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บทคดัย่อ 

การวิจัยเชิงคุณภาพคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) วิเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาตอนปลายในชั้นเรียนท่ีสอนด้วยวิธีการแบบเปิด และ           
(2) ศึกษาวิธีการปฏิบติัในการสอนในการพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายในชั้นเรียนท่ีสอนดว้ยวิธีการแบบเปิด กลุ่มเป้าหมายในการวิจยัคือ 
นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ ภาคเรียนท่ี 2   
ปีการศึกษา 2555 จ านวน 30 คน ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาแผนการจดัการเรียนรู้จ านวน 12 แผน และน าไปใช้
ในห้องเรียนจริง ผูว้ิจยัท าการบนัทึกวีดิทศัน์การจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน และวิเคราะห์ขอ้มูล
ดว้ยการวิเคราะห์โพรโทคอล ตามกรอบการวิเคราะห์พฤติกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ 
Schoenfeld พร้อมกบัน าขอ้มูลจากการสังเกต และ งานเขียนของนักเรียนมาสรุปและใช้เป็นขอ้มูล
ประกอบการท าการวเิคราะห์โพรโทคอล  จากนั้นน าเสนอผลการวจิยัดว้ยการพรรณนาวเิคราะห์ 

ผลการวิจยัพบวา่ วธีิการแบบเปิดมีผลดีต่อความสามารถในการแกปั้ญหาของนกัเรียนและเทคนิคการ
สอนของครู จากการวิเคราะห์โพรโทคอล นักเรียนพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์อย่างต่อเน่ืองและดีข้ึนเร่ือยๆตลอดทั้ งหน่วยการเรียนรู้เร่ืองความน่าจะเป็น และ
ผูว้ิจยัพฒันาวิธีการปฏิบติัในการสอนด้วยวิธีการแบบเปิดทั้ ง 4 ขั้นตอนอย่างต่อเน่ืองจนประสบ
ความส าเร็จ ส าหรับการพฒันาความสามารถของนกัเรียนในการแกปั้ญหามีดงัต่อไปน้ี ความสามารถ
ในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์เร่ืองความน่าจะเป็นของนกัเรียนไดพ้ฒันาผา่นกลุ่มพฤติกรรมทั้ง 6 
กลุ่ม เร่ิมตน้จากการแสดงพฤติกรรมการอ่านและการท าความเขา้ใจสถานการณ์ปัญหาปลายเปิดท่ี
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ก าหนดให้ จากนั้นจึงแสดงพฤติกรรมการส ารวจปัญหาโดยการลองผิดลองถูก การส ารวจเง่ือนไข 
หรือความรู้เดิมท่ีจ าเป็นต่อการแกปั้ญหา ในขั้นการเรียนรู้ดว้ยตนเอง นกัเรียนท าการวิเคราะห์ปัญหา
ด้วยการใช้การแสดงแทนและหลักการต่างๆ เก่ียวกับความน่าจะเป็น ได้แก่ การวาดภาพ การใช้
สัญลักษณ์ การใช้แผนภาพต้นไม้ และการใช้กฎการนับเบ้ืองต้น นอกจากน้ีนักเรียนมักจะแสดง
พฤติกรรมการวางแผนจากร่วมกนัแกปั้ญหาในกลุ่มย่อย นักเรียนน ายุทธวิธีท่ีวางแผนไปใช้ในการ
แก้ปัญหาอย่างระมดัระวงั และแสดงพฤติกรรมการตรวจสอบการแก้ปัญหาผ่านการทบทวนและ
ตรวจสอบกระบวนการแก้ปัญหาและค าตอบท่ีได้ ในส่วนของวิธีการปฏิบัติในการสอนของครู
ประกอบไปดว้ย การใช้สถานการณ์ปัญหาปลายเปิดเพื่อกระตุน้ความสนใจของนกัเรียนในการอ่าน
และการท าความเขา้ใจปัญหาท่ีก าหนดให้ การก าหนดเวลาท่ีเหมาะสมเพื่อให้นกัเรียนแกปั้ญหาได้
อยา่งอิสระ การใช้ค  าถามเป็นระยะๆในการกระตุน้พฤติกรรมการน าไปใชแ้ละการตรวจสอบดว้ยตวั
ของนกัเรียนเอง  การสังเกตและส ารวจพฤติกรรมการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนเพื่อใชใ้น
การตรวจสอบความก้าวหน้า และการบันทึกการสังเกตเพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการอภิปรายและ
เปรียบเทียบร่วมกันทั้ งชั้ นเรียน พร้อมทั้ งเลือกและเรียงล าดับผลงานของนักเรียนเพื่อใช้ในการ
น าเสนอหน้าชั้นเรียนตามล าดับอย่างมีเป้าหมาย นอกจากน้ี ในขั้นการอภิปรายและเปรียบเทียบ
ร่วมกันทั้ งชั้นเรียน ครูน าเสนอแนวคิดท่ีส าคญัของการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน และขยาย
แนวคิดนั้นดว้ยการใช้การแสดงแทนของครู ในแต่ละคาบเรียนครูสรุปบทเรียนดว้ยการน าเสนอกฎ
หรือหลกัการในเร่ืองความน่าจะเป็นท่ีเช่ือมโยงและสอดคลอ้งกบัแนวคิดในการแกปั้ญหาของนกัเรียน
ท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน 
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ABSTRACT 

The objectives of this qualitative research were to (1) analyze mathematical problem solving 
abilities of upper secondary school students in classroom taught by open approach and (2) 
investigate teaching practices for developing mathematical problem solving ability of upper 
secondary school students in classroom taught by open approach. The target group consisted of 30 
Mathayom Suksa 5 students at Hotpittayakom School, Hot district, Chaing Mai Province during the 
second semester of the 2012 academic year. The researcher developed 12 probability lesson plans 
and implemented them in real classroom teaching. All classroom teaching-learning activities were 
videotaped and later on analyzed by means of the protocol analysis using Schoenfeld’s 
mathematical problem solving behavior framework as a reference. Concurrently, data from 
classroom observations and students’ written works were also summed up and used as an additional 
information to support the protocol analysis. The research results were then presented in the form of 
analytical narrative. 

The research findings showed that a so-called open approach did have positive impacts on both 
students’ problem solving ability and teacher’s teaching techniques. Based on the protocol analysis, 
the students had progressively developed the mathematical problem solving ability throughout the 
learning unit of probability and the researcher also to a large degree, successfully developed 
teaching practices through the 4 steps of open approach. As for the students’ mathematical problem 
solving ability on probability, their learning had gradually developed through six episodes of 
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problem solving behaviors. Students read and understood open-ended problem situation, then 
explored the problem through trial and error strategy and surveyed some conditions or prior 
knowledge needed for solving the given problem situation. In step of students’ self learning, the 
episode of analysis emerged through the use of representations and some principles concerning 
probability to model the problem such as drawings, symbolizing, drawing tree diagrams and using 
the fundamental rule of counting. In addition, students often showed planning behavior through 
collaborative problem solving within their small groups. Finally, the students carefully implemented 
their plan to solve the problem and performed verification behaviors through reviewing and 
checking their problem solving processes and solutions. As for teaching practices, the followings 
were teaching techniques employed.  Using open-ended problem situations to stimulate students’ 
interest in reading and understanding the given problems, providing appropriate time for students to 
solve the problem freely, using periodic questioning to stimulate students’ application and 
verification behaviors on their own efforts, observing and surveying students’ mathematical 
problem solving behaviors in order to check their progress and keep it in mental notes for preparing 
whole-class discussion and comparison, selecting and sequencing the students’ written works for 
purposive presentations. Moreover, in step of whole-class discussion and comparison, the teacher 
proposed important ideas of problem solving emerging in class and extended the ideas through 
teacher’s representations. To conclude each lesson, the teacher summarized today lesson through 
presenting rules or principles of probability which correspond to the students’ problem solving ideas 
occurred throughout that lesson. 


