ที่
ใช้ได้จริ งในชั้นเรี ยน (ไมตรี , 2557) และยังความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 2542 มาตราที่ 24
การจัดการเรี ยนรู ้ ข้อ 5 ที่ระบุให้การวิจยั เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรี ยนรู ้ (สานักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ,
2542)
ปั จจุบนั นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิ ตศาสตรศึกษา คณะศึก ษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้
ค้นคว้าวิจยั เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรี ยน เกี่ยวกับการเรี ยนรู ้และยังพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ในชั้นเรี ยนที่
สอนด้วยการศึกษาชั้นเรี ยนและวิธีการแบบเปิ ดจานวนมากและเพิ่มขึ้นในแต่ละปี งานวิจยั เหล่านี้ลว้ นแต่มีความสาคัญ
ต่อการพัฒนาและปรับปรุ งคุณภาพของการเรี ยนการสอนเป็ นอย่างมาก หากมีการเก็บรวบรวมและนางานวิจยั ที่ ได้
ตีพิมพ์เหล่านี้มาศึกษา เพื่อวิเคราะห์หาข้อสรุ ปให้เป็ นประเด็นที่ชดั เจนก็จะเป็ นประโยชน์ต่อครู ผสู ้ อนและนาข้อสรุ ปที่
ได้จากงานวิจัยมาปรั บใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนได้ ซึ่ งวิธี การที่ จะนามาซึ่ งข้อสรุ ปดังกล่าวคื อการสังเคราะห์
งานวิจยั (Research Synthesis) ( นงลักษณ์, 2542)
การสังเคราะห์งานวิจยั เป็ นระเบียบวิธีในการค้นหาข้อเท็จจริ งเพื่อตอบปั ญหาใดปั ญหาหนึ่ง โดยการรวบรวม
งานวิจยั ที่ตอ้ งการศึกษา ซึ่งศึกษาในเรื่ องเดียวกันหลายๆเรื่ องมาวิเคราะห์ดว้ ยวิธีการทางสถิติหรื อวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา
ให้เป็ นข้อสรุ ปของผลการวิจยั ทั้งหมด ซึ่ งผลการวิเคราะห์ที่ได้น้ นั เป็ นข้อค้นพบที่ มีความลึกซึ้ ง กว้างขวางมากกว่า
งานวิจยั แต่ละเรื่ องที่ นามาสังเคราะห์และสร้างข้อสรุ ป (นงลักษณ์ , 2542) โดยวิธีการในการสังเคราะห์ง านวิจยั นั้นมี
หลายวิธี เช่นการสังเคราะห์งานวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Synthesis) ด้วยวิธีการวิเคราะห์อภิมาน (Meta-Analysis)
หรื อการสังเคราะห์งานวิจยั เชิ งคุณภาพหรื อเชิ งคุณลักษณะ (Qualitative Synthesis) ด้วยการวิเคราะห์เนื้ อหา (ศิ ริยภุ า,
2555) ซึ่ งการวิเคราะห์เนื้ อหาเป็ นเทคนิ คการวิธีเชิ งคุ ณภาพที่ ใช้กนั อย่างแพร่ หลาย โดยใช้การแปลความหมายจาก
เนื้อหาหรื อข้อความของข้อมูล เป็ นวิธีการที่มีความยืดหยุน่ สูงและได้ขอ้ สรุ ปโดยตรงจากงานวิจยั (Hsieh & Shannon, 2005)
ด้วยเหตุน้ ี ผูว้ ิจยั จึ งตระหนักถึงความสาคัญในการสังเคราะห์งานวิจยั ในบริ บทของการศึ กษาชั้น เรี ยนและ
วิธีการแบบเปิ ดของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี การศึกษา 2549 – 2558 เพื่อ
ศึ กษาทิ ศทางของงานวิจยั ทางคณิ ตศาสตรศึ กษาในบริ บทดังกล่าวและแสดงรายละเอียดของงานวิจยั แต่ละเรื่ องให้มี
ความชัดเจนยิง่ ขึ้น
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วัตถุประสงค์ การวิจยั
1) สั ง เคราะห์ ง านวิ จัย ของนั ก ศึ ก ษาระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา สาขาคณิ ต ศาสตรศึ ก ษา คณะ ศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นในบริ บทการศึกษาชั้นเรี ยนและวิธีการแบบเปิ ดระหว่างปี พ.ศ. 2549 – 2558
2) วิเคราะห์ทิศทางการวิจยั ทางคณิ ตศาสตรศึกษาในบริ บทการศึกษาชั้นเรี ยนและวิธีการแบบเปิ ด
วิธีการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นงานวิจยั เชิ งปริ มาณและเชิ งคุณภาพ โดยการสังเคราะห์งานวิจยั ด้วยวิธีการสังเคราะห์เชิง
คุณลักษณะและการวิเคราะห์เนื้อหาโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเริ่ มต้ น ผูว้ ิจัยกาหนดปั ญหาวิจยั คื อ “ทิ ศทางงานวิจยั ทางคณิ ตศาสตรศึ กษาในบริ บทของ
การศึกษาชั้นเรี ยนและวิธีการแบบเปิ ดเป็ นอย่างไร” จากนั้นผูว้ จิ ยั ได้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆที่เกี่ยวกับการสังเคราะห์งานวิจยั นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรี ยน
และวิธีการแบบเปิ ด โดยศึกษาหลักการและระเบียบวิธีการต่าง ๆ ทั้งจากเอกสารที่เป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อ
เป็ นพื้นฐานแนวคิดในการทาวิจยั
2. นาผลการศึกษามาสรุ ปเป็ นกรอบแนวคิดการทาวิจยั และกรอบแนวคิดการสังเคราะห์งานวิจยั
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการตัดสินใจเลือกงานวิจยั เพื่อนามาใช้ ในการสังเคราะห์
1. สารวจประชากร โดยการสื บค้นข้อมูลและรายชื่อวิทยานิพนธ์จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน
2. ตัดสิ นใจเลือกงานวิจยั ที่นามาสังเคราะห์โดยคัดเลือกเฉพาะวิทยานิ พนธ์ที่ศึกษาในบริ บทการศึกษาชั้นเรี ยน
และวิธีการแบบเปิ ดที่เผยแพร่ ต้ งั แต่ปีการศึกษา 2549 ถึง 2558
3. สังเคราะห์บริ บทการใช้นวัตกรรมในงานวิจยั ซึ่งแบ่งออกเป็ นระยะ เพื่อนิยามให้ครอบคลุมงานวิจยั ทั้งหมด
และใช้เป็ นเกณฑ์ในการคัดเลือกงานวิจยั ที่อยูใ่ นบริ บทนี้ และใช้การสัมภาษณ์อาจารย์สาขาวิชาคณิ ตศาสตรศึกษา โดย
เป็ นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) การศึกษาเอกสารและวิเคราะห์บริ บทการทาวิจยั แต่ละเรื่ อง
เพื่อใช้เป็ นข้อมูลยืนยันเกี่ยวความเข้าใจของนวัตกรรมในแต่ละช่วง
ขั้นตอนที่ 3 การปรับใช้ เครื่ องมือ
ผูว้ จิ ยั สร้างแบบสรุ ปลักษณะรายละเอียดงานวิจยั โดยปรับมาจากกองวิจยั ทางการศึกษา (2542) และเศวตาภรณ์
(2554) ให้เหมาะสมกับงานวิจยั โดยแบ่งออกเป็ น 4 ตอนได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของงานวิจยั ประกอบด้วย ชื่อ
เรื่ อง ชื่อผูว้ ิจยั สาขาที่ทาวิจยั ปี ที่พิมพ์งานวิจยั และประเภทของงานวิจยั ตอนที่ 2 ข้อมูลรายละเอียดของงานวิจยั แต่ละ
เรื่ องประกอบด้วย ชื่อสถานที่ที่ทาวิจยั ระดับชั้นที่ทางานวิจยั ระเบียบวิธีในการวิจยั ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง ตอนที่ 3
ข้อมูลเกี่ ยวกับการวิเคราะห์ ขอ้ มูล ประกอบด้วย วิธีการวิเคราะห์ ขอ้ มูล ข้อมูลที่ นามาใช้ในการวิเคราะห์ ตอนที่ 4
รายละเอียดเกี่ ยวกับผลการวิจยั ประกอบด้วย วัตถุประสงค์งานวิจยั ผลการวิจยั ที่ พบ ข้อค้นพบที่ได้จากการวิจยั และ
ข้อเสนอแนะการทาวิจยั
จากนั้นให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบความตรงของเครื่ องมือซึ่งมีค่าเท่ากับ 1 และตรวจสอบความเที่ยงของ
แบบสรุ ปร่ วมกับอาจารย์ที่ปรึ กษาและผูช้ ่วยวิจยั ด้วยการทดลองเก็บข้อมูลจากงานวิจยั 5 เล่มเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ว่ามีผลการบันทึกข้อมูลที่ตรงกันหรื อไม่
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ขั้นตอนที่ 4 ขั้นการอ่ านทาความเข้ าใจสาระในรายงานการวิจยั ทีน่ ามาสังเคราะห์
ผูว้ ิจัย อ่ า นเนื้ อ หาของงานวิจัย โดยที่ อ่ า นแบบซ้ า ๆ เพื่ อ ท าความเข้า ใจงานวิจัย แต่ ล ะเรื่ อ งที่ ผู ้วิจัย น ามา
สังเคราะห์ แล้วจึงนาข้อมูลมาใส่ในแบบสรุ ปลักษณะรายละเอียดของงานวิจยั เพื่อบันทึกรายละเอียดต่าง ๆของงานวิจยั
ที่จาเป็ นต่อการสังเคราะห์งานวิจยั
ขั้นตอนที่ 5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากแบบสรุ ปฯ โดยใช้สถิติบรรยายและวิเคราะห์เนื้อหา
ขั้นตอนที่ 6 ขั้นสรุปผลและรายงานผลการสังเคราะห์
ผูว้ จิ ยั การนาเสนอและเขียนสรุ ปรายงานการวิจยั ในรู ปแบบตาราง กราฟและการบรรยาย
ผลการวิจยั
จากการส ารวจวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละปริ ญญานิ พ นธ์ ข องสาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตรศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี การศึกษา พ.ศ. 2549 – 2558 พบทั้งหมด 133 เรื่ องแบ่งออกเป็ น วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาโทจานวน 122 เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 91.73 และระดับปริ ญญาเอก 11 เรื่ องคิดเป็ นร้อยละ 8.27 จากนั้นผูว้ ิจยั ได้
คัดเลื อกเฉพาะงานวิจัยที่ ศึกษาในบริ บทการศึ กษาชั้นเรี ยนและวิธีการแบบเปิ ด พบทั้งหมด 77 เรื่ อง แบ่ งออกเป็ น
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาโทจานวน 66 เรื่ อง และระดับปริ ญญาเอก 11 เรื่ อง
โดยจากการสังเคราะห์ความเข้าใจต่อนวัตกรรมในงานวิจยั จากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์และสังเคราะห์
บริ บทการทาวิจยั ที่ในงานวิจยั แต่ละเรื่ อง สามารถจาแนกความแตกต่างของนวัตกรรมได้เป็ น 3 ระยะดังนี้
ระยะที่ 1 ช่ ว งใช้ปั ญ หาปลายเปิ ด เป็ นช่ ว งที่ วิธี แ บบเปิ ด เป็ นนวัต กรรมที่ ใ ช้ส าหรั บ การสร้ า งกิ จ กรรม
คณิ ตศาสตร์ โดยใช้ปัญหาปลายเปิ ด มีแนวทางการสอน 2 ขั้นตอนคือ 1) นาเสนอสถานการณ์ปัญหา 2) ให้นักเรี ยน
แก้ปัญหาด้วยตนเอง (Inprasitha, 2006)
ระยะที่ 2 ช่วงการนานวัตกรรมเข้าสู่ โรงเรี ยนอย่างเต็มรู ปแบบ เป็ นช่วงที่วิธีการแบบเปิ ดถูกนามาใช้ในการ
พัฒนาวิชาชี พครู ร่วมกับนวัตกรรมการศึ กษาชั้นเรี ยน โดยมีช้ นั ตอนการปฏิ บตั ิดงั นี้ คือ 1) การสร้างแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ร่วมกันโดยใช้นวัตกรรมวิธีการแบบเปิ ดเพื่อออกแบบปั ญหาปลายเปิ ด 2) การสอนและสังเกตการณ์จดั การเรี ยน
การสอนร่ วมกัน 3) การอภิปรายและสะท้อนผลแผนการจัดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน โดยมีแนวทางการสอน 3 ขั้นตอนคือ 1 )
นาเสนอสถานการณ์ปัญหา 2) นักเรี ยนแก้ปัญหาด้วยตนเองและ 3) นาเสนอแนวคิด (Inprasitha, 2007)
วิธีการแบบเปิ ด

การสร้างแผนการจัดการ
เรี ยนรู้ร่วมกัน
การสอนและสังเกตการณ์
จัดการเรี ยนการสอนร่ วมกัน

การอภิปรายและสะท้อนผล
การจัดการเรี ยนรู้ร่วมกัน

บริ บททางสังคมและวัฒนธรรม
ภาพที่ 1 การศึกษาชั้นเรี ยนในบริ บทของวัฒนธรรมการศึกษาของไทย (Inprasitha, 2007)
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ระยะที่ 3 ช่วงขยายนวัตกรรมทั้งสองให้มีความชัดเจน เป็ นช่วงการศึกษาชั้นเรี ยน 3 ขั้นตอนถูกบูรณาการเข้า
กับวิธีการแบบเปิ ดในฐานะแนวทางการสอน (Teaching method) 4 ขั้นตอน ได้แก่ คื อ 1) การนาเสนอสถานการณ์
ปั ญหา 2) นักเรี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง 3) การอภิปรายร่ วมกันทั้งชั้นเรี ยน 4) สรุ ปผ่านการเชื่อมโยงแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์
ของนักเรี ยนทั้งชั้น โดยวิธีการแบบเปิ ดอยูใ่ นขั้นที่ 2 ของการศึกษาชั้นเรี ยน (Inprasitha, 2011) ดังแผนภาพต่อไปนี้
การสร้างแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน

การอภิปรายและสะท้อนผ]
การจัดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน

วิธีการแบบเปิ ด 4 ขั้นตอน

การสอนและสังเกตการณ์
จัดการเรี ยนการสอนร่ วมกัน

ภาพที่ 2 การศึกษาชั้นเรี ยนที่ถูกบูรณาการเข้ากับวิธีการแบบเปิ ดในฐานะแนวทางการสอน 4 ขั้นตอน
จากทั้งสามระยะพบว่างานวิจยั ทั้ง 77 เล่ม มีความสัมพันธ์กบั ความเข้าใจต่อนวัตกรรมในแต่ละระยะดังตารางต่อไปนี้
ความเข้ าใจต่ อตัวนวัตกรรม
ระยะที่ 1
ระยะที่ 2

ปี งานวิจยั ทีต่ พี มิ พ์
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558

ระยะที่ 3

รวม

จานวนเล่ ม (ความถี่)
14
10
8
8
2
1
14
13
5
2
77

ร้ อยละ
18.19
36.36

45.45

100

โดยความแตกต่างของนวัตกรรมทั้ง 3 ระยะ ส่ งผลต่อการวิจยั ในลักษณะที่งานวิจยั ทั้งหมดศึกษาและพัฒนา
ภายใต้น วัต กรรมการศึ ก ษาชั้น เรี ย นและวิธี ก ารแบบเปิ ด ท าให้มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งโดยตรงกับ 1) กลุ่ ม เป้ า หมายโดย
กลุ่มเป้ าหมายหลักจะอยู่ภายใต้นวัตกรรมและถูกเลื อกแบบเจาะจงด้วยการเข้าไปสังเกตพฤติกรรม การทางานของ
กลุ่มเป้ าหมายตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดที่ตอ้ งการศึ กษา 2) การเก็บรวมรวมข้อมูลเกี่ยวข้องกับเปลี่ยนแปลง
ของทีมการศึกษาชั้นเรี ยนในการศึกษาวิจยั ที่เพิ่มบทบาทและลดบทบาทของสมาชิกบางคนในทีม นอกจากนี้ยงั มีผลต่อ
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แผนการสอนที่ใช้เป็ นเครื่ องมือในการวิจยั คือในระยะแรกแผนการสอนจะมีเฉพาะปัญหาปลายเปิ ดเท่านั้น แต่ในอีกสอง
ระยะถัดมาในแผนการสอนมีองค์ประกอบหลายๆส่ วนเพิ่มเข้ามา เช่น การคาดการณ์แนวคิดของนักเรี ยน ลาดับขั้นของ
การสอนเป็ นต้น 3) การวิเคราะห์ขอ้ มูลคือข้อมูลที่นามาใช้ในการวิเคราะห์นอกเหนือจากข้อมูลที่ได้จากเครื่ องมือต่างๆ
คือในระยะแรก ข้อมูลที่ถูกนามาวิเคราะห์สาหรับกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นครู จะวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับบทบาทในชั้นเรี ยน
ส่ วนนักเรี ยนจะวิเคราะห์กระบวนการเรี ยนรู ้ในระหว่างการแก้ปัญหา โดยทั้งคูเ่ ป็ นข้อมูลที่มาจากชั้นเรี ยนเท่านั้น ระยะ
ที่สองและสามในช่วงที่การศึกษาชั้นเรี ยนและวิธีการแบบเปิ ดมีข้ นั ตอนชัดเจนทาให้ขอ้ มูลในทุกขั้นตอนนวัตกรรมทั้ง
สองจะถูกนามาใช้ในการวิเคราะห์และสนับสนุนผลการวิจยั มากขึ้น
ทั้งนี้ มีรูปแบบการวิจยั ที่นิยมใช้มากที่สุดและพบในการวิจยั ทุกระยะคือรู ป แบบการวิจ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพที่ เ น้น
การวิเ คราะห์ โ พรโทคอล (Protocol Analysis) โดยข้อ มู ล ในรู ป แบบโพรโทคอลนั้ นได้ ม าจากการเค รื่ อง
บันทึกวีดีทศั น์ เครื่ องบันทึกเสี ยง บันทึกการสื่ อสารและพฤติกรรมในระหว่างที่ช้ นั เรี ยนดาเนินกิจกรรมการสอนหรื อใน
ระหว่างที่นกั เรี ยนแก้ปัญหา มาถอดเป็ นภาษาเขียน เป็ นวิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ Schoenfeld (1985) พัฒนาขึ้นเพื่อศึกษา
กระบวนการคิดของคนในช่วงเวลาสั้นๆและเชื่อว่าสิ่ งที่คนกาลังพูดออกมาขณะนั้น ใกล้เคียงกับความคิดของพวกเขา
มากที่สุด ถ้าอยากจะศึกษาคนๆนั้นจะต้องให้คนๆนั้นคิดดังๆ (Think around method) โดยในการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบ
โพรโทคอล นักวิจยั จะต้องกาหนดกรอบการวิเคราะห์ข้ ึนมาก่อนซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ผูว้ ิจยั ว่าต้องการศึกษาเรื่ องอะไร (ไมตรี ,
2557)
นอกจากการวิจยั จะเน้นในเชิงคุณภาพแล้ว ยังพบว่าการวิจยั เรื่ องหนึ่งมีการใช้รูปแบบการวิจยั เชิงปริ มาณเข้า
มาใช้ประกอบการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเพื่อขยายข้อจากัดของการวิจยั และช่วยให้ผลการวิจยั มีความ
สมบูรณ์มากยิง่ ขึ้นซึ่งเป็ นรู ปแบบการวิจยั แบบผสมผสาน โดยพบรู ปแบบที่หลากหลายดังต่อไปนี้ (Creswell, 2013)
1. วิจัย แบบพร้ อ มกัน (Convergent Parallel Design) คื อ การวิจัย ที่ นัก วิจัย ให้ค วามส าคัญ กับ การวิจัย เชิ ง
ปริ มาณและเชิงคุณภาพแบบเท่าเทียมกัน และดาเนินไปพร้อมกัน ดังแผนภาพต่อไปนี้

เก็บและวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพ
นาผลการวิจยั มารวมกัน

ตีความ

เก็บและวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงปริมาณ
2. การวิจัยแบบขั้นตอนเชิงอธิบาย (Explanatory Sequential Design) คือเป็ นรู ปแบบการวิจยั ที่แบ่งออกเป็ น
2 ขั้นตอน ช่วงแรกใช้การวิจยั เชิงปริ มาณเพื่อตอบปั ญหาวิจยั และตามด้วยการวิจยั เชิงคุณภาพเพื่ออธิ บายผลให้มีความ
ชัดเจนมากขึ้น ดังแผนภาพต่อไปนี้
เก็บและวิเคราะห์ ข้อมูล
เชิงปริมาณ

เก็บและวิเคราะห์ ข้อมูล
เชิงคุณภาพ

ตามด้ วย
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3. การวิ จั ย แบบขั้ น ตอนเชิ ง ส ารวจ (Exploratory Sequential Design) คื อ เป็ นการวิ จัย ที่ แ บ่ ง ออกเป็ น 2
ขั้นตอน ช่วงแรกใช้การวิจยั เชิ งคุณภาพเพื่อสารวจข้อมูลและนาผลที่ ได้มาต่อด้วยการวิจยั เชิ งปริ มาณเพื่อยืนยันและ
สามารถนาผลไปใช้ต่อในวงกว้าง ดังแผนภาพต่อไปนี้
เก็บและวิเคราะห์ ข้อมูล
เชิงคุณภาพ

เก็บและวิเคราะห์ ข้อมูล
เชิงปริมาณ

ตามด้ วย

ตีความ

4. การวิจัยแบบหลายช่ วง (Multi-phase Design) คื อเป็ นการวิจัยที่ มีหลายช่ วงรู ป แบบ อาจจะมี ท้ งั แบบ
ขั้นตอนและแบบพร้อมกัน เพื่อตอบปั ญหาวิจยั อย่างเป็ นระบบ ดังแผนภาพต่อไปนี้

Overall Program Objective
การศึกษาที่ 1

รายงาน

การศึกษาที่ 2

รายงาน

การศึกษาที่ 3

ทิศทางการวิจยั ทางคณิตศาสตรศึกษา
จากการสังเคราะห์ ทิศทางการวิจยั ทางคณิ ตศาสตรศึ กษา ของสาขาวิชาคณิ ตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในช่วงปี พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2558 โดยผูว้ ิจยั จาแนกประเภทของการวิจยั ตามแนวคิดของไมตรี
อิ น ทร์ ป ระสิ ท ธิ์ ที่ ไ ด้จาแนกกลุ่ ม การวิจัย (Research Group, RG) สาหรั บ นัก ศึ ก ษาระดับบัณฑิ ตศึ ก ษาในการเลื อก
ประเภทของงานวิจยั ด้วยตนเองตามความสนใจ พร้ อมกับช่วยให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มได้ช่วยเหลือซึ่ งกันและกันและ
สร้างเป็ นชุมชุนแห่งการเรี ยนรู ้ดา้ นการวิจยั อย่างแท้จริ งในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมาเมื่อนางานวิจยั มาจาแนกตามกลุ่ม RG จะ
สามารถแสดงให้เห็นได้ดงั กราฟต่อไปนี้
3.89

3.89 6.49

0

29.88

55.85

กลุ่มการวิจยั (RG)

RG 1: ครู และการจัดการเรี ยนการสอน
RG 2: นักเรี ยนและการเรี ยนรู ้
RG 3: การประเมิน
RG 4: นวัตกรรมในชั้นเรี ยน
RG 5: การพัฒนาหลักสูตร
RG 5: นโยบายทางการศึกษา

จากกราฟแสดงให้เห็ นถึงทิ ศทางการวิจยั ในช่วงปี พ.ศ. 2549 – 2558 พบว่า งานวิจยั ใน RG 2 นักเรี ยนและการ
เรี ยนรู ้ มีจานวนงานวิจยั มากที่ สุด รองลงมาคือ RG 1 ครู และการจัดการเรี ยนการสอน ถัดมาคือ กลุ่ม RG 5 การพัฒนา
หลักสู ตรกลุ่ม, RG 3 และ RG 4 การประเมินและนวัตกรรมในชั้นเรี ยน และไม่พบงานวิจยั ที่ชดั เจนในกลุ่ม RG 6 นโยบาย
ทางการศึกษา เห็นได้วา่ งานวิจยั ในสองกลุ่มแรกมีจานวนที่สูงมาก เนื่ องการศึกษาวิจยั อยูภ่ ายใต้การพัฒนาด้วยนวัตกรรม
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การศึ กษาชั้นเรี ยนและวิธีการแบบเปิ ดที่ มีจุดเน้นไปที่ การพัฒนาการทางานร่ วมกันของครู และปรับเปลี่ยนกระบวนการ
เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน การวิจยั จึงมีความจาเป็ นต้องเริ่ มต้นจากการศึกษาระดับชั้นเรี ยนที่มีกลุ่มเป้ าหมายคือครู และนักเรี ยนเพื่อ
ทาความเข้าใจองค์ประกอบต่าง ๆของการจัดการเรี ยนการสอนเบื้ องต้นและพัฒนาชั้นเรี ยนให้เป็ นชั้นเรี ยนที่ เน้นการ
แก้ปัญหา (ไมตรี , 2557) ซึ่ งมี สอดคล้องกับทิ ศทางการวิจยั ของประเทศฯในแง่ มุมของการปฏิ รูปวิชาชี พครู การพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2558) และสอดคล้อง
กับทิศทางการวิจยั ทางการวัดการประเมินผลการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินผลการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ งของผูเ้ รี ยน (รัตนะ,
2558) ถื อเป็ นการประเมิ นรู ปแบบใหม่ที่เน้นไปที่ กระบวนการและสิ่ งที่ นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ นาแนวคิ ดของนักเรี ยนมา
ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน ถือเป็ นทิศทางการวิจยั ที่สาคัญอย่างหนึ่ งและเป็ นการส่ งเสริ มให้เกิดการวิจยั ในชั้นเรี ยน
ด้วย แต่ท้ งั นี้ ยงั มีอีกหลายหลายแง่มุมที่มีความสาคัญและจาเป็ นต้องศึกษาเพิ่มเติม โดยใช้ผลจากการวิจยั เดิมไปขยายหรื อ
ต่อยอดการวิจยั ในประเด็นอื่นๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถนาไปสู่แนวทางการปฏิบตั ิที่ดีได้
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
การน านวัต กรรมการศึ ก ษาชั้น เรี ยนและวิ ธี ก ารแบบเปิ ดเข้า มาใช้เ พื่ อ พัฒ นาวิ ช าชี พ ครู แ ละส่ ง เสริ ม
กระบวนการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนส่งผลต่อการทาวิจยั ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในฐานะที่เป็ นแนวทางและเครื่ องมือ
ให้กับนักวิจยั เพื่อศึ กษาและแก้ปัญหาชั้นเรี ยนด้วยรู ปแบบการวิจัยที่ มีความแตกต่างจากที่ อื่นๆนั่นคื อการวิเคราะห์
โพรโทคอล (Protocal Analysis) ที่ เน้นศึ กษากระบวนการคิดของมนุ ษย์ในช่วงเวลาสั้นๆ (Schoenfeld, 1985) มาเป็ น
เครื่ องมือในการวิเคราะห์และประเมินพฤติกรรมและกระบวนการคิดของกลุ่มเป้าหมาย สิ่ งสาคัญคือนักวิจยั ต้องลงพื้นที่
วิจยั ด้วยตนเองเพื่อเรี ยนรู ้การทางานของครู การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนไปพร้อม ๆ กับการทาวิจยั ทาให้นักวิจยั มองเห็น
สภาพปั ญหาของชั้นเรี ยนจริ งและสามารถค้นหาแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด (ไมตรี , 2557) นอกจากนี้ การ
วิจยั ด้านคณิ ตศาสตรศึกษา สาขาวิชาคณิ ตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังสามารถตอบโจทย์
กับทิศทางการวิจยั ของประเทศในแง่มุมของการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาครู การพัฒนานักเรี ยน (สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึ กษา กระทรวงศึกษาธิ การ, 2558) รวมถึงรู ปแบบการประเมิ นแบบใหม่ที่เป็ นการประเมินผลตามสภาพจริ ง
ของผูเ้ รี ยนด้วย (รัตนะ, 2558) การวิจยั ตลอดระยะเวลา 10 ปี นี้ ถือเป็ นจุดเริ่ มต้นที่ดีในการนาผลการวิจยั ไปสู่ การพัฒนา
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