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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการให้ เหตุผล เรื่อง การให้
เหตุ ผ ลเกี่ย วกั บ รู ป สามเหลี่ ย มและรู ป สี่เ หลี่ ย ม ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ตามเกณฑ์ 70/70 และเพื่ อ เปรี ย บเทีย บ
ความสามารถในการให้ เหตุผลของนักเรียนหลังเรียนจากชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการให้ เหตุผล เรื่อง การให้ เหตุผล
เกี่ยวกับรูป สามเหลี่ย มและรูปสี่เหลี่ย ม สาหรับ นักเรียนชั้ นมัธยมศึก ษาปี ที่ 3 กับเกณฑ์ร้อ ยละ 70และเพื่อศึก ษาความพึ งพอใจของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีต่อชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการให้ เหตุผล เรื่อง การให้ เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยม
และรูปสี่เหลี่ยม สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3ผลการวิจัยพบว่า
1. ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการให้ เหตุผลเรื่อง การให้ เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมได้ ผ่านการ
ตรวจสอบความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5คน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และมีประสิทธิภาพ71.73 / 72.17 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ 70/70ที่กาหนดไว้
2. ความสามารถในการให้ เหตุผลเรื่องการให้ เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 หลัง
การใช้ ชุดกิจกรรมสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05ซึ่งส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 คิดเป็ นร้ อยละ 71.83
โดยความสามารถในการให้ เหตุผลของนักเรียนที่เป็ นกลุ่มเรียนเก่งได้ ร้อยละ 79.22และกลุ่มเรียนปานกลาง ได้ ร้อยละ 71.76 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05แต่กลุ่มเรียนอ่อน ต่ากว่าเกณฑ์โดยได้ ร้อยละ 64.58
3. ความพึ งพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีต่อชุ ดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการให้ เหตุผล เรื่อง การให้
เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ: ความสามารถในการให้ เหตุผล ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการให้ เหตุผล การให้ เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยม
และรูปสี่เหลี่ยม
Abstract
The purposes of this research were (i) to develop and test the efficiency of the package on enhancing reasoning ability on
giving reason relating to triangle and quadrilateral for Grade 9 students following 70/70 criteria, (ii) to compare Grade 9
students’ reasoning ability on giving reason relating to triangle and quadrilateral after learning by using this activities package to a
criteria of 70% and (iii) to evaluate the satisfaction of Grade 9 students who use this activity package. The finding are as
follows:
1. The package on enhancing reasoning ability on giving reason relating to triangle and quadrilateral for Grade 9 students
had been approved by five specialists for being appropriate where the level of being appropriate was in a high level. Furthermore
the efficiency of this package was 71.73/72.17 which was higher than the given 70/70 criteria.

156

Naresuan University Journal: Science and Technology 2017; (25)3
2. Grade 9 students’ reasoning ability on giving reason relating to triangle and quadrilateral after learning by using this
activities package was greater than a criteria of 70% with statistically significant at level of .05. Most students’ reasoning ability
passed criteria of 70%at 71.83%. Among these, above average students obtained 79.22% and average students obtained
71.76%, which were statistically significant greater than a given criteria at level of .05. However, the low average students
obtained 64.58% which was below the given criteria.
3. The satisfaction of students on the ability packages to enhance reasoning ability on reasoning relating triangle and
quadrilateral for Grade 9 students was at a high level.
Keywords: reasoning ability, activity packages to enhance reasoning ability, reasoning relating to triangle and quadrilateral

บทนา
จากคากล่ าวที่ว่า “คณิตศาสตร์ คือ การให้ เหตุผล”
(National Council of Teacher of Mathematics
(NCTM), 1989) แสดงให้ เ ห็นว่ า การให้ เ หตุผ ลมี
ความสาคัญทั้งในการเป็ นเครื่องมือสาหรับการเรียนรู้และ
ใช้ งานคณิ ต ศาสตร์ และการด ารงชี วิ ต ของมนุ ษ ย์
(Baroody, 1993) การให้ เหตุผล มีความสาคัญต่อชีวิต
มนุ ษย์ทุกวัย ในแต่ละวันมนุ ษย์ต้องให้ เหตุผลกับคนอื่น
และต้ องการเหตุผลจากคนอื่น ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องเล็กน้ อย
หรือเรื่องสาคัญมาก มนุษย์ต้องการคาอธิบายที่เป็ นเหตุ
เป็ นผลและคนส่วนใหญ่ รับ ได้ ด้ วยเหตุน้ ี การฝึ กการใช้
เหตุผลจึงเป็ นเรื่องจาเป็ นที่ผ้ ูเรียนต้ องฝึ กฝนให้ เกิดเป็ น
ทักษะหรือความชานาญ (Makanong, 2010)การให้ เหตุผล
สามารถจาแนกเป็ น 2 ลักษณะได้ แก่ การให้ เหตุผลแบบ
อุปนัย คือการสรุปผลจากการเก็บรวบรวมข้ อมูลที่เกิดขึ้น
ซา้ ๆ กันหลาย ๆ ครั้ง เพื่อหาแบบรูปที่จะนาไปสู่ข้อสรุป
ที่มีความเป็ นไปได้ มากที่สดุ ซึ่งข้ อสรุปที่เกิดขึ้นอาจเป็ น
จริงหรือเท็จก็ได้ และการให้ เหตุผลแบบนิรนัย คือ การ
ให้ เหตุผลโดยการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นมาก่อนว่ าเป็ นจริง
เพื่อนามาใช้ ในการอ้ างอิงสู่ข้อสรุปที่เกิดขึ้นใหม่ภายหลัง
ซึ่ ง การให้ เหตุ ผ ลแบบนิ ร นั ย จะมี ค วามเป็ นทางการ
มากกว่ าการให้ เหตุผลแบบอุปนัย ในทางคณิต ศาสตร์
การให้ เหตุผลแบบนิรนัยมักจะมีความเกี่ยวข้ องกับ คาอนิ
ยาม บทนิย าม สัจ พจน์ และทฤษฎี หรื อสมบั ติต่ าง ๆ
ทางเรขาคณิต (Institute for the Promotion of Teaching
Science and Technology, 2011) เรขาคณิตช่วยสอนใน
การอ่านการตีความและการให้ เหตุผลทางคณิตศาสตร์
(NCTM, 1981 as cited in Suydam, 1983) หลักสูตร
จึงได้ กาหนดให้ นักเรียนได้ เรียนเกี่ยวกับการให้ เหตุผล
หรือการพิสจู น์ในสาระที่ 3 เรขาคณิต ซึ่งเป็ นการฝึ กการ
ให้ เหตุผลแบบเป็ นทางการโดยลาดับจากสิ่งที่กาหนดให้

ไปจนถึงผลสรุป โดยอาศัยบทนิยาม สัจพจน์ ทฤษฎีบทที่
กาหนดให้ มาใช้ ในการอ้ างอิงอย่างสมเหตุสมผล
ผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ช่วง
ชั้นที่ 3(มัธ ยมศึกษาปี ที่ 3) ปี การศึ กษา 2553 พบว่ า
มาตรฐาน ค 6.2 (ความสามารถในการให้ เหตุผล) มีผล
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศอยู่ท่ีร้อยละ 2.24 ซึ่งอยู่ ใน
ระดั บ ต่ าขณะเดี ย วกั น ผลคะแนนเฉลี่ ยเกี่ ยวกั บ
มาตรฐานค3.2 ซึ่งนักเรียนต้ องความสามารถใช้ การนึก
ภาพ(visualization)ใช้ เหตุ ผ ลเกี่ ย วกั บ ปริ ภู มิ ( spatial
reasoning) และใช้ แบบจาลองทางเรขาคณิต(geometric
model) ในการแก้ ปั ญ หา ซึ่ ง เป็ นมาตรฐานที่ เ น้ นให้
นักเรียนสามารถให้ เหตุผลอย่างเป็ นลาดับขั้นตอน พบว่า
มีผลคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศอยู่ท่รี ้ อยละ 35.57ซึ่งอยู่
ในระดับค่ อนข้ างต่า (The National
Institute of
Educational Testing Service, 2011) และจาก
การศึ ก ษาผลการเรี ย นของนั ก เรี ย นของ Klumbut
(2014) ในสาระการเรี ย นรู้วิ ช าคณิต ศาสตร์ เ พิ่ ม เติ ม
เนื้อหาเรื่อง การให้ เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูป
สี่เ หลี่ ย ม ซึ่ ง เป็ นเนื้ อหาที่เ น้ น ให้ นั ก เรี ย นสามารถให้
เหตุผลอย่างเป็ นลาดับขั้นตอน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่
ได้ ค ะแนนเรื่ องนี้ อยู่ ใ นระดับ ต่ า นั ก เรี ย นบางส่ ว นไม่
สามารถเขียนแสดงเหตุผล และส่วนใหญ่ไม่สามารถทาได้
อย่ า งถู ก ต้ อ ง โดยนั ก เรี ย นไม่ ส ามารถเขี ย นข้ อ ความ
ทางการพิ สูจ น์ ไ ด้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งสั ม พั น ธ์ กั น ทั้ง ยั ง ไม่
สามารถเลือกให้ เหตุผลอ้ างอิงข้ อความทางการพิสจู น์ได้
อย่ างสมเหตุส มผล สาเหตุท่ีท าให้ นั ก เรี ยนไม่ สามารถ
เขี ย นแสดงเหตุ ผ ลอย่ า งเป็ นล าดั บ ขั้ น ตอนได้ อาจ
เนื่องมาจากนักเรีย นไม่ ทราบว่ า ควรเริ่มต้ นเขีย นอะไร
ก่อน และไม่สามารถจาสมบัตทิ างเรขาคณิตเพื่ออ้ างอิงใน
การพิ สูจ น์ ไ ด้ จากปั ญ หาดัง กล่ า ว ผู้ วิ จัย จึ ง สนใจที่จ ะ
พัฒนาชุ ดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการให้
เหตุผลเรื่อง การให้ เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูป
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สี่เหลี่ยม Lappan and Schram (1989) ได้ กล่าวว่า การ
พัฒนาความสามารถในการให้ เหตุผลควรจัดกิจกรรมให้
นักเรียนได้ มีส่วนร่วมและแสดงพฤติกรรมในการสืบค้ น
คาดการณ์ค้นหาวิธกี ารพิสจู น์สงั เกตแบบรูปชี้แจงเหตุผล
ของแนวคิดซึ่งสอดคล้ องกับ Kennedy & Yipp (1994)
ที่กล่าวว่าการพัฒนาทักษะการให้ เหตุผลควรจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เปิ ดโอกาสให้ นักเรียนได้ มีโอกาสพูด
หรือเขียนแสดงความคิดเห็นที่มเี หตุผลจากงานที่ทา ควร
ให้ นักเรียนได้ มีประสบการณ์ในการทางานด้ วยตัวของ
นักเรียนเอง ครูผ้ ูสอนควรยอมเสียเวลาที่จะให้ นักเรียน
ได้ ทางานเป็ นกลุ่มและตอบคาถามและสร้ างความเข้ าใจ
เกี่ยวกับความคิดรวบยอดที่จะช่ วยพัฒนาทักษะการให้
เหตุผลนอกจากนี้ Duval (1998) กล่ าวว่ า การใช้ ภาพ
ในการอธิ บ ายรู ป เรขาคณิ ต ไม่ ไ ด้ ส ร้ างความเข้ า ใจ
เกี่ยวกับรูปร่างลักษณะทางเรขาคณิตเพียงอย่างเดียว แต่
ยังสามารถสร้ างการรับรู้ให้ นักเรียนเกิดการเรียนรู้ จาก
การมองเห็ น ของภาพนั้ น นอกจากนี้ การใช้ ค าถาม
ปลายเปิ ดร่ วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ยัง
ช่ ว ยเพิ่ มความจาเกี่ย วกับ สมบัติต่ าง ๆ ทางเรขาคณิต
ให้ กั บ นั ก เรี ย นได้ อี ก ด้ วย ซึ่ งสอดคล้ องกั บ Byrne
(1847) ที่กล่ า วว่ า การให้ นั กเรี ยนได้ เ กิด ความเข้ า ใจ
เกี่ยวกับรูปเรขาคณิตโดยการนาเสนอผ่านภาพจะช่วยให้
นักเรียนสามารถสร้ างกระบวนการคิดเพื่อให้ เหตุผล และ
ช่ ว ยให้ นั ก เรี ย นสามารถเขีย นแสดงเหตุผ ลอย่ า งเป็ น
ทางการได้ ง่ า ยขึ้ นและจากแนวทางช่ ว ยในการพิ สูจ น์
เรขาคณิตของ Gustafson and Frisk (1991) ที่แนะนา
ว่าครูควรฝึ กให้ นักเรียนสร้ างรูปเรขาคณิตจากสิ่งที่โจทย์
กาหนดให้ ครบถ้ วน บางครั้งอาจจาเป็ นต้ องมีการสร้ าง
เพิ่ มเพื่ อ ช่ ว ยในการพิ สูจ น์ แ ต่ ต้ องแน่ ใ จว่ า สามารถท า
เช่ น นั้ น ได้ นอกจากนี้ ครู ค วรแนะน านั ก เรี ย นให้ ใช้
สัญ ลัก ษณ์แ สดงส่ วนที่เ ท่ ากัน เช่ น อาจเขีย นหั ว ลูก ศร
แสดงการขนานกันของเส้ นตรงหรือส่วนของเส้ นตรง ทา
เครื่อ งหมายแสดงมุ มคู่ ท่ีเ ป็ นมุม แย้ งด้ วยเครื่อ งหมาย
เดียวกัน หรือระบายสีด้วยสีเดียวกัน (Institute for the
Promotion of Teaching Science and Technology,
2001) ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ Cheng and Lin
(20 06) ที่ พ บว่ า กา รใช้ สี ร ะ บายข้ อความแล ะ
องค์ ป ระกอบแสดงส่ ว นที่เ ท่ า กัน ในภาพ ส่ ง เสริ ม การ
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ลาดับความคิดในการให้ เหตุผลทางเรขาคณิต ได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพและทาให้ นักเรียนสามารถเขียนเหตุผลทาง
เรขาคณิตได้ ดีข้ ึน แต่ควรใช้ เทคนิคอื่นควบคู่ไปด้ วย ด้ ง
นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจที่จ ะพั ฒ นาชุ ด กิจ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการให้ เหตุ ผ ล เรื่ อ ง การให้ เหตุ ผ ล
เกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยใช้ กจิ กรรมการเรียนแบบกลุ่ม
เพื่อนช่วยเพื่อนโดยให้ นักเรียนเก่งข่วยนักเรียนปานกลาง
และนั ก เรี ย นปานกลางช่ ว ยนั กเรี ย นอ่ อ นเป็ นหลั ก ซึ่ ง
ผู้ เ รี ย นในกลุ่ ม มีก ารเรี ย นรู้ ร่ ว มกัน มี การสร้ า งรู ป ทาง
เรขาคณิตจากข้ อความที่โจทย์กาหนดและใช้ สัญลักษณ์
เช่ น รอยขี ด หั ว ลู ก ศร หรื อ สี เ ดี ย วกั น เพื่ อแสดง
องค์ประกอบของรูปที่มีขนาดเท่ากัน แต่ถ้าองค์ประกอบ
ของรูปที่มขี นาดต่างกันก็ใช้ สญ
ั ลักษณ์หรือสีท่แี ตกต่างกัน
เพื่ อช่ ว ยเพิ่ มความจ าสิ่ง ที่โ จทย์กาหนด มีก ารทบทวน
เกี่ย วกับ สมบัติ (ทฤษฎีบ ทหรื อ สัจ พจน์ ก่ อ นหน้ า ที่มี )
ต่ า ง ๆ ทางเรขาคณิ ต เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการพิ สูจ น์ ท าง
เรขาคณิตของโจทย์ แล้ วนักเรียนในกลุ่มร่วมกันพิจารณา
ว่าสอดคล้ องเงื่อนไขของสมบัตใิ ดซึ่งจะทาให้ ได้ ความจริง
ใดตามมาที่เกี่ยวช้ องกับการพิ สูจน์ดังกล่ าวหลังจากนั้น
แต่ละกลุ่มจะนามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้อกี ครั้งหนึ่ง
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อพั ฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการให้ เหตุผล เรื่อง การให้
เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3ตามเกณฑ์ 70/70
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการให้ เหตุผล
ของนั ก เรี ย นหลั ง เรี ย นจากชุ ด กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการให้ เหตุ ผ ล เรื่ อ ง การให้ เหตุ ผ ล
เกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 กับเกณฑ์ร้อยละ 70
3. เพื่ อศึ ก ษาความพึ งพอใจของนั ก เรี ยนชั้ น
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ที่ มี ต่ อ ชุ ด กิ จ กรรมเพื่ อส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการให้ เหตุ ผ ล เรื่ อ ง การให้ เหตุ ผ ล
เกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
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- สร้ างแบบวัดความสามารถในการให้ เหตุผล ให้
สอดคล้ องกับจุ ดประสงค์ โดยมีลั กษณะเป็ นการเขีย น
ความสามารถในการให้ เหตุ ผ ล ของนั ก เรี ย นชั้ น ตอบแบบสั้นแสดงเหตุผลอย่างง่าย และแบบเขียนแสดง
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3เรื่ อ ง การให้ เหตุ ผ ลเกี่ ย วกั บ รู ป เหตุ ผ ลอย่ า งเป็ นล าดั บ ขั้ น ตอน โดยมี เ กณฑ์ ก ารให้
สามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม หลังการใช้ ชุดกิจกรรมการ คะแนนเขียนตอบแบบสั้นแสดงเหตุผลอย่างง่าย คือ เติม
ค าตอบได้ ถู ก ต้ อ ง จะได้ 1 คะแนน เติ ม ค าตอบผิ ด
เรียนรู้ สูงกว่าเกณฑ์ ร้ อยละ 70
หรือไม่ เติมคาตอบ ได้ 0 คะแนนและแบบเขียนแสดง
การพิ สูจ น์ เป็ นการให้ ค ะแนนแบบแยกองค์ ป ระกอบ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
หรือเกณฑ์ย่อย (Analytic Scoring Rubric) เพื่อให้ การ
มองคุณภาพงานหรือความสามารถของนักเรียนในการให้
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ
1. เครื่องมือที่ใช้ ในการทดลอง ได้ แก่ ชุดกิจกรรม เหตุ ผ ลในทางเรขาคณิ ต ได้ อ ย่ า งชั ด เจน มี ก ารแยก
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการให้ เหตุผล เรื่อง การให้ องค์ประกอบของการให้ คะแนนออกเป็ น 3 หมวด คือ
เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม สาหรับ ข้ อความพิ สูจ น์ การอธิบายเหตุผ ลกับข้ อ ความพิ สูจ น์
และลาดับการเขียนข้ อความพิสจู น์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3ที่ผ้ วู ิจัยพัฒนาขึ้น
- น าแบบทดสอบที่ ส ร้ า งขึ้ นไปให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
2. เครื่ อ งมือ ที่ใ ช้ ใ นการเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล ได้ แ ก่
แบบวัดความสามารถในการให้ เหตุผลโดยมีลักษณะเป็ น จ านวน 5 ท่ า น ตรวจสอบความสอดคล้ องระหว่ า ง
แบบการเขียนตอบสั้นๆนแสดงเหตุผลอย่างง่าย จานวน จุดประสงค์การเรียนรู้กบั แบบวัดความสามารถในการให้
1 ข้ อ และแบบเขียนแสดงเหตุผลอย่างเป็ นลาดับขั้นตอน เหตุผล โดยใช้ เกณฑ์คะแนน +1 , 0 และ-1 สาหรับ
จานวน 7 ข้ อรวม 8 ข้ อ 85 คะแนน ซึ่ งมีข้ันตอนการ การพิจารณาว่า แน่ใจว่าสอดคล้ อง ไม่แน่ใจว่าสอดคล้ อง
และแน่ใจว่าไม่สอดคล้ อง ตามลาดับ
พัฒนา ดังนี้
- นาข้ อค าถามที่ไ ด้ รับ จากการตรวจสอบความ
- ศึ ก ษาเนื้ อหาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ ง การให้
เหตุ ผ ลเกี่ ย วกั บ รู ป สามเหลี่ ย มและรู ป สี่เ หลี่ ย ม เช่ น สอดคล้ องมาคานวณค่า IOCแล้ วคัดเลือกข้ อที่มีค่า IOC
หนั ง สือ เรี ย นรายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม คณิ ต ศาสตร์ เล่ ม 2ชั้ น ตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไปได้ แบบทดสอบแบบเขียนตอบสั้นๆ
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตาม แสดงเหตุผลอย่างง่าย จานวน 1 ข้ อ และแบบเขียนแสดง
หลั กสูต รแกนกลางการศึ กษาขั้ น พื้ นฐาน พุ ทธศั กราช เหตุผลอย่ างเป็ นลาดับขั้นตอน จานวน 7ข้ อ รวม 8 ข้ อ
2551(Institute for the Promotion of Teaching Science 85 คะแนนซึ่ ง ครอบคลุ มเนื้ อหา และจุ ด ประสงค์การ
and Technology, 2001) และคู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติม เรียนรู้ และความสามารถในการเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์ เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3(Institute for
วิธีดาเนินการวิจยั
the Promotion of Teaching Science and Technology,
2001)
การวิจัยครั้งนี้เป็ นการวิจัยและพัฒนา (Research and
- ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแนวคิดขั้นตอนการสร้ าง
แบบวัดความสามารถในการให้ เหตุผล การอ้ างเหตุผลใน Development)โดยมี 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุด
การเขียนพิสจู น์ทางเรขาคณิต และเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับ
การวัดและประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการให้ เหตุผล เรื่อง
(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2551)
การให้ เ หตุผ ลเกี่ย วกับ รูป สามเหลี่ ย มและรูป สี่เ หลี่ ย ม
- วิ เ คราะห์ ผ ลการเรี ย นรู้ และจุ ด ประสงค์การ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3ตามเกณฑ์ 70/70
เรี ย นรู้ จากหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ นฐาน ผู้วิจัยดาเนิน ดังนี้
พุทธศักราช2551สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รายวิชา
1. ขอบเขตด้ านเนื้อหา
คณิต ศาสตร์ เ พิ่ ม เติ ม ในเนื้ อหา เรื่ อง การให้ เหตุผ ล
ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการให้
เกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม
เหตุผล เรื่อง การให้ เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและ
สมมติฐานของการวิจยั
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รู ป สี่ เ หลี่ ย ม ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3
ประกอบด้ วย ชุดกิจกรรมทั้งหมด 4ชุด 14 ชั่วโมงดังนี้
- ชุดกิจกรรมที่ 1 ชุดความรู้พ้ ืนฐานเกี่ยวกับการ
ให้ เหตุผลทางเรขาคณิต จานวน 2 ชั่วโมง
- ชุ ด กิ จ กรรมที่ 2 ชุ ด ทฤษฎี บ ทเกี่ ย วกั บ รู ป
สามเหลี่ยมจานวน 4 ชั่วโมง
- ชุ ด กิ จ กรรมที่ 3 ชุ ด ทฤษฎี บ ทเกี่ ย วกั บ รู ป
สี่เหลี่ยมด้ านขนานจานวน 4 ชั่วโมง
- ชุ ด กิ จ กรรมที่ 4 ชุ ด การสร้ างรู ป เรขาคณิ ต
จานวน 4 ชั่วโมง
โดยชุดกิจกรรมนี้ ใช้ กจิ กรรมการเรียนเป็ นกลุ่มๆ
กลุ่มละ 4 คน ที่คละความสามารถ เก่ง ปานกลาง อ่อน
ในอัตราส่วน 1:2:1 โดยใช้ กจิ กรรมการเรียนแบบกลุ่ม
เพื่อนช่วยเพื่อนโดยให้ นักเรียนเก่งข่วยนักเรียนปานกลาง
และนั ก เรี ย นปานกลางช่ ว ยนั กเรี ย นอ่ อ นเป็ นหลั ก ซึ่ ง
ผู้เรียนในกลุ่มมีการเรียนรู้ร่วมกัน มีการสร้ างรูปภาพจาก
ข้ อความที่กาหนด ประกอบการพิสจู น์ทางเรขาคณิตและ
ใช้ สญ
ั ลักษณ์ เช่น รอยขีด หั วลูกศร หรือสีเดียวกัน เพื่อ
แสดงองค์ ป ระกอบของรู ป ที่ มี ข นาดเท่ า กั น แต่ ถ้ า
องค์ประกอบของรูปที่มขี นาดต่างกันก็ใช้ สญ
ั ลักษณ์หรือสี
ที่แตกต่ า งกันเพื่ อช่ วยเพิ่ มความจาสิ่งที่โจทย์ เพื่ อช่ ว ย
เพิ่ ม ความจ าสิ่ง ที่โ จทย์ กาหนด มีก ารทบทวนเกี่ย วกับ
สมบัติ (ทฤษฎีบทหรือสัจพจน์ก่อนหน้ าที่มี) ต่าง ๆ ทาง
เรขาคณิตเพื่อใช้ ประกอบการพิ สูจน์ทางเรขาคณิตของ
โจทย์ แล้ วนักเรียนในกลุ่มร่วมกันพิจารณาว่าสอดคล้ อง
เงื่อนไขของสมบัติใดซึ่งจะทาให้ ได้ ความจริงใดตามมาที่
เกี่ยวช้ องกับการพิสจู น์ดงั กล่าว หลังจากนั้นแต่ละกลุ่มจะ
นามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งในแต่ละคาบจะแบ่งกิจกรรม
เป็ น 3 ขั้น คือ 1) ขั้นนาเข้ าสู่บทเรียน ทบทวนความรู้ใน
ส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ งที่ จ ะเรี ย นรู้ ใ หม่ โดยร่ ว มกั น
ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้ นักเรียนเกิดความเข้ าใจที่ถูกต้ อง
2) ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นาผลจากการจัด
กิจกรรมในขั้นที่ 1 ไปใช้ ปฏิบัติกิจกรรมในใบกิจกรรม
ในบางคาบอาจมีการนาเสนอปั ญหาใหม่เพื่อเพิ่มความ
เข้ าใจยิ่งขึ้น และ 3) ขั้นสรุป ร่วมกันอภิปรายสรุปความรู้
ที่ ไ ด้ จากการปฏิ บั ติ กิ จ กรรม แล้ วช่ ว ยกั น เรี ย นเรี ย ง
ข้ อสรุปให้ สมบูรณ์ย่ิงขึ้น หลังจากนั้นแต่ละกลุ่มจะนามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อกี ครั้งหนึ่ง นอกจากนี้นักเรียนจะต้ อง
ทาแบบฝึ กหัดเป็ นการบ้ าน เพื่อเป็ นการทบทวนสิ่งที่ได้
เรียนรู้
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2. ขอบเขตด้ านแหล่งข้ อมูล
2.1 ศึกษาเอกสารเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง
การให้ เ หตุผ ลเกี่ย วกับ รูป สามเหลี่ ย มและรูป สี่เ หลี่ ย ม
จากหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ เล่ม 2ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตาม
หลั กสูต รแกนกลางการศึ กษาขั้ น พื้ นฐาน พุ ทธศั กราช
2551 (Institute for the Promotion of Teaching Science
and Technology, 2001) ศึกษาคู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติม
คณิตศาสตร์ เล่ม 2ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 (Institute for
the Promotion of Teaching Science and Technology,
2001) ศึกษาหลักการและเทคนิคการสร้ างชุดกิจกรรม
เอกสารและงานวิ จั ย ที่ เกี่ ยวข้ องกั บ ชุ ดกิ จ กรร ม
(Kualharvej, 1999) ศึ ก ษาแนวคิ ด /ทฤษฎี ก ารสอน
คณิตศาสตร์ และเทคนิคการจัด กิจกรรมการเรี ยนรู้ท่ี
ส่งเสริมความสามารถในการให้ เหตุผลการวิเคราะห์ผล
การเรียนรู้ เพื่อใช้ ในการกาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ซ่ึง
จะนาไปกาหนดไว้ ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดงั ในตาราง 1
2.2 นาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การให้ เหตุผล เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้ านหลักสูตรและการ
สอนคณิต ศาสตร์ 5 ท่ า นเพื่ อตรวจสอบความตรงเชิ ง
เนื้อหา ความเหมาะสมและประเมินชุดกิจกรรมแล้ วนามา
หาหาค่าเฉลี่ย  X  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.
โดยกาหนดเกณฑ์มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไปและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าน้ อยกว่า 1.00 ซึ่งถ้ าชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ใดไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ต้องนามาปรับปรุง นา
จุดประสงค์การเรียนรู้ของชุดกิจกรรมและเนื้อหาสาระที่
กาหนดขึ้น เสนอต่ อผู้ เชี่ ยวชาญอีก ครั้ งหนึ่งเพื่ อ ทาการ
ประเมินความสอดคล้ อง
2.3 น าชุ ด กิ จ กรรมที่ ผ่ า นการประเมิ น ความ
สอดคล้ องโดยผู้เชี่ยวชาญแล้ วมาจัดทาจากนั้นนาเสนอ
ต่ อผู้ เชี่ ยวชาญชุ ดเดิม เพื่ อประเมิน ความเหมาะสมใน
องค์ประกอบต่าง ๆ ของชุดกิจกรรม
2.4 นาชุ ดกิจกรรมไปทดลองใช้ กับนักเรียนขั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3ในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2556
จานวน 4คน ซึ่งเป็ นนักเรียนที่มีความสามารถทางการ
เรียนสูง 1 คน ปานกลาง 2คน และอ่อน1 คน เพื่ อ
พิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ ความยากง่ า ยของกิ จ กรรม ความ
เหมาะสมของภาษาที่ใช้ ในชุ ดกิจกรรมการเรียนรู้ และ
ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ ในการปฏิบัติกจิ กรรม และ
ข้ อบกพร่องอื่นๆ
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2.5 จากนั้นนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ปี รับปรุง
แก้ ไขแล้ ว ไปทดลองใช้ กบั นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 จานวน 3 กลุ่ม กลุ่ม
ละ 4 คน ซึ่งแต่ละกลุ่มเป็ นนักเรียนที่มีความสามารถ
ทางการเรียนสูง 1 คน ปานกลาง 2คน และอ่อน1 คน
เพื่อหาข้ อบกพร่อง และตรวจสอบความเหมาะสมของชุด
กิจกรรมการเรียนรู้อกี ครั้งหนึ่ง
2.6 หลั ง จากนั้ น น าชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ไป
ทดลองใช้ กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในภาคเรียน
ที่ 2 ปี การศึ ก ษา 2556 จ านวน 32 คน เพื่ อหา
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70

หมายเหตุ ผลการเรี ยน หมายถึง คะแนนเฉลี่ย ใน
รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมทั้ง 4 ภาคเรียน ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โดย
แบ่งออกดังนี้
- นัก เรี ยนที่มีผลการเรี ยนดี (เรียนเก่ ง) หมายถึง
นักเรียนที่มผี ลคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
- นั ก เรี ย นที่ มี ผ ลการเรี ย นปานกลาง หมายถึ ง
นักเรียนที่มผี ลคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 2.00 - 2.99
- นั ก เรี ย นที่ มี ผ ลการเรี ย นอ่ อ น (เรี ย นอ่ อ น)
หมายถึง นักเรียนที่มผี ลคะแนนเฉลี่ย ต่ากว่า 2.00

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ เพื่อใช้ ในการกาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ในการพัฒนาชุดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการให้ เหตุผล เรื่อง การให้ เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ผลการเรียนรู ้
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. นักเรียนสามารถใช้ บท
1. นักเรียนสามารถบอกได้ ว่าประโยคใดเป็ นประโยคเงื่อนไข
นิยาม และสมบัติทาง
2. นักเรียนสามารถเขียนบทกลับของประโยดเงื่อนไขได้
คณิตศาสตร์ ในการให้ เหตุผล 3. นักเรียนสามารถเขียนประโยคเงื่อนไขและบทกลับที่เป็ นจริงในรูป “ก็ต่อเมื่อ” ได้
ทางเรขาคณิตอย่างง่ายได้
4. นักเรียนสามารถเขียนแสดงการให้ เหตุผลอย่างง่ายได้
5. นักเรียนสามารถบอกได้ ว่าข้ อความที่กาหนดให้ เป็ นสัจพจน์ หรือเป็ นทฤษฎีบท
6. นักเรียนสามารถเขียนแสดงการพิสจู น์ข้อความทางเรขาคณิตอย่างง่ายได้
2. นักเรียนสามารถนาทฤษฎี 7. นักเรียนสามารถบอกได้ ว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีความสัมพันธ์กนั แบบ ด้ าน-มุม-ด้ าน, มุมบทเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมไป
ด้ าน-มุม, มุม-มุม-ด้ าน และ ด้ าน-ด้ าน-ด้ าน เท่ากันทุกประการ
ใช้ ในการให้ เหตุผลได้
8. นักเรียนสามารถเขียนแสดงการพิสจู น์โดยนาทฤษฏีบทเกี่ยวกับความเท่ากันทุกประการของรูป
สามเหลี่ยมที่มีความสัมพันธ์กนั แบบ ด้ าน-มุม-ด้ าน, มุม-ด้ าน-มุม, มุม-มุม-ด้ าน และ ด้ าน-ด้ านด้ าน ไปใช้ อ้างอิงในการให้ เหตุผลได้
9. นักเรียนสามารถเขียนแสดงการพิสจู น์โดยนาทฤษฏีบทเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมหน้ าจั่ว ไปใช้ อ้างอิงใน
การให้ เหตุผลได้
10. นักเรียนสามารถบอกได้ ว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีความสัมพันธ์กนั แบบ ฉาก-ด้ าน-ด้ าน เท่ากัน
ทุกประการ
11. นักเรียนสามารถเขียนแสดงการพิสจู น์โดยนาทฤษฏีบทเกี่ยวกับความเท่ากันทุกประการของรูป
สามเหลี่ยมที่มีความสัมพันธ์กนั แบบ ฉาก-ด้ าน-ด้ าน ไปใช้ อ้างอิงในการให้ เหตุผลได้
3. นักเรียนสามารถนาทฤษฎี 12. นักเรียนสามารถบอกบทนิยามของเส้นขนานและสมบัติต่าง ๆ ของเส้นขนานได้
บทเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยมด้ าน
13. นักเรียนสามารถเขียนแสดงการพิสจู น์โดยนาสมบัติของเส้นขนาน ไปใช้ อ้างอิงในการให้ เหตุผลได้
ขนานไปใช้ ในการให้ เหตุผลได้ 14. นักเรียนสามารถเขียนแสดงการพิสจู น์ทฤษฎีบทเกี่ยวกับด้ านตรงข้ ามของรูปสี่เหลี่ยมด้ านขนานได้
15. นักเรียนสามารถเขียนแสดงการพิสจู น์โดยนาทฤษฎีบทเกี่ยวกับด้ านตรงข้ ามของรูปสี่เหลี่ยมด้ าน
ขนาน ไปใช้ อ้างอิงในการให้ เหตุผลได้
16. นักเรียนสามารถเขียนแสดงการพิสจู น์ทฤษฎีบทเกี่ยวกับมุมตรงข้ ามของรูปสี่เหลี่ยมด้ านขนานได้
17. นักเรียนสามารถเขียนแสดงการพิสจู น์โดยนาทฤษฎีบทเกี่ยวกับมุมตรงข้ ามของรูปสี่เหลี่ยมด้ าน
ขนานไปใช้ อ้างอิงในการให้ เหตุผลได้
18. นักเรียนสามารถเขียนแสดงการพิสจู น์ทฤษฎีบทเกี่ยวกับส่วนของเส้ นตรงที่ปิดหัวท้ายของส่วนของ
เส้ นตรงที่ขนานกันได้
19. นักเรียนสามารถเขียนแสดงการพิสจู น์โดยนาทฤษฎีบทเกี่ยวกับส่วนของเส้ นตรงที่ปิดหัวท้ ายของ
ส่วนของเส้ นตรงที่ขนานกัน ไปใช้ อ้างอิงในการให้ เหตุผลได้
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ผลการเรียนรู ้
4. นักเรียนสามารถสร้ างและ
ให้ เหตุผลเกี่ยวกับการสร้ างที่
กาหนดให้ ได้

จุดประสงค์การเรียนรู ้
20. นักเรียนสามารถสร้ างและบอกขั้นตอนการสร้ างรูปเรขาคณิตอย่างง่ายโดยใช้ การสร้ างพื้นฐานได้
21. นักเรียนสามารถสร้ างรูปเรขาคณิตโดยอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับการสร้ างได้
22. นักเรียนสามารถให้ เหตุผลเกี่ยวกับการสร้ างรูปเรขาคณิตโดยอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับการสร้ างได้
23. นักเรียนสามารถวิเคราะห์การสร้ างรูปเรขาคณิตโดยใช้ สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ
และสมบัติของรูปสามเหลี่ยมหน้ าจั่วมาช่ วยได้
24. นักเรียนสามารถให้ เหตุผลเกี่ยวกับการสร้ างรูปเรขาคณิตโดยใช้ สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากัน
ทุกประการ และสมบัติของรูปสามเหลี่ยมหน้ าจั่วได้
25. นักเรียนสามารถวิเคราะห์การสร้ างรูปเรขาคณิตโดยใช้ สมบัติของรูปสี่เหลี่ยมมาช่ วยได้
26. นักเรียนสามารถให้ เหตุผลเกี่ยวกับการสร้ างรูปเรขาคณิตโดยใช้ สมบัติของรูปสี่เหลี่ยมได้

3. ขอบเขตด้ านตัวแปร ประกอบด้ วย
3.1 ความคิด เห็น ของผู้เ ชี่ยวชาญในด้ านความ
เหมาะสมของชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การให้ เหตุผล เรื่อง การให้ เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยม
และรูปสี่เหลี่ยม สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
3.2 ประสิทธิภ าพของชุ ดกิจ กรรมเพื่ อส่ งเสริ ม
ความสามารถในการให้ เหตุ ผ ล เรื่ อ ง การให้ เหตุ ผ ล
เกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3ตามเกณฑ์ 70/70
4. ขอบเขตด้ านระยะเวลา ดาเนินการภาคเรียนที่ 2
ปี การศึกษา2556
ขั้น ตอนที่ 2การศึ กษาผลการใช้ ชุ ด กิ จ กรรมเพื่ อ
ส่ ง เสริ มความสามารถในการให้ เ หตุ ผ ล เรื่ อ ง การให้
เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ดังนี้
1. ขอบเขตด้ านแหล่งข้ อมูล
กลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่3
โรงเรียนบ้ านไร่พิทยาคม จังหวัดสุโขทัย ในภาคเรียนที่ 2
ปี การศึกษา 2556 จานวน 36 คน โดยวิธีการสุ่มอย่ าง
ง่าย
2. ขอบเขตด้ านตัวแปร ประกอบด้ วย
2.1 ตั ว แปรต้ น ได้ แก่ การเรี ย นรู้ โดยใช้ ชุ ด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการให้ เหตุผล เรื่อง
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การให้ เ หตุผ ลเกี่ย วกับ รูป สามเหลี่ ย มและรูป สี่เ หลี่ ย ม
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
2.2 ตัวแปรตาม ได้ แก่ ระดับความสามารถใน
การให้ เหตุผล เรื่อง การให้ เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยม
และรูปสี่เหลี่ยม สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
3. ขอบเขตด้ านระยะเวลา ดาเนินการภาคเรียนที่ 2
ปี การศึกษา2556สัปดาห์ละ 3 วันๆละ 1 ชั่วโมง รวม 5
สัปดาห์ รวม 14 ชั่วโมง
ผลการวิจยั
1. ผลการพั ฒ นาและหาประสิ ท ธิ ภ าพของ ชุ ด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการให้ เหตุผล เรื่อง
การให้ เ หตุผ ลเกี่ย วกับ รูป สามเหลี่ ย มและรูป สี่เ หลี่ ย ม
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ตามเกณฑ์ 70/70
มีผลดังนี้
1.1 ผลการพิ จ ารณาความเหมาะสมของชุ ด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการให้ เหตุผล เรื่อง
การให้ เ หตุผ ลเกี่ย วกับ รูป สามเหลี่ ย มและรูป สี่เ หลี่ ย ม
ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ปรากฏผลดั ง
ตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินความเหมาะสมในองค์ประกอบต่าง ๆ ของชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการให้ เหตุผลเรื่อง
การให้ เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ผลการประเมินความ
ข้ อที่
รายการประเมิน
S.D.
X
เหมาะสม
ด้ านชุดกิจกรรมการเรียนรู้
1
คาแนะนาสาหรับครู นักเรียน สื่อความหมาย ชัดเจน อ่านแล้ ว
4.00
0.71
มาก
เข้ าใจง่าย
2
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ครอบคลุมผลการเรียนรู้
4.20
0.45
มาก
3
เนื้อหาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชัดเจน อ่านเข้ าใจง่าย รูปแบบ
4.00
0.00
มาก
เหมาะสม
ด้ านแผนการจัดการเรียนรู้
4
มีองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ครบถ้ วนและเหมาะสม
4.60
0.55
มากที่สดุ
5
เนื้อหามีความสอดคล้ องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
4.20
0.45
มาก
6
เนื้อหาเป็ นไปตามขั้นตอนการเรียนรู้
4.00
0.00
มาก
7
เนื้อหามีความถูกต้ องชัดเจน
4.00
0.00
มาก
8
เนื้อหามีความเหมาะสมกับวัย และความสนใจของนักเรียน
4.00
0.00
มาก
9
เนื้อหาเหมาะสมกับเวลาที่ใช้ เรียน
4.20
0.45
มาก
10
เนื้อหาส่งเสริมให้ นักเรียนใช้ ทกั ษะกระบวนการเรียนรู้ทาง
4.60
0.55
มากที่สดุ
คณิตศาสตร์ด้านการให้ เหตุผล
11
กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เรียงลาดับจากง่ายไปสู่ยาก
4.00
0.00
มาก
ด้ านสื่อการเรียนรู้
12
สื่อการเรียนรู้สอดคล้ องกับจุดประสงค์การ
4.20
0.45
มาก
เรียนรู้ และเนื้อหา
13
สื่อการเรียนรู้มีความหลากหลาย และมีความ
4.20
0.45
มาก
เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
14
สื่อการเรียนรู้สอดคล้ องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
4.60
0.55
มากที่สดุ
15
สื่อการเรียนรู้มีเนื้อหา ภาษา ที่เหมาะสมกับนักเรียน
4.20
0.45
มาก
16
สื่อการเรียนรู้เหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของ
4.20
0.45
มาก
นักเรียน
ด้ านการวัดและประเมินผล
17
การวัดและประเมินผลสอดคล้ องกับจุดประสงค์การ
3.80
0.84
มาก
เรียนรู้และเนื้อหา
18
เกณฑ์การประเมินผลเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้
4.00
0.00
มาก
ภาพรวม
4.17
0.28
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า ความเหมาะสมของชุดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการให้ เหตุผล เรื่อง การให้
เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3ตามคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ใน ภ า พ รว ม มี ค ว า มเ หมา ะ ส มอยู่ ใ น ระ ดั บ มา ก
( X  4.17, S.D.  0.28 ) และเมื่ อ พิ จ ารณาแต่ ล ะข้ อ
พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากขึ้นไปทุกข้ อ

1.2 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเพื่อ
ส่ ง เสริ มความสามารถในการให้ เ หตุ ผ ล เรื่ อ ง การให้
เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม สาหรับ
นั ก เรี ย นชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3ตามเกณฑ์ 70/70
ปรากฏผลดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการให้ เหตุผล เรื่อง การให้ เหตุผลเกี่ยวกับรูป
สามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3ตามเกณฑ์ 70/70 กับนักเรียนกลุ่มใหญ่ จานวน 32 คน
ร้ อยละของค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ จากการทาใบกิจกรรม และแบบฝึ กหัด ร้ อยละของค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ จากการทาแบบวัด
ในชุดกิจกรรมระหว่างการใช้ ชุดกิจกรรม
ความสามารถในการให้ เหตุผลหลังเรียนด้ วยชุดกิจกรรม
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3
ชุดที่ 4
76.04
71.30
71.15
70.04
72.17
รวมร้ อยละของค่าเฉลี่ย 71.73
ประสิทธิภาพของกระบวนการ / ผลลัพธ์ = /
= 71.73 / 72.17

จากตารางที่ 3 พบว่าชุดกิจกรรมทุกชุดมีค่าเฉลี่ยร้ อย
2. ผลการใช้ ชุดกิจกรรมเพื่ อส่งเสริมความสามารถ
ละของคะแนนระหว่ า งการใช้ ชุ ด กิ จ กรรมอยู่ ร ะหว่ า ง ในการให้ เหตุ ผ ล เรื่ อ ง การให้ เหตุ ผ ลเกี่ ย วกั บ รู ป
70.04-76.04 และค่าเฉลี่ยร้ อยละของคะแนนจากการ สามเหลี่ ยมและรู ป สี่ เ หลี่ ยม ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ทาแบบทดสอบวัดความสามารถในการให้ เหตุผล เท่ากับ มัธยมศึกษาปี ที่ 3ปรากฏผลดังตารางที่ 4
72.17แสดงว่ าชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพสูงกว่ าเกณฑ์
70/70 ที่กาหนดไว้
ตารางที่ 4 แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการให้ เหตุผลหลังการใช้ ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการให้ เหตุผล
เรื่อง การให้ เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาให้ เหตุผล ปี ที่ 3 กับเกณฑ์ร้อยละ
70 โดยใช้ การทดสอบค่า t (t-test One Sample)
การทดสอบ

n

คะแนนเต็ม

X

S.D.

% of Mean

t

Sig(1 - tailed)

หลังเรียน

36

85

61.01

5.10

71.78

1.83*

0.0380

หมายเหตุ: * มีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05

จากตารางที่ 4 พบว่าความสามารถในการให้ เหตุผล
โดยใช้ แบบวัดความสามารถในการให้ เหตุผลเรื่อง การให้
เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาให้ เหตุผล ปี ที่ 3มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ

61.01 คะแนน คิ ด เป็ นร้ อยละ 71.83 และเมื่ อ
เปรี ย บเทีย บกับเกณฑ์ร้ อยละ 70 พบว่ า สูง กว่ า เกณฑ์
อย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05โดยส่วนใหญ่ ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 70 คิดเป็ นร้ อยละ 71.78

ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบระดับความสามารถในการให้ เหตุผล โดยใช้ แบบวัดความสามารถในการให้ เหตุผล เรื่อง การให้ เหตุผล
เกี่ย วกับ รูป สามเหลี่ย มและรูป สี่เ หลี่ย ม หลั งเรี ย นกับ เกณฑ์ร้อ ยละ70 โดยใช้ ก ารทดสอบค่ า (t-test One Sample)
ของนักเรียนกลุ่มเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน
การทดสอบ
n
คะแนนเต็ม
S.D.
% of Mean
t
Sig(1 - tailed)
X
หลังเรียน
กลุ่มเก่ง

9

85

67.33

2.83

79.21

8.31*

0.0000

กลุ่มปานกลาง

18

85

61.00

2.35

71.76

2.71*

0.0075

กลุ่มอ่อน

9

85

54.89

2.67

64.58

-5.19

1.0000

* มีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
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จากตารางที่ 5 พบว่า ความสามารถในการให้ เหตุผลโดย
ใช้ แบบวัดความสามารถในการให้ เหตุผลเรื่อง การให้ เหตุผล
เกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาให้ เหตุผล ปี ที่ 3 ของนักเรียนที่เป็ นกลุ่มเรียน
เก่งได้ ร้อยละ 79.21 และกลุ่มเรียนปานกลาง ได้ ร้อยละ
71.76 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05
แต่กลุ่มเรียนอ่อน ต่ากว่าเกณฑ์โดยได้ ร้อยละ 64.58

3. ผลการศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นชั้ น
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ที่ มี ต่ อ ชุ ด กิ จ กรรมเพื่ อส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการให้ เหตุ ผ ล เรื่ อ ง การให้ เหตุ ผ ล
เกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ปรากฏผลดังตาราง 5

ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการให้ เหตุผล เรื่อง การให้ เหตุผล
เกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
n = 36
ข้ อที่
รายการ
ระดับ
S.D.
X
ความพึงพอใจ
1
รูปเล่มของชุดกิจกรรมมีความสวยงาม
4.28
0.61
มาก
2
ขนาดของตัวอักษรชัดเจน อ่านง่าย
4.03
0.56
มาก
3
คาสั่ง คาชี้แจง เป็ นภาษาที่อ่านแล้ วเข้ าใจง่าย
4.03
0.65
มาก
4
นักเรียนทากิจกรรมเสร็จตามเวลาที่กาหนด
4.00
0.63
มาก
5
นักเรียนมีส่วนร่วมในการทางานเป็ นกลุ่ม
4.31
0.62
มาก
6
นักเรียนได้ ร่วมมือกับเพื่อนในกลุ่มวางแผนการทางาน
4.06
0.58
มาก
7
นักเรียนมีโอกาสได้ แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกันกับเพื่อน ๆ 4.17
0.61
มาก
8
นักเรียนได้ สรุปความรู้ของตนเองและเพื่อนร่วมกัน
4.33
0.59
มาก
9
นักเรียนมีความสามารถในการให้ เหตุผลดีข้ ึน
4.31
0.67
มาก
10
นักเรียนรู้สกึ สนุกสนานในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
4.03
0.61
มาก
รวมเฉลี่ย
4.15
0.47
มาก

จากตารางที่ 6 พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่ อ ชุ ด กิ จ กรรมเพื่ อส่ ง เสริ ม ความสามารถในการให้
เหตุผล เรื่อง การให้ เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและ
รูปสี่เหลี่ยม สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X  4.15, S.D.  0.47)

มี 3 ท่านเป็ นรองศาสตราจารย์คณะศึกษาศาสตร์ และอีก
2 ท่านเป็ นครูชานาญการพิเศษที่สอนคณิตศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษา ตรวจสอบเพื่อหาความสอดคล้ องและความ
เหมาะสมของชุดกิจกรรม เมื่อแก้ ไขปรับปรุงแล้ วได้ นาไป
ทดลองใช้ แบบหนึ่งต่อหนึ่ง ตามด้ วยทดลองใช้ แบบกลุ่ม
เล็กและทดลองใช้ แบบภาคสนาม โดยได้ จัดกิจกรรมให้
นักเรียนได้ ทบทวนความรู้พ้ ืนฐานที่จะใช้ ในการให้ เหตุผล
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
ฝึ กแยกเหตุและผลของข้ อความที่โจทย์กาหนดแล้ วเขียน
1. ผลการพั ฒ นาและหาประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด ในรูปสิ่งที่กาหนดให้ สิ่งที่จะต้ องพิ สูจน์ ฝึ กให้ นักเรียน
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการให้ เหตุผล เรื่อง นึกภาพและเขียนรูปภาพจากสิ่งที่กาหนดให้ พร้ อมกับใช้
การให้ เ หตุผ ลเกี่ย วกับ รูป สามเหลี่ ย มและรูป สี่เ หลี่ ย ม สัญลั กษณ์ เช่ น รอยขีด หั วลู กศร หรื อสีเ ดียวกัน เพื่ อ
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 สูงกว่ าเกณฑ์ 70/ แสดงองค์ ป ระกอบของรู ป ที่ มี ข นาดเท่ า กั น แต่ ถ้ า
ั ลักษณ์หรือสี
70 ที่ต้ั ง อาจเนื่ อ งมาจากได้ พั ฒ นาชุ ด กิจ กรรม ฯ ที่ องค์ประกอบของรูปที่มขี นาดต่างกันก็ใช้ สญ
สอดคล้ องกับกระบวนการพั ฒนาสื่อการเรียนการสอน ที่แตกต่ า งกันเพื่ อช่ วยเพิ่ มความจาสิ่งที่โจทย์ เพื่ อช่ ว ย
กล่ า วคือ หลั งจากออกแบบแล้ ว ได้ ใ ห้ ผู้ เชี่ ย วชาญด้ า น เพิ่มความจาสิ่งที่โจทย์กาหนด โดยใช้ กจิ กรรมการเรียน
หลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์ ท่มี ีประสบการณ์ด้าน แบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนโดยให้ นักเรียนเก่งข่วยนักเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 5 ปี จานวน 5 ท่านโดย ปานกลางและนักเรียนปานกลางช่ วยนักเรียนอ่อนเป็ น
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หลัก ซึ่ ง นั กเรีย นในกลุ่มร่ วมกัน พิ จ ารณาว่ า สอดคล้ อง
เงื่อนไขของสมบัติใดซึ่งจะทาให้ ได้ ความจริงใดตามมาที่
เกี่ยวช้ องกับการพิสจู น์ดงั กล่าว หลังจากนั้นแต่ละกลุ่มจะ
นามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้อกี ครั้งหนึ่ง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว
สอดคล้ องกับ Byrne (1847) ที่กล่าวว่า การให้ นักเรียน
ได้ เกิดความเข้ าใจเกี่ยวกับรูปเรขาคณิตโดยการนาเสนอ
ผ่ านภาพช่ วยให้ นักเรียนสามารถสร้ างกระบวนการคิด
เพื่ อให้ เหตุผล และช่ วยให้ นักเรียนสามารถเขียนแสดง
เหตุ ผ ลอย่ า งเป็ นทางการได้ ง่ า ยขึ้ นและสอดคล้ อ งกับ
Duval (1998 as cited in Fongchantha, 2010) ที่ว่า
กระบวนการเกี่ ยวกั บ การนึ ก ภาพ (Visualization
Processes) เป็ นกระบวนการที่นักเรียนนึกภาพเกี่ยวกับ
ข้ อ ความทางเรขาคณิ ต ซึ่ ง นั ก เรี ย นควรจะมี ค วามรู้
พื้นฐานทางเรขาคณิตและความสามารถเชื่อมโยงระหว่าง
ข้ อความและรูปภาพ ประกอบกับกิจกรรมการเรียนรู้น้ัน
ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นได้ เรี ย นรู้ ร่ ว มกั น กิ จ กรรมนี้ ยั ง
สอดคล้ องกับหลักการสอนการให้ เหตุผลทางเรขาคณิต
ของ Yoon Pin Musuem. (1987) ที่ว่า 1) ต้ องให้
ผู้เรียนค้ นพบเนื้อหาทฤษฎีบทด้ วยตนเองซึ่ง อาจจะใช้
การสาธิตของครู การทดลอง การสร้ าง การใช้ เหตุผลและ
การใช้ ส่ อื การเรียนการสอนสาเร็จรูป 2) ให้ ผ้ ูเรียนอ่าน
โจทย์ให้ เข้ าใจ จนสามารถแยกเหตุและผลหรือแยกสิ่งที่
กาหนดให้ และสิ่งที่ต้องการพิสจู น์ ถ้ าผู้เรียนไม่เข้ าใจและ
ไม่สามารถแยกแยะได้ จะต้ องพยายามฝึ กฝนจนกว่ าจะ
แยกได้ 3) เขียนรูปประกอบเลือกวิธกี ารพิสจู น์ โดยมาก
ใช้ การวิเคราะห์ จากผลไปสู่เหตุแล้ วเรียบเรียงจากเหตุ
ไปสู่ผล แต่ บางข้ อความอาจใช้ การสังเคราะห์ หรือบาง
ข้ อความอาจจะใช้ การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ร่วมกัน
ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั โจทย์นอกจากนี้นักเรียนได้ มีโอกาสพูดและ
แลกเปลี่ ยนความคิด กัน ซึ่งสอดคล้ องกับ แนวทางการ
สอนการให้ เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของ Kennedy &
Yipp (1994) ที่ได้ ให้ ข้อแนะนาเกี่ยวกับการสอนการให้
เหตุผลทางคณิต ศาสตร์ ไว้ ว่ า การพั ฒ นาทักษะการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ให้ กบั นักเรียน ครูผ้ ูสอนควรจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิ ดโอกาสให้ นักเรียนได้ มี
โอกาสพู ดหรือเขียนแสดงความคิดเห็นที่มีเหตุผลจาก
งานที่ทา ควรให้ นักเรียนได้ มีประสบการณ์ในการทางาน
ด้ วยตัวของนักเรียนเอง ครูผ้ ูสอนควรยอมเสียเวลาที่จะ
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ให้ นักเรียนได้ ทางานเป็ นกลุ่มและตอบคาถามและสร้ าง
ความเข้ าใจเกี่ยวกับความคิดรวบยอดที่จะพัฒนาทักษะ
การให้ เหตุผล
2. ผลความสามารถในการให้ เ หตุผลของนั กเรีย น
หลังเรียน โดยใช้ ชุดกิจกรรมฯ สูงกว่ าเกณฑ์ร้อยละ 70
อย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเป็ นไปตาม
สมมุติฐานที่ต้ังไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรม
ตามรายละเอียดช้ อ 1 ซึ่งก่อนการเรียนโดยใช้ ชุดกิจกรรม
ฯ นี้ นักเรียนส่วนใหญ่ ได้ คะแนนเรื่องนี้อยู่ ในระดับต่ า
นักเรียนบางส่วนไม่สามารถเขียนแสดงเหตุผล และส่วน
ใหญ่ ไ ม่ ส ามารถท าได้ อย่ า งถู ก ต้ อ ง โดยนั ก เรี ย นไม่
สามารถเขีย นข้ อความทางการพิ สูจ น์ไ ด้ อย่ า งต่ อเนื่ อง
สั ม พั น ธ์ กั น ทั้ ง ยั ง ไม่ ส ามารถเลื อ กให้ เหตุ ผ ลอ้ า งอิ ง
ข้ อความทางการพิสจู น์ได้ อย่างสมเหตุสมผล สาเหตุท่ที า
ให้ นักเรียนไม่สามารถเขียนแสดงเหตุผลอย่างเป็ นลาดับ
ขั้นตอนได้ อาจเนื่องมาจากนักเรียนไม่ทราบว่าควรเริ่มต้ น
เขียนอะไรก่อน และไม่สามารถจาสมบัติทางเรขาคณิต
เพื่ ออ้ างอิงในการพิ สูจน์ได้ แต่ หลังจากเรียนโดยใช้ ชุด
กิจ กรรมฯนักเรีย นส่ วนใหญ่ มีค วามสามารถในการให้
เหตุผลดีข้ นึ กล่าวคือ นักเรียนที่เป็ นกลุ่มเรียนเก่งได้ ร้อย
ละ 79.21 และกลุ่มเรียนปานกลาง ได้ ร้อยละ 71.76
ซึ่งสูงกว่ าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 แต่กลุ่มเรียนอ่อน ต่ากว่าเกณฑ์โดยได้ ร้อยละ
64.58
3. จากที่ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุด
กิ จ กรรม ฯในภาพรวมอยู่ ในระดั บ มากนั้ น อาจ
เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมตามรายละเอียดข้ อ 2 ซึ่งใช้
กิ จ กรรมการเรี ย นแบบกลุ่ ม เพื่ อ นช่ ว ยเพื่ อนโดยให้
นักเรียนเก่งข่วยนักเรียนปานกลางและนักเรียนปานกลาง
ช่วยนักเรียนอ่อนเป็ นหลัก ซึ่งผู้เรียนในกลุ่มมีการเรียนรู้
ร่ ว มกัน ทาให้ นั ก เรี ย นรู้สึกสนุ ก สนานกับ การเรี ย น มี
ความอิส ระที่จ ะแสดงออกถึ ง ความคิ ด เห็น ในการให้
เหตุ ผ ลของตั ว เอง มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ งานที่ไ ด้ รั บ
มอบหมาย นักเรียนได้ สรุปความรู้ของตนเองและเพื่อน
ร่ วมกัน และนัก เรีย นมีความสามารถในการให้ เหตุ ผ ล
เรื่ อ ง การให้ เหตุ ผ ลเกี่ ย วกั บ รู ป สามเหลี่ ย มและรู ป
สี่เหลี่ยม ดีข้ นึ
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ข้อเสนอแนะ

เอกสารอ้างอิง

1. ข้อเสนอแนะในการนาชุดกิจกรรมไปใช้
1.1 ในการปฏิ บั ติ กิ จ กรรมพบว่ า นั ก เรี ย นที่ มี
นักเรียนกลุ่มอ่อน ต้ องเพิ่มเวลาให้ มากขึ้น
1.2 จากการตรวจการทาใบกิจกรรมหรือการทา
แบบฝึ กหัด พบว่า มีนักเรียนบางส่วน ยังมีข้อบกพร่องใน
การให้ เหตุผล ทั้งนี้เนื่องมาจากนักเรียนไม่ สามารถน า
ความรู้พ้ ืนฐานเดิมมาใช้ ในการอ้ างเหตุผลได้ ดังนั้นก่อน
น าไปใช้ ครู จึ ง ควรมี ก ารสอนทบทวนความรู้ พื้ นฐาน
ทั้งหมดเสียก่อน
1.3 จากการตรวจแบบวัดความสามารถในการ
ให้ เหตุ ผ ล พบว่ า มี นั ก เรี ย นบางส่ ว นที่ไ ม่ มี ก ารเขี ย น
รู ป ภาพและใช้ สั ญ ลั ก ษณ์ แ สดงความเท่ า กั น ของ
องค์ประกอบในรูปภาพเลย จะไม่สามารถเขียนแสดงการ
พิสจู น์ได้ ดังนั้นครูควรเพิ่มเวลาในการฝึ กให้ นักเรียนนึก
ภาพและเขียนรูปภาพที่ได้ จากการอ่านข้ อความ พร้ อม
กั บ ใช้ สั ญ ลั ก ษณ์ เช่ น รอยขี ด หั ว ลู ก ศร หรื อสี ท่ี
เหมือนกัน แสดงองค์ประกอบของรูปที่มีขนาดเท่ากันให้
มากขึ้น
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ต่อไป
2.1 ควรทาการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถ
ในการให้ เหตุผล ภายหลังการใช้ ชุดกิจกรรมนี้ระหว่ าง
นักเรียนชายกับนักเรียนหญิง
2.2 ควรทาการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถ
ในการให้ เหตุ ผ ลระหว่ า งนั ก เรี ย นที่ เ รี ย นโดยใช้ ชุ ด
กิจกรรมนี้กบั นักเรียนที่เรียนปรกติ
2.3 ควรทาการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถ
ในการให้ เหตุผลก่อนและหลังการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมนี้
2.4 เนื่ อ งจากมีก รณี ท่ีนั ก เรี ย นขาดเรี ย น หรื อ
เรียนช้ าดังนั้น ควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการให้ เหตุผล เรื่อง การให้
เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3เพื่อให้ นักเรียนดังกล่าวได้
ใช้ ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง หรือ ทบทวนบทเรียน ทั้งใน
และนอกห้ องเรี ย นโดยการพั ฒ นาในรู ป การวิ จั ย และ
พัฒนา
2.5 คว ร พั ฒ น า ชุ ด กิ จ กร ร ม เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม
ความสามารถในการให้ เหตุผล ในเนื้อหาเรื่องอื่น ๆ เช่น
การให้ เหตุผลเกี่ยวกับวงกลม
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