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บทคดัย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ี มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาและหาประสทิธิภาพของชุดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผล เร่ือง การให้
เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหล่ียมและรูปสี่ เหล่ียม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 ตามเกณฑ์ 70/70 และเพ่ือเปรียบเทียบ
ความสามารถในการให้เหตุผลของนักเรียนหลังเรียนจากชุดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผล เร่ือง การให้เหตุผล
เกี่ยวกับรูปสามเหล่ียมและรูปสี่เหล่ียม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 กับเกณฑ์ร้อยละ 70และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อชุดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผล เร่ือง การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหล่ียม
และรปูสี่เหล่ียม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ชุดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผลเร่ือง การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหล่ียมและรูปสี่เหล่ียมได้ผ่านการ
ตรวจสอบความเหมาะสมจากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5คน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และมีประสทิธิภาพ71.73 / 72.17 ซ่ึงสงูกว่า
เกณฑ ์70/70ที่ก าหนดไว้ 
 2. ความสามารถในการให้เหตุผลเรื่องการให้เหตุผลเกี่ยวกบัรูปสามเหล่ียมและรูปสี่เหล่ียม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลัง
การใช้ชุดกจิกรรมสงูกว่าเกณฑร้์อยละ 70  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05ซ่ึงส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 คิดเป็นร้อยละ 71.83
โดยความสามารถในการให้เหตุผลของนักเรียนที่เป็นกลุ่มเรียนเก่งได้ร้อยละ 79.22และกลุ่มเรียนปานกลาง ได้ร้อยละ 71.76 ซ่ึงสงูกว่า
เกณฑอ์ย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05แต่กลุ่มเรียนอ่อน ต ่ากว่าเกณฑ์โดยได้ร้อยละ 64.58   
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อชุดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผล เร่ือง การให้
เหตุผลเกี่ยวกบัรปูสามเหล่ียมและรปูสี่เหล่ียม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 
ค าส าคญั: ความสามารถในการให้เหตุผล  ชุดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผล  การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหล่ียม
 และรปูสี่เหล่ียม 
 

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. 
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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. 

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. 
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บทน า 
 

จากค ากล่าวที่ว่า “คณิตศาสตร์ คือ การให้เหตุผล” 
(National Council of Teacher of Mathematics 
(NCTM), 1989) แสดงให้เห็นว่าการให้เหตุผลมี
ความส าคญัทั้งในการเป็นเคร่ืองมอืส าหรับการเรียนรู้และ
ใช้งานคณิตศาสตร์  และการด ารงชีวิตของมนุษย์ 
(Baroody, 1993) การให้เหตุผล มีความส าคัญต่อชีวิต
มนุษย์ทุกวัย ในแต่ละวันมนุษย์ต้องให้เหตุผลกบัคนอื่น
และต้องการเหตผุลจากคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเลก็น้อย
หรือเร่ืองส าคัญมาก มนุษย์ต้องการค าอธบิายที่เป็นเหตุ
เป็นผลและคนส่วนใหญ่รับได้ ด้วยเหตุนี้ การฝึกการใช้
เหตุผลจึงเป็นเร่ืองจ าเป็นที่ผู้เรียนต้องฝึกฝนให้เกดิเป็น
ทกัษะหรือความช านาญ (Makanong, 2010)การให้เหตุผล
สามารถจ าแนกเป็น 2 ลักษณะได้แก่ การให้เหตุผลแบบ
อปุนัย คอืการสรปุผลจากการเกบ็รวบรวมข้อมูลที่เกดิขึ้น
ซ า้ ๆ กนัหลาย ๆ คร้ัง เพ่ือหาแบบรปูที่จะน าไปสู่ข้อสรปุ
ที่มีความเป็นไปได้มากที่สดุ ซึ่งข้อสรุปที่เกิดขึ้นอาจเป็น
จริงหรือเทจ็กไ็ด้ และการให้เหตุผลแบบนิรนัย คือ การ
ให้เหตุผลโดยการยอมรับสิ่งที่เกดิขึ้นมาก่อนว่าเป็นจริง
เพ่ือน ามาใช้ในการอ้างองิสู่ข้อสรุปที่เกดิขึ้นใหม่ภายหลัง 
ซึ่ งการให้เหตุผลแบบนิรนัยจะมีความเป็นทางการ
มากกว่าการให้เหตุผลแบบอุปนัย ในทางคณิตศาสตร์
การให้เหตผุลแบบนิรนัยมกัจะมคีวามเกี่ยวข้องกบั ค าอนิ
ยาม บทนิยาม สัจพจน์ และทฤษฎี หรือสมบัติต่าง ๆ 
ทางเรขาคณติ (Institute for the Promotion of Teaching 
Science and Technology, 2011) เรขาคณติช่วยสอนใน
การอ่านการตีความและการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
(NCTM, 1981 as cited in Suydam, 1983) หลักสตูร
จึงได้ก าหนดให้นักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับการให้เหตุผล
หรือการพิสจูน์ในสาระที่ 3 เรขาคณิต ซึ่งเป็นการฝึกการ
ให้เหตุผลแบบเป็นทางการโดยล าดับจากสิ่งที่ก  าหนดให้

ไปจนถงึผลสรปุ โดยอาศัยบทนิยาม สจัพจน์ ทฤษฎีบทที่
ก าหนดให้มาใช้ในการอ้างองิอย่างสมเหตสุมผล 

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ช่วง
ชั้นที่ 3(มัธยมศึกษาปีที่ 3) ปีการศึกษา 2553 พบว่า 
มาตรฐาน ค 6.2 (ความสามารถในการให้เหตุผล) มีผล
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศอยู่ที่ร้อยละ 2.24 ซ่ึงอยู่ใน
ระดับต ่ า ขณะ เดียวกันผลคะแนน เฉ ล่ีย เกี่ ย วกับ
มาตรฐานค3.2 ซ่ึงนักเรียนต้องความสามารถใช้การนึก
ภาพ(visualization)ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ(spatial 
reasoning) และใช้แบบจ าลองทางเรขาคณิต(geometric 
model) ในการแก้ปัญหา ซึ่ ง เป็นมาตรฐานที่ เน้นให้
นักเรียนสามารถให้เหตผุลอย่างเป็นล าดับขั้นตอน พบว่า
มผีลคะแนนเฉล่ียระดบัประเทศอยู่ที่ร้อยละ 35.57ซึ่งอยู่
ในระดับค่อนข้างต ่า (The National  Institute of 
Educational Testing Service, 2011) และจาก
การศึกษาผลการเรียนของนักเรียนของ Klumbut 
(2014) ในสาระการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 
เนื้อหาเร่ือง การให้เหตุผลเกี่ยวกบัรูปสามเหล่ียมและรูป
สี่ เหล่ียม ซึ่ งเป็นเนื้ อหาที่ เน้นให้นักเรียนสามารถให้
เหตุผลอย่างเป็นล าดับขั้นตอน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่
ได้คะแนนเรื่ องนี้ อยู่ในระดับต ่า นักเรียนบางส่วนไม่
สามารถเขยีนแสดงเหตผุล และส่วนใหญ่ไม่สามารถท าได้
อย่างถูกต้อง โดยนักเรียนไม่สามารถเขียนข้อความ
ทางการพิสูจน์ได้อย่างต่อเนื่ องสัมพันธ์กัน ทั้งยังไม่
สามารถเลือกให้เหตุผลอ้างองิข้อความทางการพิสจูน์ได้
อย่างสมเหตุสมผล สาเหตุที่ท  าให้นักเรียนไม่สามารถ
เขียนแสดงเหตุผลอย่างเป็นล าดับขั้ นตอนได้อาจ
เนื่องมาจากนักเรียนไม่ทราบว่าควรเริ่มต้นเขียนอะไร
ก่อน และไม่สามารถจ าสมบตัทิางเรขาคณติเพ่ืออ้างองิใน
การพิสูจน์ได้  จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
พัฒนาชุดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการให้
เหตผุลเร่ือง การให้เหตผุลเกี่ยวกบัรปูสามเหล่ียมและรูป



Naresuan University Journal: Science and Technology 2017; (25)3

158

สี่เหล่ียม Lappan and Schram (1989) ได้กล่าวว่า การ
พัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลควรจัดกจิกรรมให้
นักเรียนได้มีส่วนร่วมและแสดงพฤติกรรมในการสบืค้น
คาดการณค้์นหาวิธกีารพิสจูน์สงัเกตแบบรูปชี้ แจงเหตุผล
ของแนวคิดซึ่งสอดคล้องกบั Kennedy & Yipp (1994) 
ที่กล่าวว่าการพัฒนาทกัษะการให้เหตุผลควรจัดกจิกรรม
การเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสพูด
หรือเขยีนแสดงความคดิเหน็ที่มเีหตผุลจากงานที่ท า ควร
ให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ในการท างานด้วยตัวของ
นักเรียนเอง ครูผู้สอนควรยอมเสียเวลาที่จะให้นักเรียน
ได้ท างานเป็นกลุ่มและตอบค าถามและสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับความคิดรวบยอดที่จะช่วยพัฒนาทักษะการให้
เหตุผลนอกจากนี้  Duval (1998) กล่าวว่า การใช้ภาพ
ในการอธิบายรูปเรขาคณิต ไม่ได้สร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกบัรปูร่างลักษณะทางเรขาคณิตเพียงอย่างเดียว แต่
ยังสามารถสร้างการรับรู้ ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  จาก
การมองเห็นของภาพนั้ น นอกจากนี้ การใช้ค าถาม
ปลายเปิดร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ยัง
ช่วยเพ่ิมความจ าเกี่ยวกับสมบัติต่าง ๆ ทางเรขาคณิต
ให้กับนัก เ รี ยนไ ด้อีก ด้วยซึ่ ง สอดคล้องกับ  Byrne 
(1847) ที่กล่าวว่า การให้นักเรียนได้เกิดความเข้าใจ
เกี่ยวกบัรปูเรขาคณิตโดยการน าเสนอผ่านภาพจะช่วยให้
นักเรียนสามารถสร้างกระบวนการคดิเพ่ือให้เหตุผล และ
ช่วยให้นักเรียนสามารถเขียนแสดงเหตุผลอย่างเป็น
ทางการได้ง่ายขึ้ นและจากแนวทางช่วยในการพิสูจน์
เรขาคณิตของ Gustafson and Frisk (1991) ที่แนะน า
ว่าครูควรฝึกให้นักเรียนสร้างรูปเรขาคณิตจากสิ่งที่โจทย์
ก าหนดให้ครบถ้วน บางครั้งอาจจ าเป็นต้องมีการสร้าง
เพ่ิมเพ่ือช่วยในการพิสูจน์แต่ต้องแน่ใจว่าสามารถท า
เ ช่นนั้ นได้นอกจากนี้ ครูควรแนะน านักเรียนให้ใ ช้
สัญลักษณ์แสดงส่วนที่เท่ากัน เช่น อาจเขียนหัวลูกศร
แสดงการขนานกนัของเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรง ท า
เคร่ืองหมายแสดงมุมคู่ที่เป็นมุมแย้งด้วยเคร่ืองหมาย
เดียวกนั หรือระบายสด้ีวยสเีดียวกนั (Institute for the 
Promotion of Teaching Science and Technology, 
2001) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Cheng and Lin 
(2006)  ที่ พบ ว่ า  กา ร ใ ช้ สี ร ะบาย ข้อความและ
องค์ประกอบแสดงส่วนที่เท่ากันในภาพ ส่งเสริมการ 
 
 

ล าดับความคิดในการให้เหตุผลทางเรขาคณิตได้อย่างมี
ประสทิธภิาพและท าให้นักเรียนสามารถเขียนเหตุผลทาง
เรขาคณิตได้ดีขึ้น แต่ควรใช้เทคนิคอื่นควบคู่ไปด้วย ด้ง
นั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาชุดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการให้เหตุผล เรื่ อง การให้เหตุผล
เกี่ยวกบัรูปสามเหล่ียมและรูปสี่เหล่ียม ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กจิกรรมการเรียนแบบกลุ่ม
เพ่ือนช่วยเพ่ือนโดยให้นักเรียนเก่งข่วยนักเรียนปานกลาง
และนักเรียนปานกลางช่วยนักเรียนอ่อนเป็นหลัก ซึ่ ง
ผู้ เรียนในกลุ่มมีการเรียนรู้ ร่วมกัน มีการสร้างรูปทาง
เรขาคณิตจากข้อความที่โจทย์ก าหนดและใช้สัญลักษณ ์
เ ช่น รอยขีด หัวลูกศร หรือสี เดียวกัน  เ พ่ือแสดง
องคป์ระกอบของรูปที่มีขนาดเท่ากนั แต่ถ้าองค์ประกอบ
ของรปูที่มขีนาดต่างกนักใ็ช้สญัลักษณห์รือสทีี่แตกต่างกนั
เพ่ือช่วยเพ่ิมความจ าสิ่งที่โจทย์ก าหนด มีการทบทวน
เกี่ยวกับสมบัติ (ทฤษฎีบทหรือสัจพจน์ก่อนหน้าที่มี) 
ต่าง ๆ ทางเรขาคณิตเพ่ือใช้ประกอบการพิสูจน์ทาง
เรขาคณติของโจทย ์แล้วนักเรียนในกลุ่มร่วมกนัพิจารณา
ว่าสอดคล้องเงื่อนไขของสมบตัใิดซึ่งจะท าให้ได้ความจริง
ใดตามมาที่เกี่ยวช้องกับการพิสูจน์ดังกล่าวหลังจากนั้น
แต่ละกลุ่มจะน ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้อกีคร้ังหนึ่ง 
 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 
 

 1. เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผล เรื่อง การให้
เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหล่ียมและรูปสี่เหล่ียม ส าหรับ
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3ตามเกณฑ ์70/70 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผล
ของนักเรียนหลังเรียนจากชุดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการให้เหตุผล เรื่ อง การให้เหตุผล
เกี่ยวกบัรูปสามเหล่ียมและรูปสี่เหล่ียม ส าหรับนักเรียน
ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 3 กบัเกณฑร้์อยละ 70 
 3. เ พ่ือศึกษาความพึงพอใจของนั ก เ รี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่  3 ที่มี ต่อชุดกิจกรรมเ พ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการให้เหตุผล เรื่ อง การให้เหตุผล
เกี่ยวกบัรูปสามเหล่ียมและรูปสี่เหล่ียม ส าหรับนักเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 
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สมมติฐานของการวิจยั 
 

 ความสามารถในการให้เหตุผล ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  3เ ร่ือง การให้เหตุผลเกี่ ยวกับรูป
สามเหล่ียมและรูปสี่เหล่ียม หลังการใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้  สงูกว่าเกณฑ ์ร้อยละ 70 

 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

 
 เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น 2 ประเภท คอื 
 1. เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ ชุดกิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผล เรื่อง การให้
เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหล่ียมและรูปสี่เหล่ียม ส าหรับ
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ได้แก่
แบบวัดความสามารถในการให้เหตุผลโดยมีลักษณะเป็น
แบบการเขียนตอบสั้นๆนแสดงเหตุผลอย่างง่าย จ านวน 
1 ข้อ และแบบเขยีนแสดงเหตผุลอย่างเป็นล าดบัขั้นตอน 
จ านวน 7 ข้อรวม 8 ข้อ 85 คะแนน ซึ่งมีขั้นตอนการ
พัฒนา ดงันี้  
  - ศึกษาเนื้ อหาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การให้
เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหล่ียมและรูปสี่ เหล่ียม เช่น 
หนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมคณิตศาสตร์ เล่ม 2ช้ัน
มธัยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551(Institute for the Promotion of Teaching Science 
and Technology, 2001) และคู่มือครูรายวิชาเพ่ิมเติม 
คณิตศาสตร์ เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3(Institute for 
the Promotion of Teaching Science and Technology, 
2001)  
  - ศึกษาเอกสารเกี่ยวกบัแนวคิดขั้นตอนการสร้าง
แบบวัดความสามารถในการให้เหตผุล การอ้างเหตุผลใน
การเขยีนพิสจูน์ทางเรขาคณิต และเอกสารที่เกี่ยวข้องกบั
การวัดและประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
(สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต,ิ 2551) 
  - วิเคราะห์ผลการเรียนรู้  และจุดประสงค์การ
เรียนรู้ จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช2551สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รายวิชา
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ในเนื้ อหา เรื่ อง การให้เหตุผล
เกี่ยวกบัรปูสามเหล่ียมและรปูสี่เหล่ียม 

  - สร้างแบบวัดความสามารถในการให้เหตผุล ให้
สอดคล้องกับจุดประสงค์ โดยมีลักษณะเป็นการเขียน
ตอบแบบสั้นแสดงเหตุผลอย่างง่าย และแบบเขียนแสดง
เหตุผลอย่างเป็นล าดับขั้นตอน โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนนเขยีนตอบแบบสั้นแสดงเหตผุลอย่างง่าย คือ เติม
ค าตอบได้ถูกต้อง จะได้ 1 คะแนน เติมค าตอบผิด 
หรือไม่เติมค าตอบ ได้ 0 คะแนนและแบบเขียนแสดง
การพิสูจน์ เป็นการให้คะแนนแบบแยกองค์ประกอบ 
หรือเกณฑย่์อย (Analytic Scoring Rubric) เพ่ือให้การ
มองคุณภาพงานหรือความสามารถของนักเรียนในการให้
เหตุผลในทางเรขาคณิตได้อย่างชัดเจน มีการแยก
องค์ประกอบของการให้คะแนนออกเป็น 3 หมวด คือ 
ข้อความพิสูจน์ การอธิบายเหตุผลกับข้อความพิสูจน์ 
และล าดบัการเขยีนข้อความพิสจูน์ 
  - น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้ นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง
จุดประสงคก์ารเรียนรู้กบัแบบวัดความสามารถในการให้
เหตุผล โดยใช้เกณฑค์ะแนน +1 , 0 และ-1  ส าหรับ
การพิจารณาว่า แน่ใจว่าสอดคล้อง ไม่แน่ใจว่าสอดคล้อง 
และแน่ใจว่าไม่สอดคล้อง ตามล าดบั 
  - น าข้อค าถามที่ได้รับจากการตรวจสอบความ
สอดคล้องมาค านวณค่า IOCแล้วคัดเลือกข้อที่มีค่า IOC
ตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไปได้แบบทดสอบแบบเขียนตอบสั้นๆ
แสดงเหตผุลอย่างง่าย จ านวน 1 ข้อ และแบบเขยีนแสดง
เหตุผลอย่างเป็นล าดับขั้นตอน จ านวน 7ข้อ รวม 8 ข้อ 
85 คะแนนซึ่งครอบคลุมเนื้ อหา และจุดประสงค์การ
เรียนรู้  และความสามารถในการเชื่อมโยง 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development)โดยม ี2 ขั้นตอน ดงันี้  
 ขั้นตอนท่ี 1 การพัฒนาและหาประสทิธิภาพของชุด
กจิกรรมเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการให้เหตผุล เรื่อง 
การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหล่ียมและรูปสี่เหล่ียม 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ตามเกณฑ์ 70/70
ผู้วิจัยด าเนิน ดงันี้  
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  ชุดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการให้
เหตุผล เร่ือง การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหล่ียมและ

สี่เหล่ียม Lappan and Schram (1989) ได้กล่าวว่า การ
พัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลควรจัดกจิกรรมให้
นักเรียนได้มีส่วนร่วมและแสดงพฤติกรรมในการสบืค้น
คาดการณค้์นหาวิธกีารพิสจูน์สงัเกตแบบรูปชี้ แจงเหตุผล
ของแนวคิดซึ่งสอดคล้องกบั Kennedy & Yipp (1994) 
ที่กล่าวว่าการพัฒนาทกัษะการให้เหตุผลควรจัดกจิกรรม
การเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสพูด
หรือเขยีนแสดงความคดิเหน็ที่มเีหตผุลจากงานที่ท า ควร
ให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ในการท างานด้วยตัวของ
นักเรียนเอง ครูผู้สอนควรยอมเสียเวลาที่จะให้นักเรียน
ได้ท างานเป็นกลุ่มและตอบค าถามและสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับความคิดรวบยอดที่จะช่วยพัฒนาทักษะการให้
เหตุผลนอกจากนี้  Duval (1998) กล่าวว่า การใช้ภาพ
ในการอธิบายรูปเรขาคณิต ไม่ได้สร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกบัรปูร่างลักษณะทางเรขาคณิตเพียงอย่างเดียว แต่
ยังสามารถสร้างการรับรู้ ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  จาก
การมองเห็นของภาพนั้ น นอกจากนี้ การใช้ค าถาม
ปลายเปิดร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ยัง
ช่วยเพ่ิมความจ าเกี่ยวกับสมบัติต่าง ๆ ทางเรขาคณิต
ให้กับนัก เ รี ยนไ ด้อีก ด้วยซึ่ ง สอดคล้องกับ  Byrne 
(1847) ที่กล่าวว่า การให้นักเรียนได้เกิดความเข้าใจ
เกี่ยวกบัรปูเรขาคณิตโดยการน าเสนอผ่านภาพจะช่วยให้
นักเรียนสามารถสร้างกระบวนการคดิเพ่ือให้เหตุผล และ
ช่วยให้นักเรียนสามารถเขียนแสดงเหตุผลอย่างเป็น
ทางการได้ง่ายขึ้ นและจากแนวทางช่วยในการพิสูจน์
เรขาคณิตของ Gustafson and Frisk (1991) ที่แนะน า
ว่าครูควรฝึกให้นักเรียนสร้างรูปเรขาคณิตจากสิ่งที่โจทย์
ก าหนดให้ครบถ้วน บางครั้งอาจจ าเป็นต้องมีการสร้าง
เพ่ิมเพ่ือช่วยในการพิสูจน์แต่ต้องแน่ใจว่าสามารถท า
เ ช่นนั้ นได้นอกจากนี้ ครูควรแนะน านักเรียนให้ใ ช้
สัญลักษณ์แสดงส่วนที่เท่ากัน เช่น อาจเขียนหัวลูกศร
แสดงการขนานกนัของเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรง ท า
เคร่ืองหมายแสดงมุมคู่ที่เป็นมุมแย้งด้วยเคร่ืองหมาย
เดียวกนั หรือระบายสด้ีวยสเีดียวกนั (Institute for the 
Promotion of Teaching Science and Technology, 
2001) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Cheng and Lin 
(2006)  ที่ พบ ว่ า  กา ร ใ ช้ สี ร ะบาย ข้อความและ
องค์ประกอบแสดงส่วนที่เท่ากันในภาพ ส่งเสริมการ 
 
 

ล าดับความคิดในการให้เหตุผลทางเรขาคณิตได้อย่างมี
ประสทิธภิาพและท าให้นักเรียนสามารถเขียนเหตุผลทาง
เรขาคณิตได้ดีขึ้น แต่ควรใช้เทคนิคอื่นควบคู่ไปด้วย ด้ง
นั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาชุดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการให้เหตุผล เรื่ อง การให้เหตุผล
เกี่ยวกบัรูปสามเหล่ียมและรูปสี่เหล่ียม ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กจิกรรมการเรียนแบบกลุ่ม
เพ่ือนช่วยเพ่ือนโดยให้นักเรียนเก่งข่วยนักเรียนปานกลาง
และนักเรียนปานกลางช่วยนักเรียนอ่อนเป็นหลัก ซึ่ ง
ผู้ เรียนในกลุ่มมีการเรียนรู้ ร่วมกัน มีการสร้างรูปทาง
เรขาคณิตจากข้อความที่โจทย์ก าหนดและใช้สัญลักษณ ์
เ ช่น รอยขีด หัวลูกศร หรือสี เดียวกัน  เ พ่ือแสดง
องคป์ระกอบของรูปที่มีขนาดเท่ากนั แต่ถ้าองค์ประกอบ
ของรปูที่มขีนาดต่างกนักใ็ช้สญัลักษณห์รือสทีี่แตกต่างกนั
เพ่ือช่วยเพ่ิมความจ าสิ่งที่โจทย์ก าหนด มีการทบทวน
เกี่ยวกับสมบัติ (ทฤษฎีบทหรือสัจพจน์ก่อนหน้าที่มี) 
ต่าง ๆ ทางเรขาคณิตเพ่ือใช้ประกอบการพิสูจน์ทาง
เรขาคณติของโจทย ์แล้วนักเรียนในกลุ่มร่วมกนัพิจารณา
ว่าสอดคล้องเงื่อนไขของสมบตัใิดซึ่งจะท าให้ได้ความจริง
ใดตามมาที่เกี่ยวช้องกับการพิสูจน์ดังกล่าวหลังจากนั้น
แต่ละกลุ่มจะน ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้อกีคร้ังหนึ่ง 
 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 
 

 1. เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผล เรื่อง การให้
เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหล่ียมและรูปสี่เหล่ียม ส าหรับ
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3ตามเกณฑ ์70/70 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผล
ของนักเรียนหลังเรียนจากชุดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการให้เหตุผล เรื่ อง การให้เหตุผล
เกี่ยวกบัรูปสามเหล่ียมและรูปสี่เหล่ียม ส าหรับนักเรียน
ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 3 กบัเกณฑร้์อยละ 70 
 3. เ พ่ือศึกษาความพึงพอใจของนั ก เ รี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่  3 ที่มี ต่อชุดกิจกรรมเ พ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการให้เหตุผล เรื่ อง การให้เหตุผล
เกี่ยวกบัรูปสามเหล่ียมและรูปสี่เหล่ียม ส าหรับนักเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 
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รูปสี่ เห ล่ียม ส าหรับนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่  3
ประกอบด้วย ชุดกจิกรรมทั้งหมด 4ชุด 14 ชั่วโมงดงันี้  
  - ชุดกจิกรรมที่ 1 ชุดความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกบัการ
ให้เหตผุลทางเรขาคณติ จ านวน 2 ชั่วโมง 
  - ชุดกิจกรรมที่  2  ชุดทฤษฎีบทเกี่ยวกับรูป
สามเหล่ียมจ านวน 4 ชั่วโมง 
  - ชุดกิจกรรมที่  3  ชุดทฤษฎีบทเกี่ยวกับรูป
สี่เหล่ียมด้านขนานจ านวน 4 ชั่วโมง 
  - ชุดกิจกรรมที่ 4 ชุดการสร้างรูปเรขาคณิต
จ านวน 4 ชั่วโมง 
  โดยชุดกจิกรรมนี้  ใช้กจิกรรมการเรียนเป็นกลุ่มๆ 
กลุ่มละ 4 คน ที่คละความสามารถ เก่ง ปานกลาง อ่อน 
ในอตัราส่วน 1:2:1 โดยใช้กจิกรรมการเรียนแบบกลุ่ม
เพ่ือนช่วยเพ่ือนโดยให้นักเรียนเก่งข่วยนักเรียนปานกลาง
และนักเรียนปานกลางช่วยนักเรียนอ่อนเป็นหลัก ซึ่ ง
ผู้เรียนในกลุ่มมกีารเรียนรู้ ร่วมกนั มกีารสร้างรูปภาพจาก
ข้อความที่ก  าหนด ประกอบการพิสจูน์ทางเรขาคณิตและ
ใช้สญัลักษณ์ เช่น รอยขีด หัวลูกศร หรือสเีดียวกนั เพ่ือ
แสดงองค์ประกอบของรูปที่มีขนาดเท่ากัน  แต่ถ้า
องคป์ระกอบของรปูที่มขีนาดต่างกนักใ็ช้สญัลักษณ์หรือสี
ที่แตกต่างกันเพ่ือช่วยเพ่ิมความจ าสิ่งที่โจทย์ เพ่ือช่วย
เพ่ิมความจ าสิ่งที่โจทย์ก าหนด มีการทบทวนเกี่ยวกับ
สมบตั ิ(ทฤษฎบีทหรือสจัพจน์ก่อนหน้าที่มี) ต่าง ๆ ทาง
เรขาคณิตเพ่ือใช้ประกอบการพิสูจน์ทางเรขาคณิตของ
โจทย์ แล้วนักเรียนในกลุ่มร่วมกนัพิจารณาว่าสอดคล้อง
เงื่อนไขของสมบัติใดซึ่งจะท าให้ได้ความจริงใดตามมาที่
เกี่ยวช้องกบัการพิสจูน์ดงักล่าว หลังจากนั้นแต่ละกลุ่มจะ
น ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้  ซึ่งในแต่ละคาบจะแบ่งกจิกรรม
เป็น 3 ขั้น คอื 1) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ทบทวนความรู้ ใน
ส่วนที่ เกี่ยวข้องกับเร่ืองที่จะเรียนรู้ ใหม่ โดยร่วมกัน
ปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนเกดิความเข้าใจที่ถูกต้อง  
2) ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนการสอน น าผลจากการจัด
กิจกรรมในขั้นที่ 1 ไปใช้ปฏิบัติกิจกรรมในใบกิจกรรม 
ในบางคาบอาจมีการน าเสนอปัญหาใหม่เพ่ือเพ่ิมความ
เข้าใจยิ่งขึ้น และ 3) ขั้นสรปุ ร่วมกนัอภิปรายสรปุความรู้
ที่ ได้จากการปฏิบัติกิจกรรม แล้วช่วยกันเรียนเรียง
ข้อสรุปให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น หลังจากนั้นแต่ละกลุ่มจะน ามา
แลกเปล่ียนเรียนรู้อกีคร้ังหนึ่ง นอกจากนี้นักเรียนจะต้อง
ท าแบบฝึกหัดเป็นการบ้าน เพ่ือเป็นการทบทวนสิ่งที่ได้
เรียนรู้ 

 2. ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล 
  2.1 ศึกษาเอกสารเนื้ อหาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหล่ียมและรูปสี่เหล่ียม 
จากหนังสอืเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมคณิตศาสตร์ เล่ม 2ชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 (Institute for the Promotion of Teaching Science 
and Technology, 2001) ศึกษาคู่มือครูรายวิชาเพ่ิมเติม 
คณิตศาสตร์ เล่ม 2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (Institute for 
the Promotion of Teaching Science and Technology, 
2001) ศึกษาหลักการและเทคนิคการสร้างชุดกิจกรรม 
เอกสารและง านวิ จั ยที่ เ กี่ ย ว ข้องกับ ชุดกิจกรรม 
(Kualharvej, 1999) ศึกษาแนวคิด/ทฤษฎีการสอน
คณิตศาสตร์  และเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่
ส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผลการวิเคราะห์ผล
การเรียนรู้  เพ่ือใช้ในการก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ซึ่ง
จะน าไปก าหนดไว้ในชุดกจิกรรมการเรียนรู้ดงัในตาราง 1 
  2.2 น าชุดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความสามารถใน
การให้เหตผุล เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสตูรและการ
สอนคณิตศาสตร์ 5 ท่านเพ่ือตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหา ความเหมาะสมและประเมนิชุดกจิกรรมแล้วน ามา
หาหาค่าเฉล่ีย  X  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  S.D.

โดยก าหนดเกณฑ์มีค่าเฉล่ียตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไปและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าน้อยกว่า 1.00 ซึ่งถ้าชุดกจิกรรม
การเรียนรู้ ใดไม่เป็นไปตามเกณฑ์ต้องน ามาปรับปรุงน า
จุดประสงค์การเรียนรู้ของชุดกจิกรรมและเนื้ อหาสาระที่
ก  าหนดขึ้ นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญอีกคร้ังหนึ่งเพ่ือท าการ
ประเมนิความสอดคล้อง 
  2.3 น าชุดกิจกรรมที่ ผ่านการประเมินความ
สอดคล้องโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วมาจัดท าจากนั้นน าเสนอ
ต่อผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม เพ่ือประเมินความเหมาะสมใน
องคป์ระกอบต่าง ๆ ของชุดกจิกรรม 
  2.4 น าชุดกิจกรรมไปทดลองใช้กับนักเรียนขั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
จ านวน 4คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีความสามารถทางการ
เรียนสูง 1 คน ปานกลาง 2คน และอ่อน1 คน เพ่ือ
พิจารณาเกี่ยวกับความยากง่ายของกิจกรรม ความ
เหมาะสมของภาษาที่ใช้ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้  และ
ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการปฏบิัติกจิกรรม และ
ข้อบกพร่องอื่นๆ 
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  2.5 จากนั้นน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปรับปรุง
แก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้กบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 3 กลุ่ม กลุ่ม
ละ 4 คน ซึ่งแต่ละกลุ่มเป็นนักเรียนที่มีความสามารถ
ทางการเรียนสูง 1 คน ปานกลาง 2คน และอ่อน1 คน 
เพ่ือหาข้อบกพร่อง และตรวจสอบความเหมาะสมของชุด
กจิกรรมการเรียนรู้อกีคร้ังหนึ่ง 
  2.6 หลังจากนั้นน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ไป
ทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในภาคเรียน
ที่  2  ปีการศึกษา 2556  จ านวน 32  คน เ พ่ือหา
ประสทิธภิาพตามเกณฑ ์70/70 

 หมายเหตุ ผลการเรียน หมายถึง คะแนนเฉล่ียใน
รายวิชาคณติศาสตร์เพ่ิมเตมิทั้ง 4 ภาคเรียน ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย
แบ่งออกดงันี้  
 - นักเรียนที่มีผลการเรียนดี (เรียนเก่ง) หมายถึง 
นักเรียนที่มผีลคะแนนเฉล่ีย ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 
 - นักเรียนที่มีผลการเ รียนปานกลาง  หมายถึง 
นักเรียนที่มผีลคะแนนเฉล่ีย ตั้งแต่ 2.00 - 2.99 
 - นัก เ รียนที่ มีผลการ เ รียนอ่อน  ( เ รียนอ่อน) 
หมายถงึ นักเรียนที่มผีลคะแนนเฉล่ีย ต ่ากว่า 2.00 

 
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้  เพื่อใช้ในการก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ในการพัฒนาชุดกจิกรรม เพื่อส่งเสริมความสามารถ 
 ในการให้เหตุผล เร่ือง การให้เหตุผลเกี่ยวกบัรปูสามเหล่ียมและรปูสี่เหล่ียม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 
ผลการเรียนรู ้ จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. นักเรียนสามารถใช้บท
นิยาม และสมบัติทาง
คณิตศาสตร์ ในการให้เหตุผล
ทางเรขาคณิตอย่างง่ายได้ 

1. นักเรียนสามารถบอกได้ว่าประโยคใดเป็นประโยคเงื่อนไข 
2. นักเรียนสามารถเขียนบทกลับของประโยดเงื่อนไขได้ 
3. นักเรียนสามารถเขียนประโยคเง่ือนไขและบทกลับที่เป็นจริงในรปู “กต่็อเมื่อ” ได้ 
4. นักเรียนสามารถเขียนแสดงการให้เหตุผลอย่างง่ายได้ 
5. นักเรียนสามารถบอกได้ว่าข้อความที่ก าหนดให้ เป็นสจัพจน์ หรือเป็นทฤษฎีบท 
6. นักเรียนสามารถเขียนแสดงการพิสจูน์ข้อความทางเรขาคณิตอย่างง่ายได้ 

2. นักเรียนสามารถน าทฤษฎี
บทเกี่ยวกบัรปูสามเหล่ียมไป
ใช้ในการให้เหตุผลได้ 

7. นักเรียนสามารถบอกได้ว่ารปูสามเหล่ียมสองรปูที่มีความสมัพันธก์นัแบบ ด้าน-มุม-ด้าน, มุม-
ด้าน-มุม, มุม-มุม-ด้าน และ ด้าน-ด้าน-ด้าน เท่ากนัทกุประการ 
8. นักเรียนสามารถเขียนแสดงการพิสจูน์โดยน าทฤษฏบีทเกี่ยวกบัความเท่ากนัทุกประการของรปู
สามเหล่ียมที่มีความสมัพันธก์นัแบบ ด้าน-มุม-ด้าน, มุม-ด้าน-มุม, มุม-มุม-ด้าน และ ด้าน-ด้าน-
ด้าน ไปใช้อ้างองิในการให้เหตุผลได้ 
9. นักเรียนสามารถเขียนแสดงการพิสจูน์โดยน าทฤษฏบีทเกี่ยวกบัรปูสามเหล่ียมหน้าจั่ว ไปใช้อ้างองิใน
การให้เหตุผลได้ 
10. นักเรียนสามารถบอกได้ว่ารปูสามเหล่ียมสองรปูที่มีความสมัพันธก์นัแบบ ฉาก-ด้าน-ด้าน เท่ากนั
ทุกประการ 
11. นักเรียนสามารถเขียนแสดงการพิสจูน์โดยน าทฤษฏบีทเกี่ยวกบัความเทา่กนัทุกประการของรปู
สามเหล่ียมที่มีความสมัพันธก์นัแบบ ฉาก-ด้าน-ด้าน ไปใช้อ้างองิในการให้เหตุผลได้ 

3. นักเรียนสามารถน าทฤษฎี
บทเกี่ยวกบัรปูสี่เหล่ียมด้าน
ขนานไปใช้ในการให้เหตุผลได้ 

12. นักเรียนสามารถบอกบทนิยามของเส้นขนานและสมบัติต่าง ๆ ของเส้นขนานได้ 
13. นักเรียนสามารถเขียนแสดงการพิสจูน์โดยน าสมบัติของเส้นขนาน ไปใช้อ้างองิในการให้เหตุผลได้ 
14. นักเรียนสามารถเขียนแสดงการพิสจูน์ทฤษฎีบทเกี่ยวกบัด้านตรงข้ามของรปูสี่เหล่ียมด้านขนานได้ 
15. นักเรียนสามารถเขียนแสดงการพิสจูน์โดยน าทฤษฎีบทเกี่ยวกบัด้านตรงข้ามของรปูสี่เหล่ียมด้าน
ขนาน ไปใช้อ้างองิในการให้เหตุผลได้ 
16. นักเรียนสามารถเขียนแสดงการพิสจูน์ทฤษฎีบทเกี่ยวกบัมุมตรงข้ามของรปูสี่เหล่ียมด้านขนานได้ 
17. นักเรียนสามารถเขียนแสดงการพิสจูน์โดยน าทฤษฎีบทเกี่ยวกบัมุมตรงข้ามของรปูสี่เหล่ียมด้าน
ขนานไปใช้อ้างองิในการให้เหตุผลได้ 
18. นักเรียนสามารถเขียนแสดงการพิสจูน์ทฤษฎีบทเกี่ยวกบัส่วนของเส้นตรงที่ปิดหัวท้ายของส่วนของ
เส้นตรงที่ขนานกนัได้ 
19. นักเรียนสามารถเขียนแสดงการพิสจูน์โดยน าทฤษฎีบทเกี่ยวกบัส่วนของเส้นตรงที่ปิดหัวท้ายของ
ส่วนของเส้นตรงที่ขนานกนั ไปใช้อ้างองิในการให้เหตุผลได้ 

 

รูปสี่ เห ล่ียม ส าหรับนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่  3
ประกอบด้วย ชุดกจิกรรมทั้งหมด 4ชุด 14 ชั่วโมงดงันี้  
  - ชุดกจิกรรมที่ 1 ชุดความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกบัการ
ให้เหตผุลทางเรขาคณติ จ านวน 2 ชั่วโมง 
  - ชุดกิจกรรมที่  2  ชุดทฤษฎีบทเกี่ยวกับรูป
สามเหล่ียมจ านวน 4 ชั่วโมง 
  - ชุดกิจกรรมที่  3  ชุดทฤษฎีบทเกี่ยวกับรูป
สี่เหล่ียมด้านขนานจ านวน 4 ชั่วโมง 
  - ชุดกิจกรรมที่ 4 ชุดการสร้างรูปเรขาคณิต
จ านวน 4 ชั่วโมง 
  โดยชุดกจิกรรมนี้  ใช้กจิกรรมการเรียนเป็นกลุ่มๆ 
กลุ่มละ 4 คน ที่คละความสามารถ เก่ง ปานกลาง อ่อน 
ในอตัราส่วน 1:2:1 โดยใช้กจิกรรมการเรียนแบบกลุ่ม
เพ่ือนช่วยเพ่ือนโดยให้นักเรียนเก่งข่วยนักเรียนปานกลาง
และนักเรียนปานกลางช่วยนักเรียนอ่อนเป็นหลัก ซึ่ ง
ผู้เรียนในกลุ่มมกีารเรียนรู้ ร่วมกนั มกีารสร้างรูปภาพจาก
ข้อความที่ก  าหนด ประกอบการพิสจูน์ทางเรขาคณิตและ
ใช้สญัลักษณ ์เช่น รอยขีด หัวลูกศร หรือสเีดียวกนั เพ่ือ
แสดงองค์ประกอบของรูปที่มีขนาดเท่ากัน  แต่ถ้า
องคป์ระกอบของรปูที่มขีนาดต่างกนักใ็ช้สญัลักษณ์หรือสี
ที่แตกต่างกันเพ่ือช่วยเพ่ิมความจ าสิ่งที่โจทย์ เพ่ือช่วย
เพ่ิมความจ าสิ่งที่โจทย์ก าหนด มีการทบทวนเกี่ยวกับ
สมบตั ิ(ทฤษฎบีทหรือสจัพจน์ก่อนหน้าที่มี) ต่าง ๆ ทาง
เรขาคณิตเพ่ือใช้ประกอบการพิสูจน์ทางเรขาคณิตของ
โจทย์ แล้วนักเรียนในกลุ่มร่วมกนัพิจารณาว่าสอดคล้อง
เงื่อนไขของสมบัติใดซึ่งจะท าให้ได้ความจริงใดตามมาที่
เกี่ยวช้องกบัการพิสจูน์ดงักล่าว หลังจากนั้นแต่ละกลุ่มจะ
น ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้  ซึ่งในแต่ละคาบจะแบ่งกจิกรรม
เป็น 3 ขั้น คอื 1) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ทบทวนความรู้ ใน
ส่วนที่ เกี่ยวข้องกับเร่ืองที่จะเรียนรู้ ใหม่ โดยร่วมกัน
ปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนเกดิความเข้าใจที่ถูกต้อง  
2) ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนการสอน น าผลจากการจัด
กิจกรรมในขั้นที่ 1 ไปใช้ปฏิบัติกิจกรรมในใบกิจกรรม 
ในบางคาบอาจมีการน าเสนอปัญหาใหม่เพ่ือเพ่ิมความ
เข้าใจยิ่งขึ้น และ 3) ขั้นสรปุ ร่วมกนัอภิปรายสรปุความรู้
ที่ ได้จากการปฏิบัติกิจกรรม แล้วช่วยกันเรียนเรียง
ข้อสรุปให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น หลังจากนั้นแต่ละกลุ่มจะน ามา
แลกเปล่ียนเรียนรู้อกีคร้ังหนึ่ง นอกจากนี้นักเรียนจะต้อง
ท าแบบฝึกหัดเป็นการบ้าน เพ่ือเป็นการทบทวนสิ่งที่ได้
เรียนรู้ 

 2. ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล 
  2.1 ศึกษาเอกสารเนื้ อหาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหล่ียมและรูปสี่เหล่ียม 
จากหนังสอืเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมคณิตศาสตร์ เล่ม 2ชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 (Institute for the Promotion of Teaching Science 
and Technology, 2001) ศึกษาคู่มือครูรายวิชาเพ่ิมเติม 
คณิตศาสตร์ เล่ม 2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (Institute for 
the Promotion of Teaching Science and Technology, 
2001) ศึกษาหลักการและเทคนิคการสร้างชุดกิจกรรม 
เอกสารและง านวิ จั ยที่ เ กี่ ย ว ข้องกับ ชุดกิจกรรม 
(Kualharvej, 1999) ศึกษาแนวคิด/ทฤษฎีการสอน
คณิตศาสตร์  และเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่
ส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผลการวิเคราะห์ผล
การเรียนรู้  เพ่ือใช้ในการก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ซึ่ง
จะน าไปก าหนดไว้ในชุดกจิกรรมการเรียนรู้ดงัในตาราง 1 
  2.2 น าชุดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความสามารถใน
การให้เหตผุล เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสตูรและการ
สอนคณิตศาสตร์ 5 ท่านเพ่ือตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหา ความเหมาะสมและประเมนิชุดกจิกรรมแล้วน ามา
หาหาค่าเฉล่ีย  X  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  S.D.

โดยก าหนดเกณฑ์มีค่าเฉล่ียตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไปและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าน้อยกว่า 1.00 ซึ่งถ้าชุดกจิกรรม
การเรียนรู้ ใดไม่เป็นไปตามเกณฑ์ต้องน ามาปรับปรุงน า
จุดประสงค์การเรียนรู้ของชุดกจิกรรมและเนื้ อหาสาระที่
ก  าหนดขึ้ นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญอีกคร้ังหนึ่งเพ่ือท าการ
ประเมนิความสอดคล้อง 
  2.3 น าชุดกิจกรรมที่ ผ่านการประเมินความ
สอดคล้องโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วมาจัดท าจากนั้นน าเสนอ
ต่อผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม เพ่ือประเมินความเหมาะสมใน
องคป์ระกอบต่าง ๆ ของชุดกจิกรรม 
  2.4 น าชุดกิจกรรมไปทดลองใช้กับนักเรียนขั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
จ านวน 4คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีความสามารถทางการ
เรียนสูง 1 คน ปานกลาง 2คน และอ่อน1 คน เพ่ือ
พิจารณาเกี่ยวกับความยากง่ายของกิจกรรม ความ
เหมาะสมของภาษาที่ใช้ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้  และ
ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการปฏบิัติกจิกรรม และ
ข้อบกพร่องอื่นๆ 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
ผลการเรียนรู ้ จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
4. นักเรียนสามารถสร้างและ
ให้เหตุผลเกี่ยวกบัการสร้างที่
ก าหนดให้ได้ 

20. นักเรียนสามารถสร้างและบอกขั้นตอนการสร้างรปูเรขาคณิตอย่างง่ายโดยใช้การสร้างพ้ืนฐานได้ 
21. นักเรียนสามารถสร้างรปูเรขาคณิตโดยอาศยัแนวคิดเกี่ยวกบัการสร้างได้ 
22. นักเรียนสามารถให้เหตุผลเกี่ยวกบัการสร้างรปูเรขาคณิตโดยอาศยัแนวคิดเกี่ยวกบัการสร้างได้ 
23. นักเรียนสามารถวเิคราะห์การสร้างรปูเรขาคณิตโดยใช้สมบัติของรปูสามเหล่ียมที่เท่ากนัทุกประการ 
และสมบัติของรปูสามเหล่ียมหน้าจั่วมาช่วยได้ 
24. นักเรียนสามารถให้เหตุผลเกี่ยวกบัการสร้างรปูเรขาคณิตโดยใช้สมบัติของรปูสามเหล่ียมที่เท่ากนั
ทุกประการ และสมบัติของรปูสามเหล่ียมหน้าจั่วได้ 
25. นักเรียนสามารถวเิคราะห์การสร้างรปูเรขาคณิตโดยใช้สมบัติของรปูสี่เหล่ียมมาช่วยได้ 
26. นักเรียนสามารถให้เหตุผลเกี่ยวกบัการสร้างรปูเรขาคณิตโดยใช้สมบัติของรปูสี่เหล่ียมได้ 

 
 3. ขอบเขตด้านตวัแปร ประกอบด้วย 
  3.1 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในด้านความ
เหมาะสมของชุดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความสามารถใน
การให้เหตผุล เร่ือง การให้เหตผุลเกี่ยวกบัรปูสามเหล่ียม
และรปูสี่เหล่ียม ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 
  3.2 ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการให้เหตุผล เรื่ อง การให้เหตุผล
เกี่ยวกบัรูปสามเหล่ียมและรูปสี่เหล่ียม ส าหรับนักเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3ตามเกณฑ ์70/70 
 4. ขอบเขตด้านระยะเวลา ด าเนินการภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา2556 
 ขั้ นตอนท่ี 2การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผล เรื่อง การให้
เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหล่ียมและรูปสี่เหล่ียม ส าหรับ
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ดงันี้  
 1. ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล  
  กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม จังหวัดสโุขทยั ในภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2556 จ านวน 36 คน โดยวิธีการสุ่มอย่าง
ง่าย 
 2. ขอบเขตด้านตวัแปร ประกอบด้วย 
  2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การเรียนรู้ โดยใช้ ชุด
กจิกรรมเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการให้เหตผุล เรื่อง 

การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหล่ียมและรูปสี่เหล่ียม 
ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3  
  2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ระดับความสามารถใน
การให้เหตผุล เร่ือง การให้เหตผุลเกี่ยวกบัรปูสามเหล่ียม
และรปูสี่เหล่ียม ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 
 3. ขอบเขตด้านระยะเวลา ด าเนินการภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา2556สปัดาห์ละ 3 วันๆละ 1 ช่ัวโมง รวม 5 
สปัดาห์ รวม 14 ชั่วโมง 
 

ผลการวิจยั 
 

 1. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของ ชุด
กจิกรรมเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการให้เหตผุล เรื่อง 
การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหล่ียมและรูปสี่เหล่ียม 
ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ ์70/70 
มผีลดงันี้  
  1.1 ผลการพิจารณาความเหมาะสมของ ชุด
กจิกรรมเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการให้เหตผุล เรื่อง 
การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหล่ียมและรูปสี่เหล่ียม 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปรากฏผลดัง 
ตารางที่ 2 
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ตารางที่  2  แสดงผลการประเมินความเหมาะสมในองค์ประกอบต่าง ๆ ของชุดกจิกรรมเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผลเร่ือง 
การให้เหตุผลเกี่ยวกบัรปูสามเหล่ียมและรปูสี่เหล่ียม  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 

ข้อที่ รายการประเมิน X  S.D. ผลการประเมินความ
เหมาะสม 

ด้านชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 
1 ค าแนะน าส าหรับคร ูนักเรียน สื่อความหมาย ชัดเจน อ่านแล้ว

เข้าใจง่าย 
4.00 0.71 มาก 

2 ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ครอบคลุมผลการเรียนรู้  4.20 0.45 มาก 
3 เนื้อหาชุดกจิกรรมการเรียนรู้ ชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย รปูแบบ

เหมาะสม 
4.00 0.00 มาก 

ด้านแผนการจัดการเรียนรู้ 
4 มีองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ครบถ้วนและเหมาะสม 4.60 0.55 มากที่สดุ 
5 เนื้อหามีความสอดคล้องกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.20 0.45 มาก 
6 เนื้อหาเป็นไปตามขั้นตอนการเรียนรู้ 4.00 0.00 มาก 
7 เนื้อหามีความถูกต้องชัดเจน 4.00 0.00 มาก 
8 เนื้อหามีความเหมาะสมกบัวัย และความสนใจของนักเรียน 4.00 0.00 มาก 
9 เน้ือหาเหมาะสมกบัเวลาที่ใช้เรียน 4.20 0.45 มาก 
10 เนื้อหาส่งเสริมให้นักเรียนใช้ทกัษะกระบวนการเรียนรู้ทาง

คณิตศาสตร์ด้านการให้เหตุผล 
4.60 0.55 มากที่สดุ 

11 กจิกรรมกระบวนการเรียนรู้ เรียงล าดับจากง่ายไปสู่ยาก 4.00 0.00 มาก 
ด้านสื่อการเรียนรู้ 
12            สื่อการเรียนรู้สอดคล้องกบัจุดประสงค์การ                             4.20          0.45        มาก 
                เรียนรู้  และเนื้อหา 
13 สื่อการเรียนรู้มีความหลากหลาย และมีความ                   

เหมาะสมกบัการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
4.20       0.45                มาก 

14 สื่อการเรียนรู้สอดคล้องกบัการจัดกจิกรรมการเรียนรู้  4.60 0.55 มากที่สดุ 
15 สื่อการเรียนรู้มีเนื้อหา ภาษา ที่เหมาะสมกบันักเรียน 4.20 0.45 มาก 
16 สื่อการเรียนรู้ เหมาะสมกบัวัยและระดับช้ันของ 

นักเรียน 
4.20 0.45 มาก 

ด้านการวัดและประเมินผล 
17           การวัดและประเมินผลสอดคล้องกบัจุดประสงค์การ                   3.80          0.84        มาก 
               เรียนรู้และเนื้อหา 
18 เกณฑก์ารประเมินผลเหมาะสมกบักจิกรรมการเรียนรู้  4.00 0.00 มาก 
 ภาพรวม 4.17 0.28 มาก 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ความเหมาะสมของชุดกจิกรรม
เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผล เรื่อง การให้
เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหล่ียมและรูปสี่เหล่ียม ส าหรับ
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3ตามคิดเหน็ของผู้เชี่ยวชาญ
ในภาพรวม  มี คว าม เหมา ะสมอ ยู่ ใน ระดับมาก  
( 0.28S.D.4.17,X  ) และเมื่ อพิจารณาแต่ละ ข้อ
พบว่า มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมากขึ้นไปทุกข้อ 

  1.2 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผล เรื่อง การให้
เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหล่ียมและรูปสี่เหล่ียม ส าหรับ
นักเ รียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่  3ตามเกณฑ์ 70/70
ปรากฏผลดงัตารางที่ 3 

 
 
 

ตารางที่ 1 (ต่อ) 
ผลการเรียนรู ้ จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
4. นักเรียนสามารถสร้างและ
ให้เหตุผลเกี่ยวกบัการสร้างที่
ก าหนดให้ได้ 

20. นักเรียนสามารถสร้างและบอกขั้นตอนการสร้างรปูเรขาคณิตอย่างง่ายโดยใช้การสร้างพ้ืนฐานได้ 
21. นักเรียนสามารถสร้างรปูเรขาคณิตโดยอาศยัแนวคิดเกี่ยวกบัการสร้างได้ 
22. นักเรียนสามารถให้เหตุผลเกี่ยวกบัการสร้างรปูเรขาคณิตโดยอาศยัแนวคิดเกี่ยวกบัการสร้างได้ 
23. นักเรียนสามารถวเิคราะห์การสร้างรปูเรขาคณิตโดยใช้สมบัติของรปูสามเหล่ียมที่เท่ากนัทุกประการ 
และสมบัติของรปูสามเหล่ียมหน้าจั่วมาช่วยได้ 
24. นักเรียนสามารถให้เหตุผลเกี่ยวกบัการสร้างรปูเรขาคณิตโดยใช้สมบัติของรปูสามเหล่ียมที่เท่ากนั
ทุกประการ และสมบัติของรปูสามเหล่ียมหน้าจั่วได้ 
25. นักเรียนสามารถวเิคราะห์การสร้างรปูเรขาคณิตโดยใช้สมบัติของรปูสี่เหล่ียมมาช่วยได้ 
26. นักเรียนสามารถให้เหตุผลเกี่ยวกบัการสร้างรปูเรขาคณิตโดยใช้สมบัติของรปูสี่เหล่ียมได้ 

 
 3. ขอบเขตด้านตวัแปร ประกอบด้วย 
  3.1 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในด้านความ
เหมาะสมของชุดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความสามารถใน
การให้เหตผุล เร่ือง การให้เหตผุลเกี่ยวกบัรปูสามเหล่ียม
และรปูสี่เหล่ียม ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 
  3.2 ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการให้เหตุผล เรื่ อง การให้เหตุผล
เกี่ยวกบัรูปสามเหล่ียมและรูปสี่เหล่ียม ส าหรับนักเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3ตามเกณฑ ์70/70 
 4. ขอบเขตด้านระยะเวลา ด าเนินการภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา2556 
 ขั้ นตอนท่ี 2การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผล เรื่อง การให้
เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหล่ียมและรูปสี่เหล่ียม ส าหรับ
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ดงันี้  
 1. ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล  
  กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม จังหวัดสโุขทยั ในภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2556 จ านวน 36 คน โดยวิธีการสุ่มอย่าง
ง่าย 
 2. ขอบเขตด้านตวัแปร ประกอบด้วย 
  2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การเรียนรู้ โดยใช้ ชุด
กจิกรรมเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการให้เหตผุล เรื่อง 

การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหล่ียมและรูปสี่เหล่ียม 
ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3  
  2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ระดับความสามารถใน
การให้เหตผุล เร่ือง การให้เหตผุลเกี่ยวกบัรปูสามเหล่ียม
และรปูสี่เหล่ียม ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 
 3. ขอบเขตด้านระยะเวลา ด าเนินการภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา2556สปัดาห์ละ 3 วันๆละ 1 ชั่วโมง รวม 5 
สปัดาห์ รวม 14 ชั่วโมง 
 

ผลการวิจยั 
 

 1. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของ ชุด
กจิกรรมเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการให้เหตผุล เรื่อง 
การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหล่ียมและรูปสี่เหล่ียม 
ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ ์70/70 
มผีลดงันี้  
  1.1 ผลการพิจารณาความเหมาะสมของ ชุด
กจิกรรมเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการให้เหตผุล เรื่อง 
การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหล่ียมและรูปสี่เหล่ียม 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปรากฏผลดัง 
ตารางที่ 2 
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ตารางที่  3  แสดงผลการหาประสทิธิภาพของชุดกจิกรรมเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผล เร่ือง การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูป
สามเหล่ียมและรปูสี่เหล่ียม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3ตามเกณฑ ์70/70 กบันักเรียนกลุ่มใหญ่ จ านวน 32 คน  

ร้อยละของค่าเฉล่ียของคะแนนที่ได้จากการท าใบกจิกรรม และแบบฝึกหัด 
ในชุดกจิกรรมระหว่างการใช้ชุดกจิกรรม 

ร้อยละของค่าเฉล่ียของคะแนนที่ได้จากการท าแบบวัด
ความสามารถในการให้เหตุผลหลังเรียนด้วยชุดกจิกรรม 

ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4  
76.04 71.30 71.15 70.04 72.17 
รวมร้อยละของค่าเฉล่ีย  71.73  
ประสทิธภิาพของกระบวนการ / ผลลัพธ ์ =    /      =  71.73 / 72.17 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่าชุดกจิกรรมทุกชุดมีค่าเฉล่ียร้อย
ละของคะแนนระหว่างการใช้ชุดกิจกรรมอยู่ระหว่าง 
70.04-76.04 และค่าเฉล่ียร้อยละของคะแนนจากการ
ท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผล เท่ากบั 
72.17แสดงว่าชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์
70/70 ที่ก  าหนดไว้  

 2. ผลการใช้ชุดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ในการให้เหตุผล เรื่ อง การให้เหตุผลเกี่ ยวกับรูป
สามเห ล่ียมและรูปสี่ เห ล่ียม  ส าห รับนัก เ รียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีที่ 3ปรากฏผลดงัตารางที่ 4 

 
ตารางที่  4  แสดงผลการเปรียบเทยีบความสามารถในการให้เหตุผลหลังการใช้ชุดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผล

เร่ือง การให้เหตุผลเกี่ยวกบัรปูสามเหล่ียมและรปูสี่เหล่ียม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาให้เหตุผล ปีที่ 3 กับเกณฑ์ร้อยละ 
70 โดยใช้การทดสอบค่า t (t-test One Sample) 

การทดสอบ n คะแนนเต็ม X  S.D. % of Mean t Sig(1 - tailed) 

หลงัเรียน 36 85 61.01 5.10 71.78 1.83* 0.0380 

หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 4 พบว่าความสามารถในการให้เหตุผล
โดยใช้แบบวัดความสามารถในการให้เหตผุลเรื่อง การให้
เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหล่ียมและรูปสี่เหล่ียม ส าหรับ
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาให้เหตผุล ปีที่ 3มค่ีาเฉล่ียเท่ากบั  
 

61.01 คะแนน คิดเ ป็น ร้อยละ 71 .83  และเมื่ อ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 พบว่าสูงกว่าเกณฑ์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05โดยส่วนใหญ่ผ่าน
เกณฑร้์อยละ 70 คดิเป็นร้อยละ 71.78 
  

ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทยีบระดับความสามารถในการให้เหตุผล โดยใช้แบบวัดความสามารถในการให้เหตุผล เร่ือง การให้เหตุผล
 เกี่ยวกับรูปสามเหล่ียมและรูปสี่เหล่ียม หลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ70 โดยใช้การทดสอบค่า (t-test One Sample)
 ของนักเรียนกลุ่มเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน 

การทดสอบ 
หลงัเรียน n คะแนนเต็ม X  S.D. % of Mean t Sig(1 - tailed) 

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 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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 จากตารางที่ 5 พบว่า ความสามารถในการให้เหตุผลโดย
ใช้แบบวัดความสามารถในการให้เหตผุลเรื่อง การให้เหตุผล
เกี่ยวกับรูปสามเหล่ียมและรูปสี่เหล่ียม ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาให้เหตุผล ปีที่ 3 ของนักเรียนที่เป็นกลุ่มเรียน
เก่งได้ร้อยละ 79.21  และกลุ่มเรียนปานกลาง ได้ร้อยละ 
71.76 ซึ่งสงูกว่าเกณฑอ์ย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
แต่กลุ่มเรียนอ่อน ต ่ากว่าเกณฑโ์ดยได้ร้อยละ 64.58  

 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่  3 ที่มี ต่อชุดกิจกรรมเ พ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการให้เหตุผล เรื่ อง การให้เหตุผล
เกี่ยวกบัรูปสามเหล่ียมและรูปสี่เหล่ียม ส าหรับนักเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ปรากฏผลดงัตาราง 5 

 
ตารางที่ 6  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกจิกรรมเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผล เร่ือง การให้เหตุผล
 เกี่ยวกบัรปูสามเหล่ียมและรปูสี่เหล่ียม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 

ข้อที่ รายการ 
n = 36 

X  S.D. ระดับ 
ความพึงพอใจ 

1 รปูเล่มของชุดกจิกรรมมีความสวยงาม 4.28 0.61 มาก 
2 ขนาดของตัวอกัษรชัดเจน อ่านง่าย 4.03 0.56 มาก 
3 ค าสั่ง ค าช้ีแจง เป็นภาษาที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย 4.03 0.65 มาก 
4 นักเรียนท ากจิกรรมเสรจ็ตามเวลาที่ก าหนด 4.00 0.63 มาก 
5 นักเรียนมีส่วนร่วมในการท างานเป็นกลุ่ม 4.31 0.62 มาก 
6 นักเรียนได้ร่วมมือกบัเพ่ือนในกลุ่มวางแผนการท างาน 4.06 0.58 มาก 
7 นักเรียนมีโอกาสได้แลกเปล่ียนแสดงความคิดเหน็ซ่ึงกนัและกนักบัเพ่ือน ๆ  4.17 0.61 มาก 
8 นักเรียนได้สรปุความรู้ของตนเองและเพ่ือนร่วมกนั 4.33 0.59 มาก 
9 นักเรียนมีความสามารถในการให้เหตุผลดีขึ้น 4.31 0.67 มาก 
10 นักเรียนรู้สกึสนุกสนานในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 4.03 0.61 มาก 

รวมเฉล่ีย 4.15 0.47 มาก 
 
 จากตารางที่ 6 พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อชุดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการให้
เหตุผล เร่ือง การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหล่ียมและ
รูปสี่เหล่ียม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 0.47)S.D.4.15,X(   

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั 

 
 1. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุด
กจิกรรมเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการให้เหตผุล เรื่อง 
การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหล่ียมและรูปสี่เหล่ียม 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สงูกว่าเกณฑ ์70/ 
70 ที่ตั้ ง อาจเนื่ องมาจากได้พัฒนาชุดกิจกรรม ฯ ที่
สอดคล้องกับกระบวนการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
กล่าวคือ หลังจากออกแบบแล้วได้ให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน
หลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์ที่มีประสบการณ์ด้าน
การสอนคณติศาสตร์ไม่น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 5 ท่านโดย

ม ี3 ท่านเป็นรองศาสตราจารย์คณะศึกษาศาสตร์และอกี 
2 ท่านเป็นครูช านาญการพิเศษที่สอนคณิตศาสตร์ระดับ
มธัยมศึกษา ตรวจสอบเพ่ือหาความสอดคล้องและความ
เหมาะสมของชุดกจิกรรม เมื่อแก้ไขปรับปรงุแล้วได้น าไป
ทดลองใช้แบบหนึ่งต่อหนึ่ง ตามด้วยทดลองใช้แบบกลุ่ม
เลก็และทดลองใช้แบบภาคสนาม โดยได้จัดกิจกรรมให้
นักเรียนได้ทบทวนความรู้ พ้ืนฐานที่จะใช้ในการให้เหตผุล 
ฝึกแยกเหตแุละผลของข้อความที่โจทย์ก าหนดแล้วเขียน
ในรูปสิ่งที่ก  าหนดให้ สิ่งที่จะต้องพิสูจน์ ฝึกให้นักเรียน
นึกภาพและเขยีนรปูภาพจากสิ่งที่ก  าหนดให้ พร้อมกบัใช้
สัญลักษณ์ เช่น รอยขีด หัวลูกศร หรือสีเดียวกัน เพ่ือ
แสดงองค์ประกอบของรูปที่มีขนาดเท่ากัน แต่ถ้า
องคป์ระกอบของรปูที่มขีนาดต่างกนักใ็ช้สญัลักษณ์หรือสี
ที่แตกต่างกันเพ่ือช่วยเพ่ิมความจ าสิ่งที่โจทย์ เพ่ือช่วย
เพ่ิมความจ าสิ่งที่โจทย์ก าหนด โดยใช้กจิกรรมการเรียน
แบบกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือนโดยให้นักเรียนเก่งข่วยนักเรียน
ปานกลางและนักเรียนปานกลางช่วยนักเรียนอ่อนเป็น

ตารางที่  3  แสดงผลการหาประสทิธิภาพของชุดกจิกรรมเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผล เร่ือง การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูป
สามเหล่ียมและรปูสี่เหล่ียม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3ตามเกณฑ ์70/70 กบันักเรียนกลุ่มใหญ่ จ านวน 32 คน  

ร้อยละของค่าเฉล่ียของคะแนนที่ได้จากการท าใบกจิกรรม และแบบฝึกหัด 
ในชุดกจิกรรมระหว่างการใช้ชุดกจิกรรม 

ร้อยละของค่าเฉล่ียของคะแนนที่ได้จากการท าแบบวัด
ความสามารถในการให้เหตุผลหลังเรียนด้วยชุดกจิกรรม 

ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4  
76.04 71.30 71.15 70.04 72.17 
รวมร้อยละของค่าเฉล่ีย  71.73  
ประสทิธภิาพของกระบวนการ / ผลลัพธ ์ =    /      =  71.73 / 72.17 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่าชุดกจิกรรมทุกชุดมีค่าเฉล่ียร้อย
ละของคะแนนระหว่างการใช้ชุดกิจกรรมอยู่ระหว่าง 
70.04-76.04 และค่าเฉล่ียร้อยละของคะแนนจากการ
ท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผล เท่ากบั 
72.17แสดงว่าชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์
70/70 ที่ก  าหนดไว้  

 2. ผลการใช้ชุดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ในการให้เหตุผล เรื่ อง การให้เหตุผลเกี่ ยวกับรูป
สามเห ล่ียมและรูปสี่ เห ล่ียม  ส าห รับนัก เ รียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีที่ 3ปรากฏผลดงัตารางที่ 4 

 
ตารางที่  4  แสดงผลการเปรียบเทยีบความสามารถในการให้เหตุผลหลังการใช้ชุดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผล

เร่ือง การให้เหตุผลเกี่ยวกบัรปูสามเหล่ียมและรปูสี่เหล่ียม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาให้เหตุผล ปีที่ 3 กับเกณฑ์ร้อยละ 
70 โดยใช้การทดสอบค่า t (t-test One Sample) 

การทดสอบ n คะแนนเต็ม X  S.D. % of Mean t Sig(1 - tailed) 

หลงัเรียน 36 85 61.01 5.10 71.78 1.83* 0.0380 

หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 4 พบว่าความสามารถในการให้เหตุผล
โดยใช้แบบวัดความสามารถในการให้เหตผุลเรื่อง การให้
เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหล่ียมและรูปสี่เหล่ียม ส าหรับ
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาให้เหตผุล ปีที่ 3มค่ีาเฉล่ียเท่ากบั  
 

61.01 คะแนน คิดเ ป็น ร้อยละ 71 .83  และเมื่ อ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 พบว่าสูงกว่าเกณฑ์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05โดยส่วนใหญ่ผ่าน
เกณฑร้์อยละ 70 คดิเป็นร้อยละ 71.78 
  

ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทยีบระดับความสามารถในการให้เหตุผล โดยใช้แบบวัดความสามารถในการให้เหตุผล เร่ือง การให้เหตุผล
 เกี่ยวกับรูปสามเหล่ียมและรูปสี่เหล่ียม หลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ70 โดยใช้การทดสอบค่า (t-test One Sample)
 ของนักเรียนกลุ่มเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน 

การทดสอบ 
หลงัเรียน n คะแนนเต็ม X  S.D. % of Mean t Sig(1 - tailed) 

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 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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หลัก ซึ่งนักเรียนในกลุ่มร่วมกันพิจารณาว่าสอดคล้อง
เงื่อนไขของสมบัติใดซึ่งจะท าให้ได้ความจริงใดตามมาที่
เกี่ยวช้องกบัการพิสจูน์ดงักล่าว หลังจากนั้นแต่ละกลุ่มจะ
น ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้อกีคร้ังหนึ่ง  ซึ่งกจิกรรมดังกล่าว
สอดคล้องกบั Byrne (1847) ที่กล่าวว่า การให้นักเรียน
ได้เกดิความเข้าใจเกี่ยวกบัรูปเรขาคณิตโดยการน าเสนอ
ผ่านภาพช่วยให้นักเรียนสามารถสร้างกระบวนการคิด
เพ่ือให้เหตุผล และช่วยให้นักเรียนสามารถเขียนแสดง
เหตุผลอย่างเป็นทางการได้ง่ายขึ้ นและสอดคล้องกับ 
Duval (1998 as cited in Fongchantha, 2010) ที่ว่า 
กระบวนการเกี่ ย วกับการนึ กภาพ (Visualization 
Processes) เป็นกระบวนการที่นักเรียนนึกภาพเกี่ยวกับ
ข้อความทางเรขาคณิต ซึ่ งนักเรียนควรจะมีความรู้
พ้ืนฐานทางเรขาคณติและความสามารถเชื่อมโยงระหว่าง
ข้อความและรูปภาพ ประกอบกบักจิกรรมการเรียนรู้นั้น 
ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ร่วมกัน กิจกรรมนี้ ยัง
สอดคล้องกับหลักการสอนการให้เหตุผลทางเรขาคณิต
ของ Yoon Pin Musuem. (1987) ที่ว่า 1) ต้องให้
ผู้ เรียนค้นพบเนื้ อหาทฤษฎีบทด้วยตนเองซึ่งอาจจะใช้
การสาธติของคร ูการทดลอง การสร้าง การใช้เหตผุลและ
การใช้สื่อการเรียนการสอนส าเรจ็รูป 2) ให้ผู้ เรียนอ่าน
โจทย์ให้เข้าใจ จนสามารถแยกเหตุและผลหรือแยกสิ่งที่
ก  าหนดให้และสิ่งที่ต้องการพิสจูน์ ถ้าผู้เรียนไม่เข้าใจและ
ไม่สามารถแยกแยะได้ จะต้องพยายามฝึกฝนจนกว่าจะ
แยกได้ 3) เขยีนรปูประกอบเลือกวิธกีารพิสจูน์ โดยมาก
ใช้การวิเคราะห์จากผลไปสู่เหตุแล้วเรียบเรียงจากเหตุ
ไปสู่ผล แต่บางข้อความอาจใช้การสังเคราะห์ หรือบาง
ข้อความอาจจะใช้การวิเคราะห์และการสงัเคราะห์ร่วมกนั 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบัโจทย์นอกจากนี้นักเรียนได้มีโอกาสพูดและ
แลกเปล่ียนความคิดกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการ
สอนการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของ Kennedy & 
Yipp (1994) ที่ได้ให้ข้อแนะน าเกี่ยวกบัการสอนการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ไว้ว่า การพัฒนาทักษะการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ให้กบันักเรียน ครูผู้สอนควรจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มี
โอกาสพูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็นที่มีเหตุผลจาก
งานที่ท า ควรให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ในการท างาน
ด้วยตัวของนักเรียนเอง ครูผู้สอนควรยอมเสียเวลาที่จะ 
 
 

ให้นักเรียนได้ท างานเป็นกลุ่มและตอบค าถามและสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดรวบยอดที่จะพัฒนาทักษะ
การให้เหตผุล 
 2. ผลความสามารถในการให้เหตุผลของนักเรียน
หลังเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมฯ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเป็นไปตาม
สมมุติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรม
ตามรายละเอยีดช้อ 1 ซึ่งก่อนการเรียนโดยใช้ชุดกจิกรรม
ฯ นี้  นักเรียนส่วนใหญ่ได้คะแนนเรื่องนี้ อยู่ในระดับต ่า 
นักเรียนบางส่วนไม่สามารถเขียนแสดงเหตุผล และส่วน
ใหญ่ไม่สามารถท าได้อย่างถูกต้อง โดยนักเรียนไม่
สามารถเขียนข้อความทางการพิสูจน์ได้อย่างต่อเนื่อง
สัมพันธ์กัน ทั้งยังไม่สามารถเลือกให้เหตุผลอ้างอิง
ข้อความทางการพิสจูน์ได้อย่างสมเหตุสมผล สาเหตุที่ท  า
ให้นักเรียนไม่สามารถเขียนแสดงเหตุผลอย่างเป็นล าดับ
ขั้นตอนได้อาจเนื่องมาจากนักเรียนไม่ทราบว่าควรเริ่มต้น
เขียนอะไรก่อน และไม่สามารถจ าสมบัติทางเรขาคณิต
เพ่ืออ้างอิงในการพิสูจน์ได้ แต่หลังจากเรียนโดยใช้ชุด
กิจกรรมฯนักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการให้
เหตผุลดขีึ้น กล่าวคอื นักเรียนที่เป็นกลุ่มเรียนเก่งได้ร้อย
ละ 79.21  และกลุ่มเรียนปานกลาง ได้ร้อยละ 71.76 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 แต่กลุ่มเรียนอ่อน ต ่ากว่าเกณฑโ์ดยได้ร้อยละ 
64.58   
 3. จากที่ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุด
กิจกรรม ฯในภาพรวมอ ยู่ในระดับมากนั้ น  อาจ
เนื่องมาจากการจัดกจิกรรมตามรายละเอียดข้อ 2 ซึ่งใช้
กิจกรรมการเรียนแบบกลุ่มเ พ่ือนช่วยเพ่ือนโดยให้
นักเรียนเก่งข่วยนักเรียนปานกลางและนักเรียนปานกลาง
ช่วยนักเรียนอ่อนเป็นหลัก ซึ่งผู้ เรียนในกลุ่มมีการเรียนรู้
ร่วมกัน ท าให้นักเรียนรู้ สึกสนุกสนานกับการเรียน มี
ความอิสระที่จะแสดงออกถึงความคิดเห็นในการให้
เหตุผลของตัวเอง มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย นักเรียนได้สรุปความรู้ของตนเองและเพ่ือน
ร่วมกัน และนักเรียนมีความสามารถในการให้เหตุผล 
เ ร่ือง การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหล่ียมและรูป
สี่เหล่ียม ดขีึ้น 
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ขอ้เสนอแนะ 
 

 1. ขอ้เสนอแนะในการน าชดุกิจกรรมไปใช ้
  1.1 ในการปฏิบัติกิจกรรมพบว่านักเรียนที่มี
นักเรียนกลุ่มอ่อน ต้องเพ่ิมเวลาให้มากขึ้น 
  1.2 จากการตรวจการท าใบกิจกรรมหรือการท า
แบบฝึกหัด พบว่า มนีักเรียนบางส่วน ยังมข้ีอบกพร่องใน
การให้เหตุผล ทั้งนี้ เนื่องมาจากนักเรียนไม่สามารถน า
ความรู้ พ้ืนฐานเดิมมาใช้ในการอ้างเหตุผลได้ดังนั้นก่อน
น าไปใช้ครูจึงควรมีการสอนทบทวนความรู้ พ้ืนฐาน
ทั้งหมดเสยีก่อน 
  1.3 จากการตรวจแบบวัดความสามารถในการ
ให้เหตุผล พบว่า มีนักเรียนบางส่วนที่ไม่มีการเขียน
รูปภาพและใ ช้สัญลักษณ์แสดงความเ ท่ากันของ
องคป์ระกอบในรปูภาพเลย จะไม่สามารถเขยีนแสดงการ
พิสจูน์ได้ ดงันั้นครคูวรเพ่ิมเวลาในการฝึกให้นักเรียนนึก
ภาพและเขียนรูปภาพที่ได้จากการอ่านข้อความ พร้อม
กับใ ช้สัญลักษณ์ เ ช่น รอยขีด  หัวลูกศร หรื อสีที่
เหมอืนกนั แสดงองค์ประกอบของรูปที่มีขนาดเท่ากนัให้
มากขึ้น 
 2. ขอ้เสนอแนะส าหรบัการวิจยัต่อไป 
  2.1 ควรท าการศึกษาเปรียบเทยีบความสามารถ
ในการให้เหตุผล ภายหลังการใช้ชุดกิจกรรมนี้ ระหว่าง
นักเรียนชายกบันักเรียนหญิง 
  2.2 ควรท าการศึกษาเปรียบเทยีบความสามารถ
ในการให้เหตุผลระหว่างนักเ รียนที่ เ รียนโดยใช้ชุด
กจิกรรมนี้กบันักเรียนที่เรียนปรกต ิ
  2.3 ควรท าการศึกษาเปรียบเทยีบความสามารถ
ในการให้เหตผุลก่อนและหลังการเรียนรู้ ด้วยชุดกจิกรรมนี้  
  2.4 เนื่องจากมีกรณีที่นักเรียนขาดเรียน หรือ
เรียนช้าดงันั้น ควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผล เรื่อง การให้
เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหล่ียมและรูปสี่เหล่ียม ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3เพ่ือให้นักเรียนดังกล่าวได้
ใช้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หรือ ทบทวนบทเรียน ทั้งใน
และนอกห้องเรียนโดยการพัฒนาในรูปการวิจัยและ
พัฒนา 
  2.5 คว ร พัฒน า ชุ ดกิ จ กร รม เ พ่ื อ ส่ ง เ ส ริ ม
ความสามารถในการให้เหตผุล ในเนื้ อหาเรื่องอื่น ๆ เช่น 
การให้เหตผุลเกี่ยวกบัวงกลม 
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หลัก ซึ่งนักเรียนในกลุ่มร่วมกันพิจารณาว่าสอดคล้อง
เงื่อนไขของสมบัติใดซึ่งจะท าให้ได้ความจริงใดตามมาที่
เกี่ยวช้องกบัการพิสจูน์ดงักล่าว หลังจากนั้นแต่ละกลุ่มจะ
น ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้อกีคร้ังหนึ่ง  ซึ่งกจิกรรมดังกล่าว
สอดคล้องกบั Byrne (1847) ที่กล่าวว่า การให้นักเรียน
ได้เกดิความเข้าใจเกี่ยวกบัรูปเรขาคณิตโดยการน าเสนอ
ผ่านภาพช่วยให้นักเรียนสามารถสร้างกระบวนการคิด
เพ่ือให้เหตุผล และช่วยให้นักเรียนสามารถเขียนแสดง
เหตุผลอย่างเป็นทางการได้ง่ายขึ้ นและสอดคล้องกับ 
Duval (1998 as cited in Fongchantha, 2010) ที่ว่า 
กระบวนการเกี่ ย วกับการนึ กภาพ (Visualization 
Processes) เป็นกระบวนการที่นักเรียนนึกภาพเกี่ยวกับ
ข้อความทางเรขาคณิต ซ่ึงนักเรียนควรจะมีความรู้
พ้ืนฐานทางเรขาคณติและความสามารถเชื่อมโยงระหว่าง
ข้อความและรูปภาพ ประกอบกบักจิกรรมการเรียนรู้นั้น 
ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ร่วมกัน กิจกรรมนี้ ยัง
สอดคล้องกับหลักการสอนการให้เหตุผลทางเรขาคณิต
ของ Yoon Pin Musuem. (1987) ที่ว่า 1) ต้องให้
ผู้ เรียนค้นพบเนื้ อหาทฤษฎีบทด้วยตนเองซ่ึงอาจจะใช้
การสาธติของคร ูการทดลอง การสร้าง การใช้เหตผุลและ
การใช้สื่อการเรียนการสอนส าเรจ็รูป 2) ให้ผู้ เรียนอ่าน
โจทย์ให้เข้าใจ จนสามารถแยกเหตุและผลหรือแยกสิ่งที่
ก  าหนดให้และสิ่งที่ต้องการพิสจูน์ ถ้าผู้เรียนไม่เข้าใจและ
ไม่สามารถแยกแยะได้ จะต้องพยายามฝึกฝนจนกว่าจะ
แยกได้ 3) เขยีนรปูประกอบเลือกวิธกีารพิสจูน์ โดยมาก
ใช้การวิเคราะห์จากผลไปสู่เหตุแล้วเรียบเรียงจากเหตุ
ไปสู่ผล แต่บางข้อความอาจใช้การสังเคราะห์ หรือบาง
ข้อความอาจจะใช้การวิเคราะห์และการสงัเคราะห์ร่วมกนั 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบัโจทย์นอกจากนี้นักเรียนได้มีโอกาสพูดและ
แลกเปล่ียนความคิดกัน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวทางการ
สอนการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของ Kennedy & 
Yipp (1994) ที่ได้ให้ข้อแนะน าเกี่ยวกบัการสอนการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ไว้ว่า การพัฒนาทักษะการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ให้กบันักเรียน ครูผู้สอนควรจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มี
โอกาสพูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็นที่มีเหตุผลจาก
งานที่ท า ควรให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ในการท างาน
ด้วยตัวของนักเรียนเอง ครูผู้สอนควรยอมเสียเวลาที่จะ 
 
 

ให้นักเรียนได้ท างานเป็นกลุ่มและตอบค าถามและสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดรวบยอดที่จะพัฒนาทักษะ
การให้เหตผุล 
 2. ผลความสามารถในการให้เหตุผลของนักเรียน
หลังเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมฯ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเป็นไปตาม
สมมุติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรม
ตามรายละเอยีดช้อ 1 ซึ่งก่อนการเรียนโดยใช้ชุดกจิกรรม
ฯ นี้  นักเรียนส่วนใหญ่ได้คะแนนเรื่องนี้ อยู่ในระดับต ่า 
นักเรียนบางส่วนไม่สามารถเขียนแสดงเหตุผล และส่วน
ใหญ่ไม่สามารถท าได้อย่างถูกต้อง โดยนักเรียนไม่
สามารถเขียนข้อความทางการพิสูจน์ได้อย่างต่อเนื่อง
สัมพันธ์กัน ทั้งยังไม่สามารถเลือกให้เหตุผลอ้างอิง
ข้อความทางการพิสจูน์ได้อย่างสมเหตุสมผล สาเหตุที่ท  า
ให้นักเรียนไม่สามารถเขียนแสดงเหตุผลอย่างเป็นล าดับ
ขั้นตอนได้อาจเนื่องมาจากนักเรียนไม่ทราบว่าควรเริ่มต้น
เขียนอะไรก่อน และไม่สามารถจ าสมบัติทางเรขาคณิต
เพ่ืออ้างอิงในการพิสูจน์ได้ แต่หลังจากเรียนโดยใช้ชุด
กิจกรรมฯนักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการให้
เหตผุลดขีึ้น กล่าวคอื นักเรียนที่เป็นกลุ่มเรียนเก่งได้ร้อย
ละ 79.21  และกลุ่มเรียนปานกลาง ได้ร้อยละ 71.76 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 แต่กลุ่มเรียนอ่อน ต ่ากว่าเกณฑโ์ดยได้ร้อยละ 
64.58   
 3. จากที่ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุด
กิจกรรม ฯในภาพรวมอ ยู่ในระดับมากนั้ น  อาจ
เนื่องมาจากการจัดกจิกรรมตามรายละเอียดข้อ 2 ซ่ึงใช้
กิจกรรมการเรียนแบบกลุ่มเ พ่ือนช่วยเพ่ือนโดยให้
นักเรียนเก่งข่วยนักเรียนปานกลางและนักเรียนปานกลาง
ช่วยนักเรียนอ่อนเป็นหลัก ซึ่งผู้ เรียนในกลุ่มมีการเรียนรู้
ร่วมกัน ท าให้นักเรียนรู้ สึกสนุกสนานกับการเรียน มี
ความอิสระที่จะแสดงออกถึงความคิดเห็นในการให้
เหตุผลของตัวเอง มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย นักเรียนได้สรุปความรู้ของตนเองและเพ่ือน
ร่วมกัน และนักเรียนมีความสามารถในการให้เหตุผล 
เ ร่ือง การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหล่ียมและรูป
สี่เหล่ียม ดขีึ้น 
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