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บทคัดย่อ 
การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธี IMPROVE       

เร่ือง เส้นขนาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบ
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เร่ือง เส้นขนาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธี IMPROVE กับเกณฑ์ร้อยละ 70 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  2 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธี IMPROVE เร่ือง เส้นขนาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 1 ห้องเรียน คิดเป็นนักเรียน 44 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม 
(cluster random sampling) จากทั้งหมด 15 ห้องเรียน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการ
เรียนรู้ เร่ือง เส้นขนาน ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธี IMPROVE จ านวน 10 แผน 2) แบบทดสอบ
ระหว่างเรียน 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์  เร่ือง เส้นขนาน 4) 
แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบค่าที   ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธี IMPROVE เร่ือง เส้นขนาน 
ของ นักเ รียนชั้นมั ธย มศึก ษาปี ที่  2 มี ประสิท ธิภาพตามเก ณฑ์  84.09/80.30 สูง กว่า เกณ ฑ์ 80/80                
2) ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งคิดเป็นจ านวนนักเรียนร้อยละ 65.95 ของนักเรียนทั้งหมด 3) ความ
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พึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธี IMPROVE เร่ือง         
เส้นขนาน โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ( x = 4.50, S.D. = 0.63) 

ค าส าคัญ: เส้นขนาน; การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์; IMPROVE  

Abstract  
This research aims to 1) develop the learning activity by using IMPROVE technique 

on parallel lines of Mathayomsuksa 2 students according to the efficiency criterion of 80/80 
2) compare the Mathematical reasoning on parallel lines of Mathayomsuksa 2 students using 
the learning activity by using IMPROVE technique according to 70% criterion and 3) study 
Mathayomsuksa 2 student’s satisfaction towards the learning activity by using IMPROVE 
technique on parallel lines.  

The sample group that used in this study is 44 students of Mathayomsuksa 2 
students of Bodindecha (Sing Singhaseni) 2 school in the second semester of academic year 
2020, by cluster random sampling. Tools used in this research are 1) 10 lesson plans for the 
learning activity by using IMPROVE technique 2) the tests during the study 3) the evaluation 
forms related Mathematical reasoning on parallel lines 4) the student’s satisfaction 
assessment. The collected data were analyzed by mean, percentage, standard deviation and 
dependent sample t- test.  

The research found as follows: 1) The efficiency of management of learning activities 
by using IMPROVE technique on parallel lines of Mathayomsuksa 2 students was 84.09/80.30 
2) the Mathematical reasoning on parallel lines of Mathayomsuksa 2 students after using the 
learning activity by using IMPROVE technique was significantly higher than 70% criterion at 
the level of 0.05 and the percentage of student is 65.95. 3) Overall, Mathayomsuksa 2 
students were very satisfied with the learning activity by using IMPROVE technique on parallel 
lines ( x  = 4.50, S.D. = 0.63) 

 
Keywords:  Parallel lines; Mathematical reasoning; IMPROVE 
 
บทน า 
 คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์ ช่วยพัฒนาความคิด ท าให้มนุษย์มี ความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหา หรือสถานการณ์ได้อย่างรอบ
ครอบและถี่ถ้วน ช่วยให้คาดการณ์ วางแผนตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และส ามารถ
น าไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) ซึ่งสอดคล้องกับอัมพร ม้าคนอง 
(2557) ที่กล่าวไว้ว่า คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ที่มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ โดยคณิตศาสตร์ช่วย
พัฒนาการคิดของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ท าให้มนุษย์ต้องใช้การคิดที่หลากหลาย เช่น การ
คิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดวางแผนอย่างรอบคอบ การคิดเชิงระบบ จะ
เห็นว่าคณิตศาสตร์มีความส าคัญต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ อย่างไรก็ตามส าหรับวิชาคณิตศาสตร์เป็น
วิชาที่มีความยากและซับซ้อนต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เน่ืองจากความรู้ทางคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่มีลักษณะ
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เป็นนามธรรม และใช้สัญลักษณ์ในการสื่อความหมาย ครูจึงต้องส่งเสริมและพัฒนาทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ให้เกิดขึ้นกับนักเรียนไปพร้อมกับการเรียนรู้เน้ือหาสาระทางคณิตศาสตร์ ด้วยการให้
นักเรียนได้ลงมือท ากิจกรรม หรือตั้งค าถามที่กระตุ้นให้  นักเรียนคิด อธิบาย และให้เหตุผล โดยใช้ความรู้
ทางคณิตศาสตร์ในการอธิบายเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555)     

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ผ่านมาต่ ากว่าค่าเฉลี่ยหรือ
ต่ ากว่ามาตรฐาน ดังเช่น ผลการประเมินของโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ ( Program for 
International Student Assessment หรือ PISA) 2015 พบ ว่า  ใ นก ารป ระ เมิ นผ ลด้านก าร รู้เ ร่ือ ง
คณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) นักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ย  427 คะแนน ซึ่งต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของ
ผู้เข้าร่วมการประเมินทั้งหมดใน Organization for Economic Cooperation and Development หรือ 
OECD (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2562) และจากผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ปีการศึกษา 2560, 2561 และ 2562 พบว่านักเรียน
ทั่วประเทศมีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์เพียง 26.30, 30.04 และ 26.73 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 

จากผลการประเมินข้างต้นแสดงให้เห็นว่าความรู้ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนไทยควรได้รับการ
พัฒนาและเมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560, 2561 และ 2562 ที่จ าแนกตามรายสาระ พบว่า นักเรียนทั่วประเทศมี
คะแนนเฉลี่ยในสาระที่ 3 เรขาคณิตเพียง 27.27, 42.78 และ 26.93 ตามล าดับ (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2562)  ซึ่งต่ ากว่า ร้อยละ 50 และจากการจัดการเรียนรู้ เร่ือง เส้นขนาน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผ่านมาพบว่า นักเรียนยังขาดทักษะการให้เหตุผลและการแก้ปัญหา ซึ่งเป็น
สิ่งส าคัญต่อการเรียนคณิตศาสตร์เป็นอย่างมาก จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนจะต้องหาเทคนิควิธีการ
สอน  หรือนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นให้นักเรียนฝึกการรู้คิด เพื่อเป็นการ
พัฒนาให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และมีทักษะการให้เหตุผลเพียง
พอที่จะน าไปใช้แก้ปัญหาใหม่ ๆ ได้ด้วยตนเอง      

การให้เหตุผลเป็นทักษะหน่ึงในทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเป็นทักษะพื้นฐานของ
การคิด การแก้ปัญหา เน่ืองจากการให้เหตุผลต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ในการ
รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อความ แนวคิด สถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ต่าง ๆ แจกแจงความสัมพันธ์ หรือการ
เชื่อมโยง เพื่อให้เกิดข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์ใหม่ (กระทรวงศึกษาธิการ , 2560) และเป็นเร่ืองใกล้ตัวที่มี
อยู่ในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ทุกคน และสามารถน าไปแก้ปัญหาในการท างานหรือในชีวิตประจ าวันได้ 
ดังน้ันการพัฒนาทักษะการให้เหตุผลจึงเน้นไปที่การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล (อัมพร ม้าคนอง , 2553) การ
พัฒนาทักษะการให้เหตุผลครูควรจัดบรรยากาศหรือสถานการณ์ที่มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนได้มี
การอธิบายแลกเปลี่ยนความคิด และแสดงเหตุผลของแนวคิดอย่างอิสระ มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดหรือ
ค าตอบของปัญหา ชี้แจงเหตุผลและแก้ปัญหาร่วมกัน และควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นการผสมผสานการ
ฝึกการคิดและการให้เหตุผล ควบคู่กับกิจกรรมการเรียนรู้เน้ือหาตามปกติ (เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร , 2555) 
ดังน้ันผู้วิ จัย จึงสนใจศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธี IMPROVE 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธี IMPROVE เป็นวิธีการสอนวิธีห น่ึงที่ เน้นการรู้คิดจากเน้ือหา
ความรู้ใหม่และน าความรู้ไปใช้ ส่งผลให้นักเรียนเกิดความรอบรู้ในเน้ือหาสาระที่ เรียน  วิธี IMPROVE มี
หลักการที่ส าคัญ 3 ประการ คือ ประการแรก คือ การ ให้นักเรียนสร้างความรู้และน าความรู้ไปใช้ด้วยตนเอง 
โดยอาศัยคาถามที่ เน้นการรู้คิดในการสร้างความรู้  ประการที่สอง  การสร้างความรู้ผ่านการเรียนรู้ร่วมกัน 
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และประการที่สาม การตรวจสอบข้อผิดพลาดทางการเรียนและการให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อให้นักเรียนทราบ
ข้อผิดพลาดและสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขจากการเรียนรู้ (Mevarech & Kramarski, 1997; อ้างถึงใน สุวรรณี 
เสาร์ทอง, 2558) จากหลักการที่ส าคัญ 3 ประการ น าไปสู่ขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธี 
IMPROVE ซึ่งมีทั้งหมด 7 ขั้นตอน ดังน้ี ขั้นที่ 1 ขั้นน าความรู้ใหม่ (Introducing new concept : I) ขั้นที่ 2 
ขั้นสร้างและสรุปความรู้โดยใช้ค าถามที่เน้นการรู้คิด (Metacognitive questioning : M) ขั้นที่ 3 ขั้นน า
ความรู้ไปใช้โดยใช้ค าถามที่เน้นการรู้คิด (Practicing : P) ขั้นที่ 4 ขั้นทบทวนและแก้ไขข้อผิดพลาดและ
อุปสรรค (Reviewing and reducing difficulties : R) ขั้นที่ 5 ขั้นสนับสนุนให้นักเรียนเกิดความรอบรู้  
(Obtaining mastery : O) ขั้นที่ 6 ขั้นตรวจสอบผลการเรียนรู้ (Verification : V) ขั้นที่ 7 ขั้นเพื่อปรับแก้
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและเพิ่มพูนความรู้ (Enrichment : E) ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธี 
IMPROVE มีการใช้ค าถามที่เน้นการรู้คิด นักเรียนสามารถอธิบายเหตุผลทางคณิตศาสตร์จากค าถามที่เน้น
การรู้คิดที่ใช้ก ากับความคิดของนักเรียนในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ นักเรียนพิจารณาตัวอย่างหลาย  ๆ 
ตัวอย่างส่งผลให้นักเรียนได้แสดงแนวคิดและอธิบายเหตุผลทางคณิตศาสตร์ได้  ใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
ประกอบค าตอบ และเน้นการตรวจสอบข้อผิดพลาดทางการเรียนและการให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อให้นักเรียน
ทราบข้อผิดพลาดและสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข  ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการให้เหตุผลการแก้
โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

จากเหตุผลที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เร่ือง เส้นขนาน ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธี IMPROVE เพื่อ
น ามาใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธี IMPROVE ให้กับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในการพัฒนา
ความสามารถ ในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธี IMPROVE เร่ือง เส้นขนาน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80  

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เร่ือง เส้นขนาน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธี IMPROVE กับเกณฑ์  ร้อยละ 70   

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
วิธี IMPROVE เร่ือง เส้นขนาน 

 
สมมตติฐานของการวิจัย 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธี IMPROVE เร่ือง เส้นขนาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  

2.  ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เร่ือง เส้นขนาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
2 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธี IMPROVE สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 

3.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธี IMPROVE 
เร่ือง เส้นขนาน อยู่ในระดับมาก 
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ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   1.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
โรง เรียนบดิ นท รเดช า (สิ งห์  สิงห เส นี) ๒  กรุงเทพมห านคร  จ านวน 15 ห้ อง เรียน  รวมจ านว น                    
นักเรียน 627 คน   
   1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร ได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random 
sampling) จ านวน 1 ห้องเรียน จากจ านวนห้องเรียนทั้งหมด 15 ห้องเรียน คิดเป็นนักเรียน 44 คน 
 2. ตัวแปรที่ศึกษา 

2.1  ตัวแปรอิสระ ได้แก่  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธี IMPROVE เร่ือง เส้นขนาน 

2.2  ตัวแปรตาม ได้แก่  
2.2.1 ความสามารถในการให้เ หตุผ ลท างคณิตศ าสต ร์  เร่ือง เ ส้นข นาน          

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
   2.2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการกิจกรรม
เรียนรู้โดยวิธี IMPROVE เร่ือง เส้นขนาน  

3. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย คือ เร่ือง เส้นขนาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 “หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน 
คณิตศาสตร์ เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์” ตามหนังสือเรียนของสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งมีเน้ือหาดังน้ี 

3.1 เส้นขนานและมุมภายใน 
3.2 เส้นขนานและมุมแย้ง 
3.3 เส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายใน 
3.4 เส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม 

4. ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่         
1 ธันวาคม 2563 ถึง 23 ธันวาคม 2563 ใช้เวลาทั้งหมด 11 คาบ คาบละ 50 นาที  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
1. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์และผู้ที่สนใจได้แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธี  IMPROVE    

เพื่อพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ในระดับชั้นอื่นๆ ท าให้นักเรียนเกิดทักษะในเร่ือง
ของการให้เหตุผล ซึ่งเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

2. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์และผู้ที่สนใจได้แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธี IMPROVE ไปใช้
ในการพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ในหน่วยการเรียนรู้อื่น 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธี IMPROVE 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธี IMPROVE มีรากฐานมาจากทฤษฎีพหุปัญญา (Social cognition) 

ซึ่งเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเชาว์ปัญญาหลายด้านของมนุษย์ และทฤษฎีการรู้คิด (Metacognition) ซึ่งเป็น
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบของการรู้และตระหนักที่เกิดจากกระบวนการทางสติปัญญา  วิธี IMPROVE 
พัฒนาขึ้นโดย Mevarech and Kramarski (1997) วิธี IMPROVE มาจากตัวอักษรแรกของชื่อขั้นตอนในการ
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จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งเป็นวิธีสอนที่สนับสนุนให้นักเรียนเกิดความรอบรู้ (mastery) ในเน้ือหาที่เรียนเน้น
ให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และน าความรู้ไปใช้โดยอาศัยค าถามที่ เน้นการรู้คิ ด และการเรียนรู้
ร่วมกัน มีการประเมินความรู้ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน และให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักเรียน  ซึ่งนักเรียนที่มี
ความเข้าใจในเน้ือหาที่ถูกต้องจะมีการเพิ่มพูนความรู้ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น และนักเรียนที่เข้าใจคลาดเคลื่อนจะ
มีการแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดทางการเรียนในเน้ือหาที่ เรียน โดยมีหลักการส าคัญ 3 ประการ     
คือ 1) เป็นการให้ผู้เรียนสร้างความรู้และน าความรู้ไปใช้ด้วยตนเองโดยอาศัยค าถามที่เน้นการรู้คิด 2) เป็น
การสร้างความรู้ผ่านการแก้ปัญหากลุ่ม 3) เป็นการตรวจสอบข้อผิดพลาดและการให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อให้
ผู้เรียนทราบข้อผิดพลาดและสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ซึ่งแต่ละหลักการล้วนมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกัน 
ดังน้ี  

1. การให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้และน าความรู้ไปใช้ด้วยตนเองโดยอาศัยค าถามที่เน้นการรู้คิด   
หลักการน้ีจะเน้นให้นักเรียนเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมที่เน้นการรู้คิด  ให้นักเรียนฝึกการรู้คิดในขณะ

เรียนรู้เน้ือหาใหม่ เพื่อให้เกิดความรอบรู้ และน าความรู้ใหม่ไปใช้ โดยอาศัยค าถามที่เน้นการรู้คิด  
2. การสร้างองค์ความรู้ผ่านการแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม เน้นให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน          (peer 

interaction) ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนจะได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มหรือเป็นคู่ นักเรียนมีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในกลุ่ม 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มมีความส าคัญในการสร้างโครงสร้างทางความรู้  
(knowledge construction) ซึ่งเป็นกระบว นการภ ายในท างปัญญาที่ถูกท าให้สมบูรณ์โด ยผู้ เรีย น  
กระบวนการกลุ่มจึงมีความส าคัญต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เน่ืองจาก ความรู้เดิมที่หลากหลายของนักเรียน
ในกลุ่มก่อให้เกิดประโยชน์กับการเรียนรู้ในกลุ่มย่อย  นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ ตนเองมีมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ท าความเข้าใจความสัมพันธ์ของโครงสร้างระหว่างความรู้ใหม่และความรู้เดิมมาใช้ในการวิเคราะห์
ปัญหา และเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างระหว่างปัญหาใหม่และปัญหาเดิมที่เคยแก้มาแล้ว   

3. การตรวจสอบข้อผิดพลาดและการให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อให้นักเรียนทราบข้อผิดพลาดและสิ่งที่
ต้องปรับปรุงแก้ไข  

หลักการน้ีเน้นการตรวจสอบความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาที่ เรียนรู้ มีการตรวจสอบความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อน ตรวจสอบข้อผิดพลาด  ให้ข้อมูลย้อนกลับกับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนทราบถึงสิ่งที่ท าได้  
ข้อบกพร่อง มีการแก้ไขข้อผิดพลาดและมีการเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักเรียน การตรวจสอบข้อผิดพลาดและให้
ข้อมูลป้อนกลับกับนักเรียน อาจท าโดยการตรวจสอบข้อผิดพลาดท้ายคาบเรียน หรือท้ายบทเรียนของแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้ นักเรียนจะได้รับการทดสอบโดยมีการวัดความรู้หลักของแต่ละหน่วย  ซึ่งจะแบ่งนักเรียน
ออกเป็นสองกลุ่ม คือกลุ่มที่มีความเข้าใจในเน้ือหาถูกต้องแล้ว กับกลุ่มที่ควรได้รับการแก้ไข ซึ่งกลุ่มที่มีความ
เข้าใจดีแล้วก็จะได้รับการเพิ่มพูนความรู้ให้มากขึ้น ส่วนกลุ่มที่ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนก็จะได้รับการ
แก้ไข ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง  
 

ข้ันตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธี IMPROVE  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธี IMPROVE ประกอบด้วย 7 ขั้นดังน้ี 
ขั้นที่ 1 ขั้นน าความรู้ใหม่ (Introducing new concept : I) ครูน าเสนอความรู้ใหม่ โดยรูปแบบการ

น าเสนอความรู้ใหม่จะอยู่ในรูปของใบกิจกรรม ซึ่งจะมี ตวัอย่าง ค าถาม ข้อสังเกตการณ์ เป็นต้น เป็นการ
กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในความรู้ใหม่ 

ขั้นที่ 2 ขั้นสร้างและสรุปความรู้ใหม่โดยใช้คาถามที่เน้นการรู้คิด  (Metacognitive questioning : 
M) เป็นขั้นที่ให้นักเรียนนาความรู้ใหม่จากขั้นที่ 1 มาสร้างและสรุปความรู้ใหม่ด้วยตนเอง โดยครูจะใช้ค าถาม
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ที่เน้นการรู้คิดเป็นแนวทาง เพื่อให้นักเรียนสรุปความรู้ใหม่ จากน้ันให้นักเรียนจดบันทึกความรู้ลงในใบ
กิจกรรม ท าให้นักเรียนสามารถสรุปความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง โดยอาศัยค าถามที่เน้นการรู้คิด  

ขั้นที่ 3 ขั้นน าความรู้ไปใช้โดยใช้ค าถามที่เน้นการรู้คิด  (Practicing : P) เป็นขั้นที่นักเรียนนาความรู้
ใหม่ที่ได้สรุปไว้ในขั้นที่ 2 น าไปประยุกต์ใช้กับปัญหาหรือสถานการณ์ปัญหาใหม่ โดยมีค าถามที่เน้นการรู้คิด
เป็นแนวทางเพื่อแก้ปัญหา ท าให้นักเรียนน าความรู้ใหม่ไปใช้ 

ขั้นที่ 4 ขั้นทบทวนและแก้ไขข้อผิดพลาดและอุปสรรค  (Reviewing and reducing difficulties : 
R) เป็นขั้นที่ให้นักเรียนทบทวนข้อผิดพลาดจากการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในขั้นที่  3 โดยครูใช้ค าถามเพื่อ
ตรวจสอบความเข้าใจ และให้นักเรียนแก้ไขข้อผิดพลาดและอุปสรรค รวมถึงเปิดโอกาสให้นักเรียนปรับแก้
ข้อผิดพลาดที่พบใน ขั้นที่ 3  

ขั้นที่ 5 ขั้นสนับสนุนให้นักเรียนเกิดความรอบรู้ (Obtaining mastery : O) เป็นขั้นที่ครูสนับสนุน
ให้นักเรียนเกิดความรอบรู้โดยอาศัยข้อผิดพลาดหรืออุปสรรคจากขั้นที่ 4 เป็นแนวทางในการสนับสนุน 

ขั้นที่ 6 ขั้นตรวจสอบผลการเรียนรู้ (Verification : V) เป็นขั้นที่ครูตรวจสอบความเข้าใจจากการ
สังเกตใบงาน การถามตอบ การท าแบบทดสอบย่อย รวมถึงให้นักเรียนมีการตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ
ของตนเอง  

ขั้นที่ 7 ขั้นเพื่อปรับแก้ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและเพิ่มพูนความรู้  (Enrichment : E) เป็นขั้นที่
ครูให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีข้อบกพร่องจากผลการเรียนรู้ในขั้นที่  6 จากน้ันให้ข้อมูลป้อนกลับกับ
นักเรียน เพื่อให้นักเรียนทราบถึงข้อผิดพลาดและสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข  ครูปรับแก้ความเข้าใจด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น การอธิบายเพิ่มเติม หรือให้ท าแบบฝึกหัด ส าหรับนักเรียนที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความรู้ใหม่แล้ว ครูจะให้การเพิ่มพูนความรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การให้ท าแบบฝึกหัดเพิ่ม 
จากขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธี IMPROVE ข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ขั้นตอนในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธี IMPROVE เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นล าดับขั้นตอน เน้นให้นักเรียนสร้าง
ความรู้และน าความรู้ไปใช้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังเน้นการตรวจสอบข้อผิดพลาดจากการเรียนรู้ของนักเรียน ให้
ข้อมูลป้อนกลับแก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ปรับแก้ข้อผิดพลาด และสนับสนุนให้นักเรียนเกิดความรอบรู้
จากเร่ืองที่เรียน 
 

ความหมายและความส าคัญของความสามรถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์  
มีหน่วยงานทางการศึกษา นักวิชาการ และนักการศึกษาได้ให้ความหมายของการให้เหตุผลทาง

คณิตศาสตร์ ไว้ดังน้ี  
กระทรวงศึก ษาธิการ (2560) ได้ก ล่าวว่า ความสามารถในก ารให้เหตุผล  เป็นทักษะแล ะ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ การให้เหตุผลเป็นความสามารถในการให้เหตุผล รับฟังและให้เหตุผลสนับสนุน 
หรือโต้แย้งเพื่อน าไปสู่การสรุป โดยมีข้อเท็จจริงทางคณิตศาสตร์รองรับ  

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555) ได้ให้ความหมายว่ากระบวนการการ
คิดทางคณิตศาสตร์ที่ต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์ หรือ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการรวบรวมข้อเท็จจริง 
ข้อความ แนวคิด สถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ ต่าง ๆ แจกแจงความสัมพันธ์ หรือการเชื่อมโยง เพื่อท าให้
เกิดข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์ใหม่  

เวชฤทธิ์  อังกนะภัทรขจร (2555) ได้ให้ความหมายว่า การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ หมายถึง 
ความสามารถในการอธิบาย การหาความสัมพันธ์ การวิเคราะห์และการแสดงข้อสรุปของข้อมูลอย่าง
สมเหตุสมผล และความสามารถในการพิจารณาข้อสรุปที่สมเหตุสมผล   
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นอกจากน้ี อัมพร ม้าคนอง (2553) ได้กล่าวว่า การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เป็นส่วนหน่ึงของการ
คิดทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างข้ออ้างอิงทั่วไป  และการหาข้อสรุปที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวคิดหรือ
วิธีการที่สิ่งต่าง ๆ เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กัน 

จากความหมายของการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า  การให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ หมายถึง กระบวนการคิดและอธิบายข้อสรุปทางคณิตศาสตร์ ที่ได้จาก การวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
การคิดไตร่ตรอง คิดอย่างมีวิจารณญาณ ถึงปัญหาหรือสถานการณ์ของปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยต้องอาศัย
การอ้างหลักฐานเพื่อยืนยันข้อสรุปหรือแนวคิดที่ถูกต้องอย่างสมเหตุสมผล  

ส าหรับความหมายของความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์มีนักการศึกษาและสถาบัน
ทางการศึกษาได้ให้ความหมายของความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ไว้ดังน้ี 

พรรณทิพา พรหมรักษ์ (2552) กล่าวว่า ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ หมายถึง 
ความสามารถในการแสดงแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างหลักการการวิเคราะห์ การหาความสัมพันธ์และการแสดง
ข้อสรุปของข้อมูลอย่างสมเหตุสมผลรวมถึงความสามารถในการพิจารณาและยืนยันข้อสรุปที่สมเหตุสมผล  

อัมพร ม้าคะนอง (2553) กล่าวว่า ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์มีหลากหลายที่
ส าคัญดังน้ี  

- หาข้อสรุปที่เป็นเหตุเป็นผลเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ 
- ใช้ความรู้และข้อมูลในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางคณิตศาสตร์อธิบายความคิดของตนเอง 
- เข้าใจและสามารถใช้กระบวนการให้เหตุผลในสถานการณ์เฉพาะใด ๆ 
- สร้างทดสอบและประเมินข้อคาดการณ์และข้อโต้แย้งทางคณิตศาสตร์  
- ให้เหตุผลโดยใช้การอุปนัยและนิรนัยทางคณิตศาสตร์ 
- ตรวจสอบและประเมินความคิดของตนเอง 
- เห็นความส าคัญของการให้เหตุผลซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของคณิตศาสตร์และสามารถน าไปใช้ได้  
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555) ได้เสนอว่าความ สามารถในการให้

เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เป็นความสามารถที่ต้องใช้การคิดวิเคราะห์และใช้เหตุผลในการหาข้อสรุปที่
สมเหตุสมผลของสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์จากข้อมูลที่ก าหนดโดยเหตุผลที่ใช้อาจแสดงถึงแนวคิดที่
เกี่ยวกับความรู้ที่เป็นข้อเท็จจริงหลักการข้อคาดการณ์หรือข้อสนับสนุนของข้อสรุปที่ได้ในสถานการณ์น้ันๆ 

ซึ่ง ชัญญา อุทิศ (2557) ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์  
หมายถึง ความสามารถในการคิดการตัดสินใจมีสมรรถนะในการรับรู้ทางคณิตศาสตร์และสามารถอธิบายให้
เหตุผลต่าง ๆ ให้ผู้อื่นรับรู้ข้อเท็จจริงได้ โดยน าวิธีการให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัยมาช่วยในการค้นหา
ความจริงหรือข้อสรุป และช่วยในการตัดสินใจบางอย่างได้ ได้แก่การอ้างอิง เสนอแนวคิดประกอบการ
ตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผล  

จากความหมายของความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ข้างต้น ในงานวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้
ให้ความหมายของความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์หมายถึง ความสามารถในการในการให้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างสมเหตุสมผล  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ซึ่งมีกลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม และท าการทดลองกับกลุ่มเดียว ทดสอบ
หลังเรียน 1 คร้ัง (The One-Group Posttest-Only Design) โดยน าคะแนนหลังเรียนเทียบกับเกณฑ์  
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง   
แผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธี IMPROVE เร่ือง เส้นขนาน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 10 แผน  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.1 แบบทดสอบระหว่างเรียน เร่ือง เส้นขนาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประกอบ ด้วยแบบทดสอบ 4 

ชุด เป็นข้อสอบอัตนัย ดังน้ี ชุดที่ 1 เร่ือง เส้นขนานและมุมภายใน จ านวน 2 ข้อ ชุดที่ 2 เร่ือง เส้นขนานและ
มุมแย้ง จ านวน 2 ข้อ ชุดที่ 3 เร่ือง  เส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายใน จ านวน 2 ข้อ ชุดที่ 4 เร่ือง  
เส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม จ านวน 2 ข้อ โดยผู้วิจัยด าเนินการให้ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ
ระหว่างเรียนที่ใช้ในการทดลอง ซึ่งหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) จากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ได้ค่า
ดัชนีความสอดคล้อง 1.00 

2.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เร่ือง เส้นขนาน ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 หลังเรียน เป็นข้อสอบอัตนัย 3 ข้อ ยึดเน้ือหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง 2560) โดยแบบทดสอบวัดความสามารถในการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ มีค่าความยากง่าย  อยู่ระหว่าง  0.45 – 0.55 ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่า ง          
0.56 – 0.63 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.81  

2.3 แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นแบบประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ  โดยผู้วิจัยด าเนินการให้ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามวัด
ความพึงพอใจที่ใช้ในการทดลอง ซึ่งหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) จากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ได้ค่า
ดัชนีความสอดคล้อง 1.00 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง ถึงผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒  

2. จัดเตรียมเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วางแผนด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยผู้วิจัย
ท าหน้าที่เป็นผู้สอนเอง 

3. ปฐมนิเทศนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง เพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยวิธี IMPROVE เร่ือง เส้นขนาน รวมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์ของการเรียน วิธีปฏิบัติและวิธีด าเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนของผู้วิจัย  

4. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  
ในระหว่างน้ีมีการทดสอบระหว่างเรียน 4 คร้ัง ดังน้ี 

คร้ังที่ 1 หลังแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 
คร้ังที่ 2 หลังแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 
คร้ังที่ 3 หลังแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 
คร้ังที่ 4 หลังแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 

5. เมื่อสิ้นสุดการสอนตามก าหนดแล้ว ด าเนินการทดสอบหลังเรียนกับนักเรียน กลุ่มตัวอย่าง      
ด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผล และน าแบบวัดความพึงพอใจไปสอบถามนักเรียน  

6. น าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมุติฐาน 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธี IMPROVE เร่ือง เส้นขนาน  

ตามเกณฑ์ 80/80 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  จากแบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทาง

คณิตศาสตร์โดยการหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย เลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนน
สอบจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผล  เร่ือง เส้นขนาน หลังเรียน กับเกณฑ์ 70% โดยใช้ 
One sample t-test แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย และประเมินผลคะแนนจากแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการให้เหตุผลเทียบกับเกณฑ์ ตามตาราง 1 

ตาราง 1 เกณฑ์ในการประเมินความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 

ช่วงคะแนน (ร้อยละ) ระดับ เกณฑ์ 
80 – 100 4 ดีมาก 
60 – 79 3 ดี 
40 – 59 2 พอใช้ 
20 – 39 1 อ่อน 
0 – 19 0 ควรปรับปรุง 

 
3. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธี IMPROVE เร่ือง 

เส้นขนาน จากแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
ระดับคุณภาพ 

 
ผลการวิจัย 
 ผลการพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เร่ือง เส้นขนาน ด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยวิธี IMPROVE ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ได้ดังน้ี 

1. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธี IMPROVE เร่ือง เส้นขนาน       
ตามเกณฑ์ 80/80 ปรากฏผลดังตาราง 2 

ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธี IMPROVE เร่ือง เส้นขนาน  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 
 

คะแนน จ านวนนักเรียน คะแนนเต็ม คะแนน 
เฉลี่ย 

ร้อยละของคะแนน
เฉลี่ย 

ระหว่างเรียน 44 32 26.91 84.09 

หลังเรียน 44 12 9.64 80.30 
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จากตาราง 2 พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธี IMPROVE เร่ือง เส้นขนาน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.09/80.30 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ตามที่ก าหนดไว้   

2.  การวิเคราะห์ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เร่ือง เส้นขนาน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังได้ รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธี IMPROVE กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ปรากฏผลดัง
ตาราง 3 

ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เร่ือง เส้นขนาน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธี IMPROVE กับเกณฑ์ร้อยละ 70 (คะแนนเต็ม 
12 คะแนน ร้อยละ 70 คิดเป็น 8.40 คะแนน) 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  

จากตาราง 3 พบว่าความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เร่ือง เส้นขนาน ด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธี IMPROVE ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 9.64 คะแนน ซึ่งมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 2.17 มีคะแนนสูงสุดเท่ากับ 12 คะแนน และคะแนนต่ าสุดเท่ากับ 6 คะแนน  
  

ส าหรับการเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เร่ืองเส้นขนานของนักเรียน
ที่ได้กับเกณฑ์ในการประเมินความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เพื่อจ าแนกจ านวนนักเรียนตาม
ระดับความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ปรากฏผลดังตาราง 4 

ตาราง 4 จ าแนกจ านวนนักเรียนตามระดับความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เร่ือง เส้นขนาน 

ระดับ ช่วงคะแนน (ร้อยละ) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ดีมาก 80 – 100 24 54.55 

ดี 60 – 79 11 25 
พอใช้ 40 – 59 9 20.45 
รวม  44 100.00 

 
จากตาราง 4 พบว่า นักเรียนมีผลการประเมินความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ที่อยู่

ในเกณฑ์ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 54.55 เกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ 25 และเกณฑ์พอใช้ คิดเป็นร้อยละ 20.45 
และไม่มีนักเรียนคนใดที่ได้เกณฑ์อ่อน  เกณฑ์ปรับปรุง จะเห็นว่าจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมิน
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ที่ได้เกณฑ์ดีมากมีมากที่สุด รองลงมาคือเกณฑ์ดี และเกณฑ์
พอใช้ ตามล าดับ 

ตัวแปรที่ศึกษา คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ าสุด 

คะแนน 
เต็ม X  S.D.  t 

ความสามารถในการ
ใ ห้ เ ห ตุ ผ ล ท า ง
คณิตศาสตร์ 

 
12 

 
6 

 
12 

 
9.64 

 
2.17 

 
3.09* 
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3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธี 
IMPROVE เร่ือง เส้นขนาน ปรากฏผลดังตาราง 5 

ตาราง 5  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธี IMPROVE เร่ือง เส้นขนาน 

 
จากตาราง 5 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธี IMPROVE 

เร่ืองเส้นขนาน มีความพึงพอใจมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ย 4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มี 6 ข้อได้แก่ ข้อที่ 2, 3, 7, 8, 9 และข้อที่  
10 คือ ท าให้ได้พัฒนาทักษะในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์  มีค่าเฉลี่ย 4.52 เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม ได้คิดและฝึกการให้เหตุผล มีค่าเฉลี่ย  4.55 ผู้สอนมีความรู้ในเน้ือหาวิชาที่สอนเป็นอย่างดี มี
ค่าเฉลี่ย 4.80  ผู้สอนมีความเป็นกันเองให้ค าแนะน าและรับฟังความคิดเห็น  มีค่าเฉลี่ย  4.80  มีการ
ประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียน มีค่าเฉลี่ย 4.57 และให้ข้อมูล
ย้อนกลับเพื่อน าไปสู่การพัฒนาตนเองมีค่าเฉลี่ย 4.55 
 
 
 
 

ข้อที่ รายการ 
ระดับความพึง

พอใจ ความหมาย 
X  S.D.  

1 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาการคิด ได้อภิปราย ซักถาม 
และแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการเรียนการ
สอน 

4.32. 0.79 มาก 

2 เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ได้คิดและฝึกการ
ให้เหตุผล 4.55 0.63 มากที่สุด 

3 ท าให้ได้พัฒนาทักษะในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 4.52 0.60 มากที่สุด 

4 ท าให้เกิดความเข้าใจในเร่ืองที่เรียนอย่างแท้จริง โดย
ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง 4.39 0.58 มาก 

5 เน้ือหาที่เรียนเป็นเร่ืองน่าสนใจ และเป็นพื้นฐานใน
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับสูงขึ้น 

4.27 0.79 มาก 

6 ล าดับเน้ือหาเรียงจากง่ายไปยาก 4.23 0.77 มาก 
7 ผู้สอนมีความรู้ในเน้ือหาวิชาที่สอนเป็นอย่างดี 4.80 0.46 มากที่สุด 

8 
ผู้สอนมีความเป็นกันเองให้ค าแนะน า และรับฟังความ
คิดเห็น 

4.80 0.46 มากที่สุด 

9 มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียน 4.57 0.55 มากที่สุด 

10 ให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อน าไปสู่การพัฒนาตนเอง 4.55 0.66 มากที่สุด 
รวม 4.50 0.63 มากที่สุด 
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การอภิปรายผล 
 จากการวิจัย เร่ือง การพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เร่ือง เส้นขนาน ด้วย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธี  IMPROVE ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 สามารถอภิปราย
ผลการวิจัยได้ดังน้ี 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธี IMPROVE เร่ือง เส้นขนาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 84.09/80.30 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ดังน้ัน แผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธี 
IMPROVE เร่ือง เส้นขนาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ โดยประเมินจากแบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลัง
เรียน แสดงให้เห็นว่าแผนการจัดกิจกรรมชุดน้ีมีประสิทธิภาพ สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก มีการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย
ขั้นตอนในการจัดกิจก รรมการเรียน รู้โดยวิ ธี  IMPROVE 7 ขั้นตอ น ดังน้ี ขั้ นที่ 1 ขั้นน าความ รู้ใหม่  
(Introducing new concept : I) ขั้นที่  2 ขั้ นส ร้าง แ ล ะส รุป คว าม รู้ โ ด ย ใช้ ค าถ ามที่ เน้นก าร รู้คิ ด  
(Metacognitive questioning : M) ขั้นที่ 3 ขั้นน าความรู้ไปใช้โดยใช้ค าถามที่เน้นการรู้คิด (Practicing : P) 
ขั้นที่ 4 ขั้นทบทวนและแก้ไขข้อผิดพลาดและอุปสรรค (Reviewing and reducing difficulties : R) ขั้นที่ 5 
ขั้นสนับสนุนให้นักเรียนเกิดความรอบรู้  (Obtaining mastery : O) ขั้นที่ 6 ขั้นตรวจสอบผลการเรียนรู้ 
(Verification : V) ขั้นที่ 7 ขั้นเพื่อปรับแก้ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและเพิ่มพูนความรู้  (Enrichment : E) 
จากขั้นตอนข้างต้น ช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจในเน้ือหาที่เรียนชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Mevarech, Z. and Fridkin, S. (2006) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้การฝึกการ
รู้คิดด้วยวิธี IMPROVE  ที่มีต่อความรู้ทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ผล
การศึกษาพบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยวิธีสอน IMPROVE มีความรู้ทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่เรียนปกติ 
 2. การประเมินความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์จากคะแนนทดสอบความสามารถใน
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์หลังเรียน เร่ือง เส้นขนาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธี IMPROVE ผลการวิจัย พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 9.64 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 80.33 ของคะแนนเต็ม และนักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (คะแนนเต็ม 12 คะแนนร้อยละ 70 คิดเป็น 8.40 คะแนน) จ านวน 29 คน ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 65.95 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด อาจเน่ืองมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธี IMPROVE เป็น
กิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดความรอบรู้ในเน้ือหา โดยนักเรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง และน า
ความรู้ไปใช้ด้วยตนเอง มีการใช้ค าถามที่เน้นการรู้คิด ผู้สอนมีการตรวจสอบข้อผิดพลาดทางการเรียน มีการ
เพิ่มพูนความรู้ให้เข้าใจมากขึ้น และให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนแก้ไขข้อผิดพลาด ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณิภา เรียบเรียง (2561) ได้ศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาและการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตาม
วิธี IMPROVE หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05     
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธี 
IMPROVE เร่ือง เส้นขนานโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ( x = 4.50, S.D. = 0.63) เป็นไปตาม
สมมติฐาน อาจเน่ืองมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธี IMPROVE เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ เน้นให้
ผู้เรียนได้สร้างความรู้ด้วยตนเอง ท าให้ความรู้น้ันอยู่กับนักเรียนนานกว่าการที่ครูเป็นผู้บอกหรือบรรยาย 
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สอดคล้องกับความสนใจในการเรียนเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับนักเรียน มีการใช้ค าถามที่เน้นการรู้คิด 
เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการให้เหตุผล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวรรณี เสาร์ทอง (2558) ได้ศึกษาผลของ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ IMPROVE ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อ
ความสามารถในการให้เหตุผลในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ือง สมบัติของเลขยกก าลัง พบว่า 
นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.46, S.D. = 0.49) 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งน้ี 
1. ครูสามารถน ากิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธี IMPROVE เร่ือง เส้นขนาน ไปเป็นแนวทางในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองอื่น ๆ ในเน้ือหาสาระคณิตศาสตร์ เน่ืองจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธี 
IMPROVE ส่งผลให้นักเรียนสร้างความรู้และน าความรู้ไปใช้ด้วยตนเอง ท าให้นักเรียนได้แสดงแนวคิดและ
อธิบายเหตุผลทางคณิตศาสตร์ประกอบการตัดสินใจ การสรุปผลได้อย่างเป็นระบบและชัดเจน 

2. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูควรป้อนกลับในข้อผิดพลาดกับนักเรียนทันที เพื่อให้นักเรียน
น าไปปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่ตนเองยังบกพร่อง และเข้าใจเน้ือหาที่เรียนชัดเจนขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
1. ควรพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธี 

IMPROVE ในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นอื่น ๆ เน้ือหาอื่น ๆ  
2. ควรพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อื่น ๆ เช่น 

ความสามารถในการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ 
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  
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