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การพัฒนาความสามารถในการให้ เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื$องความคล้ าย
โดยอาศัยการจัดการเรียนรู้ แบบร่ วมมือด้ วยเทคนิคปริ ศนาความคิด ร่ วมกับโมเดลเฟสเมดท็อดคอมบิเนชั น
Developing mathematical reasoning ability on similarity using the cooperative learning method
with jigsaw technique and phase method combination model
ฐิติพร จันทร์ ตรี 1, ดร.วราภรณ์ จาตนิล 2
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นักศึกษา ระดับปริ ญญาโท หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิ ตศาสตร์
ภาควิชาคณิ ตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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ภาควิชาคณิ ตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื อ 1) สร้ างบทเรี ยนเรื องความคล้ายโดยอาศัย การจัดการเรี ย นรู ้ แบบ
ร่ วมมือด้วยเทคนิ คปริ ศนาความคิดร่ วมโมเดลเฟสเมดท็อดคอมบิเนชัน เพือพัฒนาความสามารถในการให้
เหตุ ผ ลทางคณิ ต ศาสตร์ เ รื องความคล้า ยโดยทํา การเปรี ย บเที ย บความสามารถในการให้ เ หตุ ผ ลทาง
คณิ ตศาสตร์ เรื องความคล้ายของนักเรี ยนทีได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ คปริ ศนาความคิด
ร่ วมโมเดลเฟสเมดท็อดคอมบิเนชันระหว่างก่อนเรี ยนกับหลังเรี ยน 2) เปรี ยบเทียบความสามารถในการให้
เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ เรื องความคล้ายของนักเรี ยนระหว่างกลุ่มทีได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือด้วย
เทคนิคปริ ศนาความคิดร่ วมโมเดลเฟสเมดท็อดคอมบิเนชันกับกลุ่มทีได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ กลุ่ม
ตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครังนี คือ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 โรงเรี ยนสันติราษฎร์ วิทยาลัย จํานวน 45 คน
แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ มคื อกลุ่มควบคุ มและกลุ่มทดลอง โดยนักเรี ยนในกลุ่มทดลองได้รับการจัดการเรี ยนรู ้
แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ คปริ ศนาความคิดร่ วมโมเดลเฟสเมดท็อดคอมบิเนชัน ส่ วนนักเรี ยนในกลุ่มควบคุ ม
ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ ซึ งผลการวิจยั พบว่าประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนระหว่างเรี ยนและหลังเรี ยน
เท่ากับ 76.31/66.04 นักเรี ยนกลุ่มทดลองมีความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ เรื องความคล้าย
หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 นักเรี ยนกลุ่มทดลองมีความสามารถในการ
ให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ เรื องความคล้ายสู งกว่านักเรี ยนกลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
และผลจากการเปรี ยบเทียบคะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มทดลองซึ งแบ่งออกเป็ นกลุ่ม
อ่อน ปานกลาง และเก่ง พบว่า นักเรี ยนในกลุ่มอ่อนมีร้อยละของการเพิมขึนของคะแนนมากทีสุ ด
คําสํ าคัญ: การจัดการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ / เทคนิคปริ ศนาความคิด / โมเดลเฟสเมดท็อดคอมบิเนชั น / ความคล้ าย
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Abstract
The purposes of this research were: 1) to create a lesson on similarity using the cooperative
learning method with jigsaw technique and phase method combination model to develop the mathematical
reasoning ability on similarity by comparing the mathematical reasoning ability on similarity of students
before and after being taught by this lesson, and 2) to compare the mathematical reasoning ability on
similarity between students who being taught by cooperative learning method with jigsaw technique and
phase method combination model and traditional learning methods. Samples were 45 students in
Mathayom 3 of Santiratwithayalai School. They were categorized into two groups, the control group and
the experimental group. Students in the experimental group was taught by cooperative learning method
with jigsaw technique and phase method combination model and students in the control group was taught
by traditional learning methods.The result showed that the efficiency of the lesson during studying and
after studying was 76.31/66.04. The mathematical reasoning ability on similarity of students in
experimental group were higher than those before the experiment which is statistically significant at .05
level. The mathematical reasoning ability on similarity of students in experimental group were higher than
those students in the control group at a .05 level of significant. And by comparing pre-test and post-test
scores among students of poor, averaged and good levels in the experimental group, it was found that the
percentage of the score of students in poor level group increased the most.
Keywords: Cooperative learning / Jigsaw technique / Phase Method Combination Model / Similarity
บทนํา
ปั จจุบนั คณิ ตศาสตร์ มีบทบาทต่อการพัฒนาระบบความคิด ความมีเหตุผล และความเจริ ญก้าวหน้า
ของโลก เพราะมนุ ษย์ใช้คณิ ตศาสตร์ เป็ นพืนฐานในการศึ กษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์ อืนๆ
(เกษณี ย ์ ยอดไฟอินทร์ , 2556) เพือให้นกั เรี ยนได้พฒั นาความสามารถในด้านนีอย่างเต็มที การจัดการเรี ยนรู ้
แบบร่ วมมื อ(Cooperative Learning) เป็ นอี กวิธี หนึ งที น่ าสนใจ เนื องจากเป็ นวิธีก ารจัดการเรี ยนรู ้ ที มี
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ทีมีการเน้นการตังเป้ าหมายเอาไว้ก่อน และสมาชิ กในกลุ่มจะช่วยเหลือซึ งกันและ
กันเพือให้ถึงเป้ าหมายที วางไว้ โดยนักเรี ยนทุ กคนจะต้องมีส่วนร่ วมกับทุ กกิ จกรรมที กลุ่ มได้รับหรื อทํา
(Slavin, 1983) และการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือยังเป็ นวิธีหนึ งทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญและเน้นส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนได้พฒั นาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติพุทธศักราช (ฉบับ3)
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พุทธศักราช 2553 โดยใช้กระบวนการกลุ่มให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสทํางานร่ วมกันเพือผลประโยชน์และเกิ ด
ความสําเร็ จร่ วมกันของกลุ่ม (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2544 :15 )
จากประสบการณ์ ข องผู ้วิ จ ัย พบว่ า ผลสั ม ฤทธิn ทางการเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ข องนัก เรี ย นชัน
มัธยมศึกษาปี ที 3 ค่อนข้างตํา เมือพิจารณาจากคะแนนการทดสอบระดับชาติของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที
3 ปี การศึกษา 2554 -2557 คะแนนเฉลียอยูท่ ี 32.08 , 26.95 และ 25.45 ตามลําดับ ปี การศึกษา 2555 คะแนน
เฉลียอยูท่ ี 26.95 ปี การศึกษา 2556 คะแนนเฉลียอยูท่ ี 24.45 ปี การศึกษา 2557 คะแนนเฉลียอยูท่ ี 25.45
(สถาบันการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ, 2557 )โดยเฉพาะอย่างยิงหากเนือหาในเรื องทีกําลังเรี ยนนันมีการให้
เหตุ ผ ลทางคณิ ต ศาสตร์ ห รื อ มี ก ารพิ สู จน์ นัก เรี ย นจะไม่ ส ามารถพิ สู จ น์ หรื อ ให้ เหตุ ผ ลได้อ ย่า งถู ก ต้อ ง
ยกตัวอย่างเช่ นเรื องรู ปสามเหลี ยมที คล้ายกัน นักเรี ยนจะต้องพิสูจน์โดยการให้เหตุผลว่าเพราะเหตุใดรู ป
สามเหลี ยมสองรู ปจึ งคล้ายกัน จากการวิเคราะห์ ขอ้ สอบและปั ญหาดังกล่ าว (ฝ่ ายวิชาการ โรงเรี ยนสันติ
ราษฎร์ วทิ ยาลัย) ผูว้ จิ ยั พบว่าวิธีการสอนแบบเดิม คือครู เป็ นผูบ้ รรยายนันไม่สามารถทําให้นกั เรี ยนสามารถ
เรี ยนรู ้เรื องความคล้ายได้ดีและเข้าใจอย่างถ่องแท้ (สมวงษ์ แปลงประสพ และ คณะ, 2549) และการจัดการ
เรี ยนรู ้ ทีจะส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ เรื องความคล้ายและเขียน
พิสูจน์ได้ดีนนั ครู ผสู ้ อนควรจัดกิจกรรมทีเน้นให้นกั เรี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิเป็ นกลุ่มเพือส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้มี
การแลกเปลี ยนความคิ ดกัน สื อที ใช้ควรมี ความหลากหลายและมี ประสิ ทธิ ภาพ (จําเริ ญ อนันตธรรมรส
,2552:74) ดังนันผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจทีจะนําการจัดการเรี ยนรู ้ร่วมมือ (cooperative learning) มาทดลองใช้
เพราะการจัดการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือเป็ นรู ปแบบการสอนทีเหมาะสมทีจะช่ วยทําให้การเรี ยนการสอนวิชา
คณิ ตศาสตร์ มีความน่าสนใจและสนุกทังครู และนักเรี ยน การจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือยังทําให้บรรยากาศใน
ห้องเรี ยนไม่ตรึ งเครี ยดทําให้นักเรี ยนสามารถถาม-ตอบคําถามได้อย่างมีอิสระ ซึ งจะส่ งเสริ มให้นกั เรี ยน
ได้รับทังความรู ้และทักษะในการแก้ปัญหาด้วย (Robertson ct. al : 1999) ผูว้ ิจยั จึงสนใจนําวิธีการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบร่ วมมือนี มาใช้ในการจัดกิจกรรมเพือพัฒนานักเรี ยนให้สามารถแสดงความรู ้ดา้ นการคิดและให้
เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ โดยเรื องความคล้ายต้องอาศัยการให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ ทีถูกต้องจึงจะเขียน
พิสูจน์ได้อย่างถูกต้อง ผูว้ ิจยั จึงสนใจและเลือกรู ปแบบปริ ศนาความคิด (Jigsaw Technique) ซึ งเป็ นรู ปแบบ
หนึงของการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ ร่ วมกับโมเดลเฟสเมดท็อดคอมบิเนชัน (Phase Method Combination
Model) มาออกแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนในเรื องความคล้าย
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. สร้างบทเรี ยนเรื องความคล้ายสําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 โดยอาศัยการจัดการเรี ยนรู ้
แบบร่ วมมือด้วยเทคนิคปริ ศนาความคิดร่ วมโมเดลเฟสเมดท็อดคอมบิเนชัน เพือพัฒนาความสามารถในการ
ให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ เรื องความคล้าย
460

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗

SSRU2016

2. เพือเปรี ยบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ เรื องความคล้ายของนักเรี ยนที
ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ คปริ ศนาความคิดร่ วมโมเดลเฟสเมดท็อดคอมบิเนชันระหว่าง
ก่อนเรี ยนกับหลังเรี ยน
3. เพือเปรี ยบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ เรื องความคล้าย ของนักเรี ยน
ระหว่างกลุ่มทีได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ คปริ ศนาความคิดร่ วมโมเดลเฟสเมดท็อดคอม
บิเนชันกับกลุ่มทีได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ
สมมติฐานของการวิจัย
1. บทเรี ยนทีได้จดั การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ คปริ ศนาความคิดร่ วมโมเดลเฟสเมดท็อดคอม
บิเนชันมีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าเกณฑ์ 60/60
2. นักเรี ยนทีได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิคปริ ศนาความคิดร่ วมโมเดลเฟสเมดท็อด
คอมบิเนชันมีความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ เรื องความคล้าย หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
3. ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนทีได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบความ
ร่ วมมือด้วยเทคนิคปริ ศนาความคิดร่ วมกับโมเดลเฟสเมดท็อดคอมบิเนชันสู งกว่านักเรี ยนทีได้รับการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบปกติ
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตประชากร
ประชากร ได้แก่ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 โรงเรี ยนสันติราษฎร์ วทิ ยาลัย
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 ห้อง 5 และ 9 ภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2558
โรงเรี ยนสั น ติ ร าษฎร์ วิ ท ยาลั ย เขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร โดยการสุ่ มแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive sampling) และทําการแบ่งนักเรี ยนแต่ละห้องออกเป็ นกลุ่มย่อย โดยแต่ละกลุ่มย่อยประกอบไป
ด้วย นักเรี ยนเก่ง ปานกลาง และอ่อน จากการสุ่ มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) จะได้ กลุ่มตัวอย่าง
2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ซึ งจากนักเรี ยนทังหมด 45 คน แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง 22 คน และ
กลุ่มควบคุม 23 คน
ขอบเขตด้ านตัวแปร
ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ คปริ ศนาความคิดร่ วมโมเดลเฟสเมดท็อด
คอมบิเนชันและการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ
ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ เรื องความคล้ายของนักเรี ยน
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ขอบเขตเวลา
ระยะเวลาทีใช้ในการทดลองดําเนินการในภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2558 ใช้เวลาในการทดลอง 4
สัปดาห์ จํานวน 12 คาบ ในชัวโมงเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์
การทบทวนวรรณกรรม
จําเริญ อนันตธรรมรส (2553) ได้ทาํ การศึกษาความคิดทางเรขาคณิ ตและความสามารถในการเขียน
พิสูจน์ โดยใช้โมเดลเฟสเมท็อดคอมบิเนชันในการจัดการเรี ยนรู ้ โดยเปรี ยบเทียบสองกลุ่มตัวอย่างทีได้รับ
การจัดการเรี ยนรู ้โดยโมเดลเฟสเมท็อดคอมบิเนชันและการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ ผลปรากฏว่านักเรี ยนที
ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้โมเดลเฟสเมท็อดคอมบิเนชันมีความคิดทางเรขาคณิ ตเพิมขึน 2 ระดับ ส่ วน
นักเรี ยนที ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ แบบปกติ มีความคิดทางเรขาคณิ ตเพิมขึ นเพียง 1 ระดับ และนักเรี ยนที
ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้โมเดลเฟสเมท็อดคอมบิเนชันสามารถเขียนพิสูจน์ได้สูงกว่านักเรี ยนทีได้รับ
การจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ
เสาวเพ็ญ บุญประสพ (2553) ได้ทาํ การศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ คจิtกซอว์
เรื อง การแปลงทางเรขาคณิ ตทีมีต่อผลสัมฤทธิn ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2
ซึ งผลการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลมี ดงั นี นักเรี ย นที ได้รับ การจัดการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อด้วยเทคนิ ค จิtก ซอว์ หลัง
ทดลองสู งกว่าก่อนทดลอง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 และ ผลสัมฤทธิn ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์
เรื อง การแปลงทางเรขาคณิ ตของนักเรี ยนของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 หลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือด้วยเทคนิ คจิtกซอว์มีคะแนนเฉลีย เท่ากับ 19.40 คิดเป็ นร้อยละ 64.67 ซึ งสู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
สุ รีพร ศิ รินามมนตรี (2554) ได้ศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ เรื อง
อสมการ ชันมัธยมศึกษาปี ที 3 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ ผลการวิจยั เป็ นดังนี แผนการ
จัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรี ยนแบบร่ วมมือ เรื อง อสมการ ชันมัธยมศึกษาปี ที 3 ที
ผูว้ จิ ยั พัฒนาขึน มีประสิ ทธิ ภาพ เท่ากับ 82.66 /81.61 ซึ งสู งกว่าเกณฑ์ทีตังไว้ รวมทังผลสัมฤทธิn ทางการเรี ยน
หลังเรี ยนคณิ ตศาสตร์ โดยกิ จกรรมการเรี ยนแบบร่ วมมือ เรื อง อสมการ ชันมัธยมศึกษาปี ที 3 สู งกว่าเกณฑ์
ร้ อยละ 75 และ ความพึงพอใจในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการเรี ยนแบบ
ร่ วมมือ เรื องอสมการ ชันมัธยมศึกษาปี ที 3 อยูใ่ นระดับมาก
รั ชนี ทาเหล็ก (2556) ได้ทาํ การวิจยั ได้ผลการจัดการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ คจิtกซอว์ เรื อง
เส้นขนานทีมีต่อความสามารถในการวิเคราะห์ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 โดยมีผลการวิจยั ดังนี การ
จัดการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ คจิtกซอว์ส่งผลให้นกั เรี ยนมีความสามารถในการวิเคราะห์สูงขึน และ
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การจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ คจิtกซอว์ ทําให้คะแนนการวิเคราะห์สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 65 โดยมี
คะแนนเฉลียคิดเป็ นร้อยละ 70.8
Dimakos et al. (2007:87-106) ได้คิดค้นและทดลองใช้เมทริ กซ์ควบคุมในการให้เหตุผลสําหรับ
กระบวนการพิสูจน์ (RECOMPP) ทําการทดลองกับนักเรี ยนในช่ วงอายุ 15 ปี โดยสุ่ มกลุ่ มตัวอย่างมา 2
โรงเรี ยน และคัดเลือกนักเรี ยนทีมีระดับความคิดทางเรขาคณิ ตในระดับที 2 มา 89 คน โดยนักเรี ยนในกลุ่ม
ทดลองจะได้รับการสอนเขียนพิสูจน์โดยการใช้ RECOMPP จํานวน 44 คน และนักเรี ยนทีได้รับการสอน
แบบปกติ จํานวน 45 คน ผลการทดลองพบว่า นักเรี ยนในกลุ่มทดลองมีคะแนนความสามารถในการเขียน
พิ สู จ น์ สู ง ขึ นอย่ า งมี นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที ระดับ .05 แต่ นั ก เรี ยนที ได้รั บ การสอนแบบปกติ คะแนน
ความสามารถในการเขียนพิสูจน์ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนไม่ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
Nikoloudakis (2009:17-45) ได้พฒั นาโมเดลเฟสเมดท็อดคอมบิเนชัน โดยผสมผสานกระบวนการ
สอนเพือพัฒนาความคิดตามทฤษฎีแวน ฮีลี และการฝึ กหัดปั ญญาของColin et al. โดยทดลองจัดกิจกรรม
การสอนเขียนพิสูจน์กบั นักเรี ยนช่วงอายุ 15 ปี โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 250 คน แบ่งเป็ นกลุ่มทดลองเป็ นกลุ่มที
ได้รับการสอนโดยใช้โมเดลเฟสเมท็อดคอมบิเนชันจํานวน 138 คน และ กลุ่มควบคุ มเป็ นนักเรี ยนทีได้รับ
การสอนโดยวิธีปกติ จํานวน 112 คน ซึ งนักเรี ยนเหล่านี ยังไม่เคยเรี ยนในเรื องเกียวกับเรขาคณิ ตมาก่อน ผล
ที ได้คื อ 1) คะแนนความสามารถในการเขี ย นพิสูจน์ของนักเรี ยนทังหมด ไม่มีค วามแตกต่า งกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 2) คะแนนความสามารถในการเขียนพิสูจน์ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ของนัก เรี ย นที ได้รับ การสอนแบบปกติ ไม่ มี ความแตกต่า งกันอย่า งมี นัย สํา คัญทางสถิ ติที ระดับ .05 3)
คะแนนความสามารถในการเขียนพิสูจน์ของนักเรี ยนทีได้รับการสอนโดยใช้โมเดลเฟสเมดท็อดคอมบิเนชัน
ระหว่างก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยนเพิมขึ นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติทีระดับ .05 นอกจากนี นักเรี ยนในกลุ่ ม
ทดลองยังสามารถทําแบบฝึ กหัดการเขียนพิสูจน์ทีมีลกั ษณะต่อเนืองกันได้มากกว่ากลุ่มควบคุม
Muhammad Iqbal ได้ทาํ การวิจยั ผลของการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือในวิชาคณิ ตศาสตร์ ในระดับ
มัธยมศึกษา โดยการทําการศึกษานี ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การแบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 2 กลุ่มคือกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุ มเพือเปรี ยบเทียบระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือและการสอนแบบปกติ โดยเครื องมือทีใช้คือ
การวัดผลการวิจยั ด้วยแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ผลทีได้คือ คะแนนเฉลียของกลุ่มทดลอง เท่ากับ
39.46 ซึ งสู งกว่ากลุ่มควบคุม เท่ากับ 34.8 ทีระดับนัยสําคัญ 0.05
ขัdนตอนการวิจัย
ขัdนก่ อนวิจัย
- เลื อกห้องเรี ยนทีมีค่าเฉลียของคะแนนทดสอบกลางภาคใกล้เคียงกันเพือใช้เป็ นกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม
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- ทดสอบความรู ้พนฐานของนั
ื
กเรี ยนเพือตัดสิ นว่าควรสอนปรับพืนฐานหรื อไม่
- สอนปรั บพืนฐานเพือให้นักเรี ยนทังสองห้องมี ความรู ้ พืนฐานใกล้เคี ยงกัน ในเรื องพืนฐานทาง
เรขาคณิ ต เส้นขนาน รู ปสามเหลียมทีเท่ากันทุกประการ รู ปสามเหลียมหน้าจัว
- ทดสอบหลังเรี ยนปรับพืนฐาน และนําคะแนนทดสอบมาใช้ในการแบ่งกลุ่มนักเรี ยนออกเป็ นกลุ่ม
เก่ง ปานกลาง และอ่อน
ขัdนดําเนินการวิจัย
ขัdนตอนที$ 1 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ เรื องความคล้าย
ทดสอบก่อนเรี ยน (pre – test) กับนักเรี ยน
ขัdนตอนที$ 2 ดําเนิ นการทดลอง เป็ นขันตอนทีผูว้ ิจยั นําวิธีการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค
ปริ ศนาความคิดร่ วมกับโมเดลเฟสเมดท็อดคอมบิเนชันสอนนักเรี ยนในกลุ่มทดลอง และนําวิธีการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบปกติสอนให้กบั นักเรี ยนกลุ่มควบคุม โดยผูว้ ิจยั ทําการสอนเองทังสองกลุ่ม โดยกลุ่มทดลอง ใช้
บทเรี ยนทีสร้ างขึน เวลาที ใช้ในการทดลองจํานวน 12 คาบทังสองกลุ่ม เพือให้กิจกรรมที จัดขึ นประสบ
ความสําเร็ จ และเป็ นไปตามขันตอนทีจะส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนสามารถพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผล
ทางคณิ ตศาสตร์ อย่างเต็มศักยภาพ ผูว้ ิจยั จึงได้ออกแบบลําดับขันตอนของการจัดกิ จกรรมของกลุ่มทดลอง
โดยอาศัยขันกิจกรรมในโมเดลเฟสเมดท็อดคอมบิเนชัน ซึ งแบ่งเป็ น 5 ระยะ ดังนี
ระยะที 1 นัก เรี ย นเรี ยนรู ้ เกี ยวกับรู ป ธรรมภายนอกของความคล้ายรู ปสามเหลี ยม(ดู รูปจาก
ชีวติ ประจําวันหรื อรู ปสามเหลียมอย่างง่าย)
ระยะที 2 นักเรี ยนเรี ยนรู ้สมบัติและทฤษฎีบทของความคล้ายแต่ยงั ไม่มีการพิสูจน์
ระยะที 3 นักเรี ยนจําแนกรู ปสามเหลียมทีคล้ายกันได้โดยอาศัยสมบัติและทฤษฎีบท
ระยะที 4 นักเรี ยนเรี ยนรู ้ การเขียนพิสูจน์เรื องความคล้ายของรู ปสามเหลี ยมทีไม่ซับซ้อน โดยใช้
Reasoning Control Metrix for the Proving Process (RECOMPP) ประกอบในการเขียนพิสูจน์
ระยะที 5 นัก เรี ย นเรี ย นรู ้ ก ารเขี ย นพิ สู จน์ ที ซับ ซ้อน และพิ สู จน์ ท ฤษฎี บ ทต่ า งๆที เกี ยวกับ รู ป
สามเหลียมทีคล้ายกัน โดยใช้ Reasoning Control Matrix for the Proving Process (RECOMPP) ซึ งเป็ น
เมทริ กซ์ควบคุ มการให้เหตุผลสําหรับกระบวนการพิสูจน์มาช่ วยในการออกแบบกิ จกรรมเพือช่ วยในการ
เขียนพิสูจน์
ขัdนตอนที$ 3 หลังการทดลองเสร็ จสิ น ผูว้ ิจยั นําแบบทดสอบความสามารถในการให้เหตุผลทาง
คณิ ตศาสตร์ เรื องความคล้าย ทดสอบกับนักเรี ยนทังสองกลุ่มอีกครัง
ขัdนตอนที$ 4 หาประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยน
ขัd น ตอนที$ 5 นํา ผลคะแนนจากการทํา แบบทดสอบวัด ความสามารถในการให้ เ หตุ ผ ลทาง
คณิ ตศาสตร์ เรื องความคล้าย ของนักเรี ยนทังสองกลุ่มมาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติ
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ขัdนตอนที$ 6 เปรี ยบเทียบความสามารถการให้เหตุผลคณิ ตศาสตร์ เรื องความคล้าย ระหว่างการ
จัดการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ คปริ ศนาความคิ ดร่ วมกับโมเดลเฟสเมดท็อดคอมบิ เนชันและวิธีการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การรวบรวมรวบและวิเคราะห์ขอ้ มูลจาก
1. นําคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ เรื องความ
คล้าย ของนักเรี ยนกลุ่มทดลองมาวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างก่อนเและหลังจากทีได้รับการจัดการเรี ยนรู ้
แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ คปริ ศนาความคิดร่ วมกับโมเดลเฟสเมดท็อดคอมบิเนชัน โดยใช้สูตร Paired Sample
T- test (อดิศกั ดิn พงษ์พลู ผลศักดิn, 2552)
2. นําคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ เรื องความ
คล้าย หลังเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มาวิเคราะห์เพือหาความแตกต่างระหว่างสองกลุ่ม
โดยใช้สูตร Independent t-test (อดิศกั ดิn พงษ์พลู ผลศักดิn, 2552)
3. หาประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนโดยวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติ E1 / E2 (อดิ ศกั ดิn พงษ์พูลผลศักดิn ,
2552)
ผลการวิจัย
1. ในการหาประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนเพือพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์
สําหรั บ นัก เรี ย นชันมัธยมศึ ก ษาปี ที 3 จะใช้คะแนนที ได้จากการทํา แบบทดสอบระหว่างเรี ยนของกลุ่ ม
ทดลองซึ งได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ คปริ ศนาความคิดร่ วมกับโมเดลเฟสเมดท็อดคอม
บิเนชันและคะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลหลังเรี ยน โดยใช้เกณฑ์ 60/60 ผลการ
วิเคราะห์ พบว่า ค่าประสิ ทธิ ภาพ (E1 /E2 ) ของบทเรี ย นเพือพัฒนาความสามารถในการให้เหตุ ผลทาง
คณิ ตศาสตร์ สาํ หรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 เรื องความคล้าย แสดงรายละเอียดในตารางที 1
ตารางที$ 1 คะแนนเฉลียของแบบทดสอบระหว่างเรี ยนและแบบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทาง
คณิ ตศาสตร์ หลังเรี ยน
กลุ่มทดลอง
คะแนนเฉลียระหว่างเรี ยน (E1)
คะแนนเฉลียหลังเรี ยน (E2)

จํานวนนักเรี ยน
22
22
465

คะแนนเต็ม
60
20

ร้อยละ
76.3125
66.0375
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จากตารางที 1 จะเห็ นว่า คะแนนเฉลี ยระหว่างเรี ยนและคะแนนเฉลี ยหลังเรี ยนของนักเรี ยนที
ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ คปริ ศนาความคิดร่ วมกับโมเดลเฟสเมดท็อดคอมบิเนชัน คิด
เป็ นร้ อยละ 76 และร้ อยละ 66 ตามลําดับ ซึ งผลการวิเคราะห์พบว่าประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนเพือพัฒนา
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 เป็ น 76/66 ซึ งอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน 60/60 ทีกําหนด
2. นักเรี ยนทีได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ คปริ ศนาความคิดร่ วมโมเดลเฟสเมดท็อด
คอมบิเนชันมีความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ เรื องความคล้าย หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
ตารางที$ 2 ค่าเฉลียเลขคณิ ต ( x ) จํานวนนักเรี ยน (N) ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าที (t) ของ
คะแนนแบบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ ก่อนและหลังเรี ยนของนักเรี ยน
กลุ่มทดลอง

คะแนนทดสอบหลังเรี ยน
คะแนนทดสอบก่อนเรี ยน
** ระดับนัยสําคัญ .05

Mean( x )
13.77
5.81

N
22
22

S.D.
2.37
4.2

t

sig.

7.748**

0.00

จากตารางที 2 พบว่า คะแนนเฉลี ยของแบบทดสอบวัด ความสามารถด้า นการให้ เหตุ ผ ลทาง
คณิ ตศาสตร์ หลังเรี ยนและ ก่อนเรี ยนเท่ากับ 13.77 และ 5.81 ตามลําดับ และจากการทดสอบค่าที (t-test)
พบว่าการจัดการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ คปริ ศนาความคิดร่ วมกับโมเดลเฟสเมดท็อดคอมบิเนชัน ทํา
ให้ความสามารถในการให้เหตุ ผลทางคณิ ตศาสตร์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่ อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที
ระดับ .05 และจากการวิเคราะห์เพิมเติมโดยการหาผลต่างระหว่างแบบวัดความสามารถในการให้เหตุผล
ทางคณิ ตศาสตร์ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยแยกนักเรี ยนออกเป็ นกลุ่ม อ่อน ปานกลางและเก่ง แล้วหาร้อย
ละของค่าเฉลียเลขคณิ ตของผลต่างระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรี ยน คิดเป็ นร้อยละได้ประมาณร้อยละ 54
27 และ 20 ซึ ง เป็ นกลุ่ม อ่อน ปานกลาง และเก่ง ตามลําดับ จะเห็นว่านักเรี ยนกลุ่มอ่อนมีร้อยละค่าเฉลียเลข
คณิ ตของผลต่างระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรี ยนมากทีสุ ด ดังตารางที 3
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ตารางที$ 3 ผลวิเคราะห์ผลต่างคะแนนเฉลียของผลต่างระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรี ยน เรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
ด้วยเทคนิคปริ ศนาความคิดร่ วมกับโมเดลเฟสเมดท็อดคอมบิเนชัน ของนักเรี ยนในกลุ่มอ่อน ปาน
กลาง เก่ง

อ่อน

ค่าเฉลียเลขคณิ ตของผลต่าง
ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
9.96

ร้อยละของค่าเฉลียเลขคณิ ตของผลต่าง
ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
54.34

ปานกลาง

6.25

27.34

เก่ง

3.92

19.58

กลุ่ม

3. ความสามารถในการให้เหตุ ผลของนักเรี ย นที ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ แบบความร่ วมมื อด้วย
เทคนิคปริ ศนาความคิดร่ วมกับโมเดลเฟสเมดท็อดคอมบิเนชันสู งกว่านักเรี ยนทีได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
ปกติ
ตารางที$ 4 ค่าเฉลียเลขคณิ ต ( x ) จํานวนนักเรี ยน (N) ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าที (t) ของ
แบบทดสอบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ ของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
กลุ่มนักเรี ยน

N

ทดลอง
ควบคุม

S.D.

22

x
13.77

23

12.11

1.67

2.37

t

sig.

2.731**

0.0045

**ระดับนัยสําคัญ .05
จากตารางที 4 พบว่า โดยการทดสอบค่าที (independent t-test) แบบกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มเป็ น
อิสระต่อกัน กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุ มมีคะแนนทดสอบหลังเรี ยน เท่ากับ 13.77 และ 12.11 ตามลําดับ
และจากการทดสอบค่าที (t-test) พบว่า นักเรี ยนทีได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ คปริ ศนา
ความคิดร่ วมกับโมเดลเฟสเมดท็อดคอมบิเนชันคะแนนทดสอบหลังเรี ยนสู งกว่านักเรี ยนทีได้รับการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
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อภิปรายผลการวิจัย
ในการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ คปริ ศนาความคิดร่ วมกับโมเดลเฟสเมดท็อดคอมบิเนชัน
เป็ นอี ก รู ป แบบหนึ งของการจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ทีสามารถพัฒนาความสามารถในการให้เหตุ ผลของ
นักเรี ยนเรื องความคล้าย โดยผลการศึกษาบทเรี ยนทีได้จดั การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ คปริ ศนาความคิด
ร่ วมกับโมเดลเฟสเมดท็อดคอมบิเนชันมีประสิ ทธิ ภาพ 76.31/66.04 ซึ งสู งกว่าเกณฑ์ทีกําหนดไว้คือ 60/60
นันคือบทเรี ยนมีประสิ ทธิ ภาพทีสามารถพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน
ในเรื องความคล้ายได้ เพราะการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ คปริ ศนาความคิดเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยน
ได้เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและเพือนๆ ได้ปรึ กษาและแสดงความคิดเห็นเกียวกับแนวทางการแก้ปัญหา โดยมีลาํ ดับ
ของการดําเนินกิจกรรมทีสอดคล้องกับโมเดลเฟสเมดต็อดคอมบิเนชัน ซึ งแบ่งเป็ น 5 ระยะ จากง่ายไปจนถึง
เรื องทีซับซ้อน ซึ งช่วยสนันสนุ นส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนสามารถพัฒนาการให้เหตุผลอย่างเป็ นลําดับขัน และมี
ประสิ ทธิ ภาพ
นอกจากนี ยังพบว่าคะแนนเฉลี ยของแบบทดสอบก่ อนได้รับ การจัดการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อด้วย
เทคนิ คปริ ศนาความคิดร่ วมกับโมเดลเฟสเมดท็อดคอมบิเนชันน้อยกว่าคะแนนเฉลียของแบบทดสอบหลัง
การจัดการเรี ยนรู ้ อย่างมีนยั สําคัญ .05 และนักเรี ยนกลุ่มทีได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค
ปริ ศนาความคิดร่ วมกับโมเดลเฟสเมดท็อดคอมบิเนชันมีคะแนนทดสอบหลังเรี ยนสู งกว่ากลุ่มทีได้รับการ
สอนแบบปกติ ซึ งแสดงว่าการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิคปริ ศนาความคิดร่ วมกับโมเดลเฟส
เมดท็อดคอมบิเนชันมีส่วนช่ วยพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลเรื องความคล้ายได้ พร้ อมทังยังช่ วย
กระตุน้ ให้นกั เรี ยนมีความสนใจในการเรี ยนด้านการเขียนพิสูจน์มากขึนและจากผลการเปรี ยบเทียบคะแนน
แบบทดสอบวัดการให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนทีได้รับการเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือของนักเรี ยนทัง 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม อ่อน ปานกลาง เก่ง พบว่า นักเรี ยนทีมีระดับผลการเรี ยนอ่อน มีร้อย
ละของการเพิมขึนของคะแนนมากทีสุ ด จึงทําให้สรุ ปได้วา่ การจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ คปริ ศนา
ความคิดร่ วมกับโมเดลเฟสเมดท็อดคอมบิเนชันเหมาะในการใช้พฒั นานักเรี ยนทีมีผลการเรี ยนอยู่ในระดับ
อ่อน ซึ งอาจเป็ นเพราะ การจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเป็ นการให้นกั เรี ยนกลุ่มเก่ง ช่วยเหลือนักเรี ยนกลุ่มปาน
กลาง จากนันกลุ่มเก่งและปานกลางก็สามารถช่วยกลุ่มอ่อนให้สามารถทําแบบฝึ กหัดได้ และแบบฝึ กหัดทีใช้
แนวคิดโมเดลเฟสเมท็อดคอมบิเนชันเป็ นตัวกําหนดลําดับของแบบฝึ กหัด ก็ช่วยทําให้นกั เรี ยนสามารถเข้าใจ
ขันตอน วิธีการและการจินตาการภาพของการให้เหตุผลทางด้านคณิ ตศาสตร์ ได้ดีขึนด้วย

468

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗

SSRU2016

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพือการนําผลการวิจยั ไปใช้งาน
การจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิคปริ ศนาความคิดร่ วมกับโมเดลเฟสเมดท็อดคอมบิเนชัน
ครู ควรดูแลอย่างใกล้ชิดและสร้างแรงกระตุน้ ให้กบั นักเรี ยนเพราะการดําเนิ นกิจกรรมเน้นให้นกั เรี ยนทํางาน
เป็ นกลุ่มเพือปรึ กษาค้นคว้าหาความรู ้ นักเรี ยนบางคนอาจไม่ให้ความร่ วมมือกับสมาชิ กคนอืนๆๆ เป็ นผลให้
งานทีได้รับมอบหมายสําเร็ จล้าช้าหรื อไม่บรรลุเป้ าหมายทีตังไว้
2. ข้อเสนอแนะเพือการวิจยั ต่อไป
การจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิคปริ ศนาความคิดร่ วมกับโมเดลเฟสเมดท็อดคอมบิเนชัน
ควรนําไปทดลองจัดการเรี ยนรู ้ในเรื องอืนๆๆ เช่น ระบบสมการ ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็ นต้น
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