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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบอุปนัยและนิรนัยที่มีต่อ

ความสามารถในการให้เหตุผล และความสามารถในการสื่อสารด้านการเขียน

ทางคณิตศาสตร์ เรื่องทฤษฎีจ�านวนเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
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บทคัดย่อ
การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์ 1) เพือ่เปรยีบเทยีบความสามารถในการให้เหตผุลทางคณติศาสตร์ เรือ่งทฤษฎี

จ�านวนเบือ้งต้น ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 หลงัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบอปุนยัและนรินยักบัเกณฑ์ร้อยละ 

70 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารด้านการเขียน ทางคณิตศาสตร์ เรื่องทฤษฎีจ�านวนเบื้องต้นของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัยและนิรนัยกับเกณฑ์ร้อยละ 70 

กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศึกษา 2557 จ�านวน 44 คน ได้มาจากการ

สุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ จ�านวน 

7 แผน 2) แบบวัดความสามารถในการให้เหตผุลและความ สามารถในการสือ่สารด้านการเขยีนทางคณติศาสตร์ มค่ีา

ความเชื่อมั่น 0.84 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t-test 

for One Sample)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรือ่งทฤษฎจี�านวนเบ้ืองต้น ของนกัเรียนช้ันมธัยมศกึษาปีท่ี 

4 หลังการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบอปุนยัและนรินยัสงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01

*นิสิตระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

**รองศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

***อาจารย์ ดร. ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา



- 103 -

วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2558

2. ความสามารถในการสื่อสารด้านการเขียน ทางคณิตศาสตร์ เรื่องทฤษฎีจ�านวนเบื้องต้น ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัยและนิรนัยสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.01

ค�าส�าคัญ: การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบอุปนัยและนิรนัย ความสามารถในการให้เหตุผล และความ

สามารถในการสื่อสารด้านการเขียนทางคณิตศาสตร์

Abstract
The purposes of this research were 1) to compare mathematical reasoning ability in number 

theory for Mathayomsuksa four students after organizing inductive and deductive learning and 2) 

to compare mathematical written communication ability in number theory for Mathayomsuksa 

four students after organizing inductive and deductive learning.

The particitants, selected by the cluster random sampling technique, were 44 Mathayomsuksa 

four students of the academic year B.E 1/2557. The research instruments used in this research 

consisted of seven number theory lesson plans and Mathematic reasoning and written communication 

ability test with the reliability of 0.84. The statistical techniques established for analyzing the data 

were mean, standard deviation, and one sample t-test. 

Research results found that:

1. Mathematical reasoning ability in number theory for Mathayomsuksa four after organizing 

inductive and deductive learning was higher than the criterion of 70% at the 0.01 level. 

2. Mathematical written communication ability in number theory for Mathayomsuksa four 

after organizing inductive and deductive learning was higher than the criterion of 70% at the 0.01 

level.

Keywords: Organizing Inductive and Deductive Learning, Mathematical Reasoning and Written 

Communication Abilities

บทน�า
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็น

สาระหนึ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่นักการ

ศึกษาคณิตศาสตร์ตระหนักถึงความส�าคัญและความ

จ�าเป็นที่จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในทุก ๆ ระดับชั้น 

(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 

2555ข) ซึ่งทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

หนึ่งที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนาให้เกิดกับนักเรียน

คือ ทักษะการให้เหตุผล อันเป็นหัวใจส�าคัญของการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ เนื่องจากวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ี

เป็นนามธรรม ซึ่งการให้เหตุผลเป็นเครื่องมือที่จะเข้าใจ

นามธรรมนั้น (Russell, 1999) นอกจากนี้ทักษะและ

กระบวนการทางคณติศาสตร์ด้านการสือ่สารการสือ่ความ

หมายทางคณิตศาสตร์ก็เป็นทักษะหนึ่งท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง

และเกดิควบคูไ่ปกบัทกัษะการให้เหตผุลทางคณติศาสตร์ 

ท้ังสองทักษะถือได้ว่ามีความส�าคัญและมีความเก่ียวข้อง

กัน ดังท่ี Fensell and Rowan (2001) ได้กล่าวว่า 

ทักษะการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
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เป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการให้เหตุผล ซึ่งนักการ

ศึกษาหลายท่านให้ความเห็นว่าการให้ผู้เรียนสื่อสารโดย

การเขียนเป็นสิ่งที่จ�าเป็น (Bicknell, 1999; Campbell 

& Rowan, 1997 อ้างถึงใน อัมพร ม้าคนอง, 2547) 

เนือ่งจากทกัษะการสือ่สารทางคณติศาสตร์ด้านการเขยีน

เป็นทักษะหนึ่งที่ควรให้นักเรียนได้ฝึกการเขียนแสดง

แนวคดิของตนเอง เพือ่ให้นกัเรยีนได้เหน็ว่าการเขยีนเป็น

ส่วนส�าคัญของการด�าเนินการทางคณิตศาสตร์ (Rowan 

& Morrow, 1993) ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจใน

เนื้อหาที่เรียนอย่างลึกซึ้ง อันก่อให้เกิดเป็นความเข้าใจ

ร่วมกนัระหว่างนักเรยีนและยงัช่วยให้ผูส้อนสามารถมอง

เห็นความเข้าใจของนักเรียนได้อีกด้วย (NCTM, 1989; 

Mumme & Shepherd, 1993) 

จากผลการจดัการเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตร์

พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดความสามารถในการ

แสดงหรือการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ซึง่มกัจะเป็นการ

อธิบายโดยขาดหลักการอ้างอิงที่ถูกต้อง รวมทั้งนักเรียน

ไม่สามารถสื่อสารวิธีการคิดของตนเอง ไม่สามารถ

สร้างความสัมพันธ์ระหว่างจ�านวนกับสถานการณ์

โจทย์ปัญหาได้ อีกทั้งการให้เหตุผลของนักเรียนยังไม่

สมเหตุสมผล มักจะเป็นการอธิบายโดยขาดหลักการ

อ้างอิงที่ถูกต้อง (กิตติ พัฒนตระกูลสุข, 2546, สถาบัน

ส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2551, วชัรี 

กาญจน์กีรติ, 2554) ซึ่งสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ 

ครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียน

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนดัดดรุณี อ�าเภอ

เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่าการจัดการเรียนการสอน

ที่ผ่านมานักเรียนไม่สามารถใช้ภาษาหรือสัญลักษณ์ทาง

คณิตศาสตร์ในการเขียนอธิบายขั้นตอนการแก้ปัญหา

หรือขั้นตอนในการพิสูจน์ได้รวมทั้งไม่สามารถให้เหตุผล

ประกอบแต่ละขั้นตอนของวิธีการท�าได้ โดยเฉพาะเรื่อง

ทฤษฎีจ�านวนเบื้องต้น ซึ่งมีเนื้อหาที่เน้นการเขียนพิสูจน์ 

และขั้นตอนในการแก้ปัญหา แต่ที่ผ่านมานักเรียนเป็น

เพียงผู ้จดตามครูผู ้สอนเท่าน้ันเน่ืองจากนักเรียนไม่

สามารถถ่ายทอดกระบวนการคดิการแสดงเหตผุลผ่านขัน้

ตอนการเขยีนอธบิายออกมาได้ (ชวทิธิ ์เทศด.ี สมัภาษณ์, 

24 มีนาคม 2557)

จากข้อมูลดังกล่าวสาเหตุหนึ่งอาจเกิดจาก

ปัญหาการจัดกระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

ในปัจจุบัน กล่าวคือ ผู ้สอนไม่ได้ปลูกฝังให้นักเรียน

เป็นคนที่ช่างสังเกต การตั้งข้อคาดการณ์พร้อมทั้งให้

เหตุผลเชิงพิสูจน์ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง ซ่ึงลักษณะการ

เรียนการสอนดังกล่าวอาจถือได้ว่าเป็นการปิดกั้นการ

แสดงออกทางความคิดการให้เหตุผลของนักเรียน (กิตติ 

พัฒนตระกูลสุข, 2546) ซ่ึงแนวทางในการปรับปรุงการ

จดักจิกรรมการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ ครผููส้อนจะต้องค�านงึ

ถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นท่ีนักเรียนเป็น

ส�าคัญ ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จะต้องส่งเสริมให้

นกัเรยีนได้เกดิ การสงัเกตกรณตีวัอย่าง เปรียบเทยีบและ

วเิคราะห์อนัน�ามาซึง่ข้อสรปุข้อความรูโ้ดยตวันกัเรยีนเอง 

(ชาญชัย อาจนิสมาจาร, 2542) ตลอดจนต้องจดัการเรยีน

รูใ้ห้นกัเรยีนได้เรยีนรูเ้นือ้หา ทกัษะและกระบวนการทาง

คณติศาสตร์และพฒันาไปพร้อม ๆ  กนัด้วยเหตนุีผู้ว้จิยัจงึ

ได้ท�าการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบต่าง ๆ ซึ่ง

การจดักิจกรรมการเรยีนรูท่ี้น่าสนใจแบบหนึง่ คอื การจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัยและนิรนัย

การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบอุปนยัและนิรนยั

เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบหนึ่งท่ีสามารถพัฒนา

นกัเรียนให้สามารถสร้างองค์ความรูไ้ด้ด้วยตนเอง โดยเน้น

นกัเรยีนเป็นส�าคัญ ซ่ึงชมนาด เช้ือสวุรรณทว ี(2542) กล่าว

ว่า การสอนแบบอุปนัยเป็นการสอนที่เริ่มต้นด้วยการยก

ตัวอย่างหลาย ๆ ตัวอย่างเพื่อให้นักเรียนเห็นรูปแบบ ซึ่ง

นักเรียนต้องสังเกตและเปรียบเทียบรูปแบบท่ีเหมือนกัน

หรือแตกต่างกัน อันน�ามาซึ่งข้อสรุปนั้น ซึ่งกระบวนการ

ดงักล่าวจะเกดิควบคูไ่ปกบักระบวนการการสือ่สาร เนือ่ง

ด้วยการสือ่สารจะเป็นตวัสนบัสนนุ และช่วยขยายการให้

เหตุผลต่าง ๆ เหล่านั้น(Fensell & Rowan, 2001) และ

การสอนแบบนรินยัเป็นการสอนท่ีเน้นให้นกัเรยีนสามารถ
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น�าหลักการหรือทฤษฎีที่ค้นพบนั้นไปใช้ในการแก้ปัญหา 

ท�าให้นักเรียนมีโอกาสได้ฝึกฝนการน�าทฤษฎี/หลักการ

ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ (ทิศนา แขมมณี, 2556) จาก

แนวคิดดังกล่าวท�าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะน�าแนวคิด

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัยและนิรนัยมาใช้

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้เพื่อเป็นแนวทางในการ

พัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ส�าหรับครูให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการให้

เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่องทฤษฎีจ�านวนเบื้องต้น ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบอุปนัยและนิรนัยกับเกณฑ์ร้อยละ 70 

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสาร

ด้านการเขยีนทางคณติศาสตร์เรือ่งทฤษฎจี�านวนเบือ้งต้น

ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 หลงัการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบอุปนัยและนิรนัยกับเกณฑ์ ร้อยละ 70 

ขอบเขตของการวิจัย
1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.1 ประชากร

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ โรงเรียนดัดดรุณี อ�าเภอเมือง จังหวัด 

ฉะเชิงเทรา จ�านวน 4 ห้องเรียน

1.2 กลุ่มตัวอย่าง

กลุ ่มตัวอย ่างที่ ใช ้ในการวิ จัยครั้งนี้ เป ็น

นกัเรยีนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 4/4 ภาคเรยีนท่ี 1 ปีการศึกษา 

2557 โรงเรียนดัดดรุณี อ�าเภอเมือง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 

จ�านวน 44 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster 

random sampling) 

2. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย

เนื้อหาท่ีใช ้ในการวิจัยเป ็นเนื้อหารายวิชา

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค31201 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 

4 ตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนดัดดรุณี กลุ่ม

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องทฤษฎีจ�านวนเบื้องต้น 

ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้

2.1 การหารลงตัว

2.2 ขั้นตอนวิธีการหาร

2.3 ตัวหารร่วมมาก

2.4 ตัวคูณร่วมน้อย

3. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 

การวิ จัยครั้ งนี้ผู ้ วิจัยได ้ด�าเนินการวิจัยใน

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 ซ่ึงใช้เวลาในการท�า

วิจัยทั้งหมด 15 คาบ คาบละ 50 นาที แบ่งเป็นการสอน 

13 คาบ และการทดสอบหลังเรียน 2 คาบ

4. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบอุปนัยและนิรนัย 

 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ 

2.1 ความสามารถในการให้เหตผุล ทาง

คณติศาสตร์

2.2 ความสามารถในการสือ่สารด้านการ

เขียน ทางคณติศาสตร์
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

5 
 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
 
 
 
 
                                        ภาพประกอบท่ี 1: กรอบแนวคิดในการวิจยั

       การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
อุปนัย (Lardizabal et al., 1970,  
พรพิมล พรพีรชนม์, 2550, ฆนัท 
ธาตุทอง, 2551,) ประกอบด้วย
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

1. ขั้นเตรียม 
2.  ขั้นเสนอตัวอย่าง 
3. ขั้นการเปรียบเทียบ 
4.  ขั้นการสรุป  
5. ขั้นการนําไปใช้ 

 

1. ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์              
2. ความสามารถในการส่ือสารด้านการเขียนทาง
คณิตศาสตร์ 

           การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ อุปนัยและ
นิรนัยประกอบด้วยขั้นตอนการจัดกิจกรรมดังต่อไปน้ี  
           1. ขั้นเตรียม: ผู้สอนทบทวนความรู้เดิม
ให้แก่นักเรียนโดยการใช้คําถามนําในการเสนอปัญหา
ที่เกี่ยวข้อง 

 2. ขั้นเสนอตัวอย่าง: ผู้สอนเสนอตัวอย่าง
ต่าง ๆอย่างหลากหลายเพ่ือให้นักเรียน พิจารณาและ
หาความสัมพันธ์จากตัวอย่างนั้นๆ 

 3. ขั้นสังเคราะห์: ผู้สอนเปิดโอกาสให้
นักเรียนแต่ละคน/กลุ่ม ได้คดิ วิเคราะห์ สงัเคราะห์
เพ่ือหาองค์ประกอบร่วม 

 4. ขั้นตรวจสอบและสรุป: ผู้สอนและ
นักเรียนร่วมกัน อธิบายหรือพิสูจน์ ข้อสรุป หลักการ 
ทฤษฎีบท กฎ สูตร เหล่าน้ัน 

 5. ขั้นนําไปใช้: ให้นักเรียนเลอืกนําข้อสรุป 
หลักการ ทฤษฎีบท กฎ สูตร มาใช้ในการแกปั้ญหา
อย่างเหมาะสม 

  

        การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
นิรนัย (Lardizabal et al., 1970,  
ชมนาด เช้ือสุวรรณทวี, 2542, 
พรพิมล พรพีรชนม์, 2550) 
ประกอบด้วยขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ดังต่อไปนี้ 
        1. ขั้นเตรียม 
        2. ขั้นสอน 
        3. ขั้นตรวจสอบและสรปุ 
        4. ขั้นฝึกปฏิบัติ  

ภาพประกอบที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2558

เครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือ
1. ผู้วิจัยด�าเนินการในการสร้างแผนการจัดการ

เรยีนรูแ้บบอปุนัยและนรินยัรายวชิาคณติศาสตร์เพิม่เตมิ

เรื่อง ทฤษฎีจ�านวนเบื้องต้น ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.1 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย

และนิรนัยโดยจัดกระบวนการเรียนรู ้แบบอุปนัยและ

นิรนัย จ�านวน 7 แผน เวลา 13 คาบ

1.2 น�าแผนการจัดการเรียนรู ้ เสนอต่อ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความ

ถกูต้องแล้วเสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญด้านการสอนคณติศาสตร์

จ�านวน 5 คน ซ่ึงได้ค่าดัชนีความสอดคล้องขององค์

ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ (IOC) เท่ากับ 1.00 

โดยผูเ้ชีย่วชาญให้แก้ไขในเรือ่งความเหมาะสมของเวลาใน

การจัดกจิกรรมการเรยีนรู ้ซึง่ผูว้จัิยได้แก้ไขตามค�าแนะน�า

ของผู้เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้ว 

1.3 น�าแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้ 

(try out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ไม่ใช่กลุ่ม

ตัวอย่างจ�านวน 45 คน ของโรงเรียนดัดดรุณี อ.เมือง 

จ.ฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ซึ่งผล

การใช้พบว่า เมื่อนักเรียนเข้าสู่กระบวนการของการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัยและนิรนัยตามแผนการ

จัดการเรียนรู้ นักเรียนมีความเข้าในเนื้อหา สามารถ

สังเคราะห์ข้อความรู้ ทฤษฎีบท กฎ สูตรได้แต่ยังมีบาง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ยังมีตัวอย่างซึ่งไม่สอดคล้อง ไม่

น�าไปสู่ตัวทฤษฎีบท กฎ สูตร นิยามได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงน�า

ผลการทดลองดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไขโจทย์ตัวอย่าง

ต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องอันน�าไปสู่ข้อ

ค้นพบ ทฤษฎีบท กฎ สูตร นิยามของแต่ละแผนการ

จัดการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีจ�านวนเบื้องต้น โดยวิธีการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัยและนิรนัยเรียบร้อยแล้ว

1.4 น�าแผนการจัดการเรียนรู ้ที่ปรับปรุง

แล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง

2. ผู ้วิจัยสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถ

ในการให้เหตุผลและความสามารถในการสื่อสารทาง

คณิตศาสตร์ด้านการเขียน เรื่อง ทฤษฎีจ�านวนเบ้ืองต้น 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบอัตนัย จ�านวน 10 

ข้อ มีขั้นตอนการสร้างดังนี้

2.1 สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถ

ในการให้เหตุผลและความสามารถในการสื่อสารทาง

คณิตศาสตร์ด้านการเขียน โดยสร้างแบบทดสอบอัตนัย 

จ�านวน 20 ข้อ พร้อมท้ังก�าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบ

รูบริค (Rubric Assessment) แบบองค์รวม (Holistic 

Scoring)

2.2 น�าแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึน จ�านวน 20 

ข้อ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนนเสนอต่ออาจารย์ทีป่รกึษา

วิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องจากนั้นเสนอ

ต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์จ�านวน 5 คน

เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ซ่ึงได้ค่าดัชนีความ

สอดคล้องของข้อสอบมีค่าเท่ากับ 1.00 ซึ่งผู้เชี่ยวชาญมี

ข้อเสนอแนะ เรื่อง การใช้ค�าในการตั้งค�าถามควรมีความ

ถกูต้องและชดัเจนไม่ก่อให้เกดิความสบัสน นอกจากนีย้งั

มคี�าถามบางข้อไม่สอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรยีนรู ้ซึง่

ผูว้จัิยได้แก้ไขตามค�าแนะน�าของผูเ้ชีย่วชาญเรยีบร้อยแล้ว 

จากนั้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ

ความถูกต้องอีกครั้ง

2.3 น�าแบบทดสอบท่ีผ่านการปรับปรุงแล้ว 

ไปทดลองใช้ (try out) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี

ที่ 4/3 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 45 คน แล้วน�ามา

ตรวจให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนท่ีผู้วิจัยสร้าง

ข้ึน จากนั้นน�าคะแนนของแต่ละข้อมารวมกันแล้วจึงน�า

ผลมาวิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบ ซึ่งผู้วิจัยได้

คัดเลือกข้อสอบท่ีมีความยากง่ายและค่าอ�านาจจ�าแนก

ท่ีผ่านเกณฑ์ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ จ�านวน 10 

ข้อ ท่ีมีค่าความยากง่าย (PE) เท่ากับ 0.33-0.78 และ

ค่าอ�านาจจ�าแนกเท่ากับ 0.38-0.85 แล้วน�ามาหาค่า

ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ (Reliability) โดยใช้สูตร
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การหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α – Coefficient) ของ

ครอนบราค ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.84

2.4 น�าแบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบ

คุณภาพแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้จิยัด�าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมลูตามขัน้ตอน

ดังต่อไปนี้

1. ขอความร่วมมือกับโรงเรียนดัดดรุณี อ�าเภอ

เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย

ครั้งนี้ 

2. ผูว้จิยัด�าเนนิการทดสอบวดัความ สามารถใน

การให้เหตุผลและความ สามารถในการสื่อสารด้านการ

เขียนทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 

4/4 เรื่อง จ�านวนจริง ก่อนการด�าเนิน การทดลอง พบว่า 

ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ และความ

สามารถในการสื่อสารด้านการเขียนทางคณิตศาสตร์

ของนักเรียนต�่ากว่าเกณฑ์ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ

ได้ก�าหนดไว้

3. ด�าเนินการจัดการเรียนรู ้แบบอุปนัยและ

นิรนัย เรื่อง ทฤษฎีจ�านวนเบื้องต้น ซ่ึงใช้เวลาในการ

สอน 14 คาบ

4. เมื่อด�าเนินการสอนครบตามแผนเรียบร้อย

แล้วผู ้วิจัยท�าการวัดความสามารถในการให้เหตุผล

และความสามารถในการส่ือสารด้านการเขียนทาง

คณิตศาสตร์ แล้วบันทึกผลการทดสอบเป็นคะแนนหลัง

เรยีน โดยใช้เวลาในการด�าเนนิการทดสอบจ�านวน 2 คาบ

5. ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถ

ในการให้เหตผุลและความสามารถในการสือ่สารด้านการ

เขียนทางคณิตศาสตร์ โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

5.5.1 เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถใน

การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์

คะแนน / 

ความหมาย
ความสามารถในการให้เหตุผลที่ปรากฏให้เห็น

ระดับ 4

ดีมาก

อธิบายขั้นตอนในการหาค�าตอบหรือการพิสูจน์ได้อย่างถูกต้องรวมทั้งแสดงเหตุผลสนับสนุนค�าตอบ หรือยืนยันข้อ

สรุปนั้น มีการอ้างอิงหลักการ หรือทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ที่ถูกต้องทุกส่วน ชัดเจน รัดกุม และสมเหตุสมผล

ระดับ 3

ดี

อธิบายขั้นตอนในการหาค�าตอบหรือการพิสูจน์ได้อย่างถูกต้องแต่แสดงเหตุผลสนับสนุนค�าตอบ หรือยืนยันข้อสรุป 

มีการอ้างอิงหลักการ หรือทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ที่ถูกต้องเพียงบางส่วน

ระดับ 2

พอใช้

อธิบายขั้นตอนในการหาค�าตอบหรือการพิสูจน์ไม่สมบูรณ์แต่มีการแสดงเหตุผลสนับสนุนค�าตอบเหล่านั้น หรือยืนยัน

ข้อสรุป มีการอ้างอิงหลักการ หรือทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ที่ถูกต้อง

ระดับ 1

ควรปรับปรุง

อธิบายขั้นตอนในการหาค�าตอบหรือการพิสูจน์ไม่สมบูรณ์และยังแสดงเหตุผลสนับสนุนค�าตอบ หรือยืนยันข้อสรุป 

มีการอ้างอิงหลักการ หรือทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ที่ถูกต้องเพียงบางส่วน

ระดับ 0

ไม่มีความ

พยายาม

อธิบายขั้นตอนในการหาค�าตอบหรือการพิสูจน์ไม่สมบูรณ์และยังแสดงเหตุผลสนับสนุนค�าตอบ หรือยืนยันข้อสรุป 

มีการอ้างอิงหลักการ หรือทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่ปรากฏร่องรอยการเขียนอธิบายเพื่อ

แสดงเหตุผลทางคณิตศาสตร์หรือไม่ได้ท�า

5.5.2 เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ด้านการเขียน ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ด้านการเขียน

คะแนน / 

ความหมาย
ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ด้านการเขียนที่ปรากฏให้เห็น

ระดับ 2

ดีมาก

ใช้ภาษาหรือสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน 

ระดับ 1

ดี

ใช้ภาษาหรือสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ได้ถูกต้อง เพียงบางส่วน 

ระดับ 0

ควรปรับปรุง

ใช้ภาษาหรือสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ปรากฏร่องรอยการใช้ภาษาหรือสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

6. ผู้วิจัยน�าคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ผลและแปล

ผลข้อมูลต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัย ผู้วิจัยได้น�า

คะแนนที่ได้จากการท�าแบบทดสอบวัดความสามารถใน

การให้เหตุผลและความสามารถในการสื่อสารด้านการ

เขียน ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีจ�านวนเบื้องต้น โดย

มีล�าดับขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

1. เปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผล

ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลัง

ได้รบัการเรยีนรูแ้บบอปุนัยและนิรนยั เรือ่ง ทฤษฎจี�านวน

เบื้องต้นกับเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยใช้สถิติ one sample 

t-test

2. เปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารทาง

คณิตศาสตร์ด้านการเขียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปีที่ 4 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยและนิรนัย 

เรื่อง ทฤษฎีจ�านวนเบื้องต้นกับเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยใช้

สถิติ one sample t-test

ผลการวิจัย
ในการวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

คณิตศาสตร์แบบอุปนัยและนิรนัย ที่มีต่อความสามารถ

ในการให้เหตุผล และความสามารถในการสื่อสารด้าน

การเขียนทางคณิตศาสตร์ เรื่องทฤษฎีจ�านวนเบื้องต้น 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีการน�าเสนอผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้

ตอนที ่1 ผลการวเิคราะห์ความสามารถในการ

ให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ เรือ่ง ทฤษฎจี�านวนเบือ้งต้น

การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้แบบ

อุปนัยและนิรนัย เรื่อง ทฤษฎีจ�านวนเบื้องต้น ผู้วิจัยได้

ท�าการวดัความสามารถในการให้เหตผุลทางคณติศาสตร์

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/4 แล้วบันทึกผลการ

ทดสอบเป็นคะแนนหลังเรียน โดยผู้วิจัยท�าการตรวจให้

คะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผล

ทางคณิตศาสตร์โดยใช้เกณฑ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแล้วน�ามา

วเิคราะห์โดยใช้สถิต ิone sample t-test ซึง่ได้ผลปรากฏ

ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย และค่าสถิติทดสอบที ของคะแนนความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์

การทดสอบ n
µ

(ร้อยละ 70)

X

(คะแนนเต็ม 40)
t p

คะแนนทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 44 28 32.47 4.186* .000
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จากตารางที ่1 พบว่าคะแนนเฉลีย่ของความสามารถการให้เหตผุลทางคณติศาสตร์ เรือ่งทฤษฎีจ�านวนเบ้ืองต้น 

มค่ีาเท่ากบั 32.47 คะแนน โดยหลงัการจัดกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบอปุนยัและนรินยัคะแนนเฉลีย่ความสามารถในการ

ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ตอนที ่2 ผลการวเิคราะห์ความสามารถในการสือ่สารด้านการเขยีนทางคณติศาสตร์ เรือ่ง ทฤษฎจี�านวน

เบื้องต้น

การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัยและนิรนัย เรื่อง ทฤษฎีจ�านวนเบื้องต้น ผู้วิจัยได้ท�าการ

วัดความสามารถในการสื่อสารด้านการเขียนทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/4 แล้วบันทึกผล

การทดสอบเป็นคะแนนหลังเรียน โดยผู้วิจัยท�าการตรวจให้คะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการสื่อสารด้าน

การเขียนทางคณิตศาสตร์โดยใช้เกณฑ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแล้วน�ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ one sample t-test ซึ่งได้ผล

ปรากฏดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และค่าสถิติทดสอบที ของคะแนนความสามารถในการสื่อสารด้านการเขียนทางคณิตศาสตร์

การทดสอบ n
µ

(ร้อยละ 70)

X

(คะแนนเต็ม 40)
t p

คะแนนทักษะการสื่อสารด้านการเขียน 44 14 16.93 6.641* .000

จากตารางที่ 17 พบว่าคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการสื่อสารด้านการเขียน ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง

ทฤษฎีจ�านวนเบื้องต้น มีค่าเท่ากับ 16.93 คะแนน โดยหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัยและนิรนัยคะแนน

เฉล่ียทกัษะการสือ่สารด้านการเขยีน ทางคณติศาสตร์ สงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01

อภิปรายผล
ผูวิ้จยัได้น�าผลการวจัิยมาอภปิรายผลตาม ล�าดับ

ดังนี้

1. ด้านความสามารถในการให้เหตุผลทาง

คณิตศาสตร์ จากผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการ

ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่องทฤษฎีจ�านวนเบื้องต้น 

ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 หลงัการจัดกิจกรรมการ

เรยีนรูแ้บบอปุนยัและนรินัยสงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่าง

มนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดับ 0.05 ซึง่เป็นไปตามสมมติุฐาน

ข้อที่ 1 ที่ก�าหนดไว้ โดยหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบอุปนัยและนิรนัยมีคะแนนความสามารถในการให้

เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เฉลี่ยร้อยละ 81.19 ท้ังนี้อาจ

เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัยและ

นิรนัยเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบหนึ่งที่สามารถ

พัฒนานักเรียนให้สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

โดยเน้นนักเรียนเป็นส�าคัญ ซ่ึงชมนาด เช้ือสุวรรณทวี

(2542) นักเรียนต้องใช้การสังเกตเปรียบเทียบรูปแบบท่ี

เหมือนกัน มีลักษณะร่วมกันน�าไปสู่ข้อสรุป ซ่ึงเป็นการ

ค้นพบด้วยการสังเกตฝึกสัมพันธ์ ฝึกทักษะกระบวนการ

คิด การให้เหตุผล ช่างสังเกตและสามารถหาข้อสรุป

ได้ด้วย และการสอนแบบนิรนัยเป็นการสอนท่ีเน้นให้

นักเรียนสามารถน�าหลักการหรือทฤษฎีท่ีค้นพบนั้นไปใช้

ในการแก้ปัญหา ท�าความเข้าใจให้เกิดความคิดรวบยอด

และส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสได้ฝึกฝนการน�าทฤษฎี/

หลกัการไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ (ทศินา แขมมณ,ี 2556) 

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาขั้นของการจัดกิจกรรม

การเรียนรู ้แบบอุปนัยและนิรนัยที่ผู ้วิจัยสังเคราะห์

ขึ้น ซึ่งมีกระบวนการในการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้น ได้แก่ 

1.ข้ันเตรียม 2.ข้ันเสนอตัวอย่าง 3.ข้ันสังเคราะห์ 

4.ขั้นตรวจสอบและสรุป และ 5.ขั้นน�าไปใช้ พบว่า ขั้น
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ที่ 2 ขั้นเสนอตัวอย่างซึ่งเป็นข้ันที่ ผู้สอนเสนอตัวอย่าง

ต่างๆ อย่างหลากหลายเพื่อให้นักเรียนแต่ละคนได้

วิเคราะห์ สังเกต พิจารณาและหาความสัมพันธ์จาก

ตัวอย่างนั้นๆ ด้วยตัวของนักเรียนเอง และในขั้นที่ 3 

ขั้นสังเคราะห์ ซึ่งเป็นขั้นที่ ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักเรียน

แต่ละคน/กลุ ่ม ได้คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อหา

องค์ประกอบร่วม ซึ่งพิจารณาถึงความเหมือนหรือความ

ต่างจากกรณตีวัอย่างท่ีผูส้อนยกเป็นกรณีศึกษาโดยผูส้อน

จะใช้ค�าถามน�าเพือ่ให้นกัเรยีน เกดิกระบวนการคิด อนัน�า

มาซ่ึงข้อคาดการณ์หรือข้อค้นพบด้วยตวันกัเรยีนเอง โดย

ทั้งขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิด

กระบวนการคดิการให้เหตุผลจากส่วนย่อยไปหาส่วนรวม

อนัน�ามาซึง่ทฤษฎีบท กฎ สตูร ต่าง ๆ  และนอกจากนีเ้มือ่

พิจารณาขัน้ที ่4 ขัน้ตรวจสอบและสรปุซึง่เป็นขัน้ทีผู่ส้อน

และนักเรียนร่วมกัน อธิบายหรือพิสูจน์ ข้อสรุป หลักการ 

ทฤษฎีบท กฎ สูตร เหล่านั้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้นักเรียน

ได้เกิดการเรยีนรู ้โดยผูส้อนจะใช้ค�าถามน�าแต่ละขัน้ตอน

ของการอธบิายหรอืการพสิจูน์ เพ่ือให้ผูเ้รยีนเหน็ภาพและ

เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น รวมทั้งขั้นที่ 5 ขั้นน�าไปใช้เป็น

ขั้นที่ให้นักเรียนเลือกน�าข้อสรุป หลักการ ทฤษฎีบท กฎ 

สตูร มาใช้ในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมเพือ่ให้นกัเรยีน

เข้าใจในส่ิงท่ีตนเองสรุปมาได้ อย่างลึกซึ้งและชัดเจน

มากข้ึนรวมทั้งการน�าความรู้มาประยุกต์ใช้ในสถานกา

รณ์ใหม่ๆ ที่หลากหลายได้ ซึ่งทั้งขั้นที่ 4 และขั้นที่ 5 นี้

ก็จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดการให้

เหตผุล กล่าวคอื นักเรียนสามารถแสดงแนวคิดขัน้ตอนใน

การหาค�าตอบหรือการพิสูจน์ และสามารถแสดงเหตุผล

สนับสนุนค�าตอบหรือขั้นตอนการพิสูจน์เหล่าน้ัน เพื่อ

ยืนยันข้อสรุป โดยการอ้างอิงหลักการและแนวคิด รวม

ทั้ง ทฤษฎีบท กฎ สูตร และนิยามต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 

อย่างสมเหตุสมผล

จากเหตุผลข้างต้น จึงอาจกล่าวได้ว่าการน�า

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบอุปนัยและ

นิรนัย มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น

ส่งผลให้ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 

เรื่องทฤษฎีจ�านวนเบื้องต้น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปีท่ี 4 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัยและ

นิรนัยสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธีณรันต์ 

สังหรณ์ (2556) พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ

อปุนยัและนรินยั ท�าให้ความสามารถในการให้เหตผุลทาง

คณติศาสตร์ สงูกว่าก่อนเรยีนและสงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 

อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และสอดคล้องกบั

ผลการวจิยัของ ปวกีานห์ พนัธ์สุข (2552) การจดักจิกรรม

การเรียนรู้แบบอุปนัยและนิรนัย ท�าให้ความสามารถใน

การให้เหตุผลสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2. ด้านความสามารถในการสือ่สารด้านการเขยีน

ทางคณิตศาสตร์ จากผลการวิจัยพบว่าความสามารถใน

การสื่อสารด้านการเขียน ทางคณิตศาสตร์ เรื่องทฤษฎี

จ�านวนเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลัง

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัยและนิรนัยสูงกว่า

เกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานข้อท่ี 2 ท่ีก�าหนดไว้ โดย

หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้แบบอุปนัยและนิรนัย

มีคะแนนความสามารถในการสื่อสารด้านการเขียน 

ทางคณิตศาสตร์เฉล่ียร้อยละ 84.65 ท้ังนี้อาจเนื่องมา

จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัยและนิรนัย

เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีฝึกฝนทักษะการเขียน

ของผู้เรียน โดยฝึกให้ผู้เรียนได้เขียนสื่อสารแนวคิดของ

ตนเองไม่ว่าจะเป็นการเขยีนสรปุสตูร กฎเกณฑ์ หลกัการ

ต่าง ๆ  หรือเขยีนเหตผุลประกอบการตดัสนิใจจากการท�า

ใบกิจกรรมและแบบฝึกหัดอย่างสม�่าเสมอและครูตรวจ

สอบความถูกต้องพร้อมกับให้ข้อมูลย้อนกลับทันที จะ

ท�าให้นักเรียนได้เรียนรู้ข้อดี และข้อบกพร่องของตนเอง 

จะช่วยให้นักเรียนสามารถแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง 

นอกจากนี้การเขียนสื่อสารแนวความคิดท�าให้นักเรียนมี

ความคุ้นเคยในการเขียนสื่อสารแนวคิดทางคณิตศาสตร์
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ให้ผู้อื่นเข้าใจซึ่งสอดคล้องกับค�ากล่าวของโรแวน และ

มอร์โรว์ (Rowan & Morrow, 1993) ที่ว่าการให้โอกาส

นักเรียนได้เขียนสื่อสารแนวความคิด จะท�าให้นักเรียน

เห็นว่าการเขียนเป็นส่วนส�าคัญของการด�าเนินการทาง

คณิตศาสตร์ 

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาข้ันของการจัดกิจกรรม

การเรียนรู ้แบบอุปนัยและนิรนัยที่ผู ้วิจัยสังเคราะห์

ขึ้น ซึ่งมีกระบวนการในการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้น ได้แก่ 

1) ขั้นเตรียม 2) ข้ันเสนอตัวอย่าง 3) ข้ันสังเคราะห์ 

4)ขั้นตรวจสอบและสรุป และ 5) ขั้นน�าไปใช้ พบว่าขั้น

ที่ส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารด้านการเขียนทาง

คณิตศาสตร์ คือ ขั้นที่ 3 ข้ันที่ 4 และขั้นที่ 5 โดยขั้น

ที่ 3 เป็นขั้นที่ผู ้สอนใช้ค�าถามกับนักเรียนเพื่อกระตุ้น

ให้นักเรียนได้คิดและแสดงการตอบสนองออกมา อาจ

จะแสดงแนวคิดของตนเองออกมาทั้งทางด้านของ

การพดู หรอืการเขยีน เพือ่ใช้ขยายความรูท้างคณิตศาสตร์

ให้กับครูและเพื่อน ๆ ได้เข้าใจ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการ

สื่อสารโดยตรงประกอบกับการให้นักเรียนได้ปฏิบัติ

กิจกรรมกลุ่ม และมีสื่อในการจัดการเรียนการสอนเช่น 

ใบกิจกรรม แบบฝึกหัดต่าง ๆ ก็จะช่วยให้นักเรียนได้

สื่อสารและอภิปรายแนวความคิดซึ่งกันและกันโดยใช้

ทักษะการสื่อสารข้อเท็จจริงผ่านการพูดและการเขียน

ซึ่งกันและกัน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้

นักเรียนได้ฝึกกระบวนการในการเขียนสรุป การเรียบ

เรียงและการใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ใน

การวิเคราะห์ สังเคราะห์และสร้างข้อสรุป ทฤษฎีบท กฎ 

สตูร นิยาม ต่าง ๆ  ทีเ่กดิจากการพจิารณาตัวอย่างในขัน้ที ่

2 โดยพิจารณาความเหมอืนและความต่าง ๆ  ของตัวอย่าง

นัน้ ๆ  ได้เป็นอย่างด ีสอดคล้องกบัค�ากล่าวของ มมัมี ่และ

เชพเพอร์ด (Mumme & Sheperd, 1993) ที่ว่า การ

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักเรียนสามารถ

พัฒนาภาษาคณติศาสตร์และความเข้าใจในกฎ และนิยาม

มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้เมื่อพิจารณาขั้นที่ 4 และขั้นที่ 5 

ซึ่งเป็นขั้นท่ีช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดกระบวนการใน

การน�าข้อสรุปต่าง ๆ ที่ได้จากขั้นที่ 3 มาฝึกในการเขียน

อธบิาย การอ้างเหตผุล และฝึกให้นกัเรยีนได้น�าสญัลกัษณ์

ทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการเขียนอธิบายตามหลักและ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

จากเหตุผลข้างต้น จึงอาจกล่าวได้ว่าการน�า

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบอุปนัยและ

นิรนัย มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นส่ง

ผลให้ ความสามารถในการสื่อสารด้านการเขียน ทาง

คณิตศาสตร์ เรื่องทฤษฎีจ�านวนเบื้องต้น ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบอุปนัยและนิรนัยสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับผล

การวิจัยของ ธีณรันต์ สังหรณ์ (2556) พบว่า การจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัยและนิรนัย ท�าให้ความ

ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ สูงกว่าก่อน

เรียนและสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.01 

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผู้สอนควรจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัยและนิรนัยซ่ึงเป็นการจัด

กิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการบวนการคิด 

วิเคราะห์ และสังเคราะห์และจะท�าให้นักเรียนเกิดการ

พัฒนาทักษะและกระบวนการในการให้เหตุผลทาง

คณิตศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้น

1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผู ้สอนควร

จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัยและนิรนัยซ่ึงเป็นการ

จัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการฝึกฝนการ

เขียนสรุป การเขียนอธิบาย รวมทั้งส่งผลให้นักเรียนเกิด

การพัฒนาทักษะและกระบวนการในการสือ่สารด้านการ

เขียนทางคณิตศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้น

1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัย

และนรินยั เป็นวธิกีารสอนท่ีนกัเรยีนจะต้องคดิหาค�าตอบ
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ด้วยตนเอง ดังนั้นถ้านักเรียนมีความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอ 

อาจได้ข้อสรุปที่ไม่ถูกต้อง หรือคลาดเคลื่อนได้ ดังน้ัน

ผู้สอนควรตรวจสอบข้อสรุปนั้นทุกครั้งโดยใช้ค�าถามน�า

หรือการยกตัวอย่างเพิ่มเติม เป็นต้น

1.4 ผู้สอนควรใช้สถานการณ์ที่หลากหลาย

เพื่อกระตุ ้นให้นักเรียนเกิดกระ บวนการในการคิด

วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเห็นแนวโน้มในการเขียนสรุป

หรือการเขียนอธิบายได้ดีมากยิ่งขึ้นนอกจากน้ีควรเปิด

โอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่เรียน

ให้นักเรียนอภิปรายและแสดงความคิดเห็นต่องานของ

ตนเอง หรืองานของเพื่อนในชั้นเรียน 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

2.1 ควรน�ารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ

อปุนยัและนรินยัมาประยกุต์ในการจดักจิกรรมการเรยีนรู้

เพือ่ส่งผลให้นกัเรยีนมกีารพฒันาทกัษะและกระบวนการ

ทางคณติศาสตร์ด้านอืน่ ๆ  เช่น ทกัษะการแก้ปัญหา หรอื

การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น

2.2 ควรมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้แบบอุปนัยและนิรนัยในเนื้อหาคณิตศาสตร์

อื่น ๆ เช่น ความน่าจะเป็น เลขยกก�าลัง ตรรกศาสตร์ 

เป็นต้น
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