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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสามารถในการพิสู จน์ทางเรขาคณิ ตของนักเรียนชั้น
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 หลั งการจั ด การเรี ย นรู้ โดยใช้ เทคนิ ค ผั งกราฟิ ก (Graphic Organizer) ร่ ว มกั บ
กระบวนการเรียนรู้แบบสืบสอบ (Inquiry Process) เรื่อง การให้ เหตุผลทางเรขาคณิ ต และ 2) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเขียนผังกราฟิกกับความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิต
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวังน้้าเย็นวิทยาคม จังหวัดสระแก้ว จ้านวน 32 คน ซึ่งได้มาจาก
การสุ่ มตั วอย่ างแบบกลุ่ ม ผู้ วิจั ยใช้ เวลาด้าเนินการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผั ง
กราฟิกร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบสืบสอบ เรื่อง การให้เหตุผลทางเรขาคณิต ทั้งหมด 13 คาบ คาบ
ละ 50 นาที หลังจากสอนครบทุกคาบ ผู้วิจัยใช้เวลา 1 คาบ ท้าการทดสอบนักเรียนด้วยแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิต และน้าผลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยสถิติทดสอบ Z และสหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน
ผลการวิจั ย พบว่า 1) นั กเรี ยนชั้นมั ธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ ได้ รับการจัดการเรียนรู้โดยเทคนิ คผั งกราฟิ ก
ร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบสืบสอบ เรื่อง การให้เหตุผลทางเรขาคณิต มีความสามารถในการพิสูจน์
ทางเรขาคณิต ผ่านเกณฑ์เป็นจ้านวนมากกว่าร้อยละ 60 ของจ้านวนนักเรียนทั้งหมดอย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) ความสามารถในการเขียนผังกราฟิกมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ
ความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
คาสาคัญ: ผังกราฟิก กระบวนการสืบสอบ ความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิต
Abstract
The purposes of this research were to study the geometric proof abilities of
Matthayom Suksa Two students after being taught by using the Graphic Organizer
Technique with the Inquiry Process on geometric reasoning and to study the
relationship between building Graphic Organizer abilities and the geometric proof
abilities of these students. The target group was 32 students of Matthayom Suksa
Two selected by the cluster random process from the second semester of the 2019
academic year at Wangnamyen Wittayakom School, Sakaeo. The duration of the
research consisted of 13 periods and 50 minutes per session. After being taught using
the Graphic Organizer Technique with the Inquiry Process, the researcher used a
period to test the geometric proof abilities of the students. The data obtained was
compared to the criteria by using a Z-test for population proportion, and then
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analyzed the relationship between the scores in terms of building a Graphic
Organizer and a Geometric Proof using the Pearson Product Moment Correlation. The
findings of the research were as follows: ( 1) after using the Graphic Organizer
Technique with the Inquiry Process on geometric reasoning topics, the geometric
proof abilities of the students passed the criteria of over 60% and with a statistically
significant level of .05; and (2) after using the Graphic Organizer Technique with the
Inquiry Process. The Graphic Organizer of the students associated with geometric
proof abilities with a statistical significance of .05.
Keywords: graphic organizer, inquiry process, geometric proof ability
บทนา
การพิสูจน์เป็นกระบวนการในการให้เหตุผลที่มีระเบียบ แบบแผน ซึ่งมีความส้าคัญต่อการ
น้ามาใช้เพื่อหาข้อสรุปที่เป็นเหตุเป็นผล และอิงตามหลักทางคณิตศาสตร์ (อัมพร ม้าคนอง, 2557:
67) ความรู้ ใหม่ ท างคณิ ต ศาสตร์ ที่ เกิ ด ขึ้ น มาจากกระบวนการของการพิ สู จ น์ ที่ พั ฒ นาข้ อ ความ
คาดคะเนให้เป็นข้อความที่เป็นที่ยอมรับและสมเหตุสมผล กลายเป็นกฎหรือทฤษฎีบทที่สามารถน้าไป
เป็ นเหตุเพื่อขยายข้อความรู้ให้ กว้างขวางยิ่งขึ้น (ประเสริฐ เสียงดี , 2527: 1) ฉะนั้นโครงสร้างทาง
คณิตศาสตร์และการศึกษาคณิตศาสตร์ในระดับสูงจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง
การพิสูจน์ (ขวัญ เพียซ้าย, 2547: 1) การพิสูจน์จึงเป็นแก่นของคณิตศาสตร์ และเป็นจุดเริ่มต้นที่จะ
น้านักเรียนไปสู่ความเข้าใจในคณิตศาสตร์ (Lucast, 2003: 58)
นั กเรี ยนจึ งควรได้ รั บ การเรียนรู้ และการเสริมสร้ างพื้ นฐานที่ ดี ในการพิ สู จน์ ตามหลั กสู ตร
แกนกลางการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน พุ ทธศั กราช 2551 นั กเรี ยนในระดั บมั ธยมศึ กษาตอนต้ นจะได้ รั บ
การเรียนรู้และฝึกฝนการพิสูจน์ผ่านสาระเรขาคณิต โดยการน้าสมบัติหรือทฤษฎีบททางเรขาคณิตไปใช้ใน
การให้เหตุผลและแก้ปัญหา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 60) โดยเฉพาะเรื่องการให้เหตุผลทางเรขาคณิต
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งเป็นบทที่เน้นการพิสูจน์และน้าความรู้ในเรื่องสมบัติและทฤษฎีบทที่
เกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมที่นักเรียนได้เคยเรียนรู้มาใช้ในการให้เหตุผลและแก้ปัญหา (สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2562: 178) การพิสูจน์ในบทนี้จึงมีความซับซ้อนมากขึ้น ซึ่ง
จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและฝึกทักษะในการพิสูจน์ให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี
อย่างไรก็ตามการศึกษาหรือการวิจัยในปัจ จุบันยังชี้ให้เห็นถึงปัญหาในด้านการพิสูจน์ของ
นักเรียน อาทิ การศึกษาของ ไตรรงค์ กล่้าบุตร (2557: 2) ที่พบว่านักเรียนไม่สามารถน้าทฤษฎีบท
หรือสมบัติทางเรขาคณิตมาใช้ในการอ้างอิงในการพิสูจน์ได้ ไม่สามารถเขียนข้อความในการพิสูจน์ให้มี
ความสั มพั น ธ์และต่อเนื่ องหรือเป็ น ล้าดับขั้นตอน และไม่ส ามารถเริ่มต้นการพิ สู จน์ได้ด้ว ยตนเอง
สอดคล้องกับค้ากล่าวของ กรองทิพย์ พงษ์ลิมศรี (2535: 3) ที่ระบุว่าปัญหาในการพิสูจน์เรขาคณิต
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ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คือ การไม่รู้แนวทางในการเริ่มต้นการพิสูจน์ ล้าดับเหตุผล
ของการพิสูจน์ไม่เป็นระบบ แยกแยะเหตุและผลที่โจทย์ก้าหนดไม่ได้ ซึ่งอาจเป็นผลจากการจัดการ
เรียนการสอนในปัจจุบันที่ยังไม่สามารถพัฒนาทักษะในการพิสูจน์ ครูบางส่วนยังให้ความส้าคัญกับ
การอธิบาย ท่องจ้าบทนิยาม สมบัติ และทฤษฎีบท (ยุทธชัย ไชยค้าภา, 2557: 1) โดยขาดกิจกรรมที่
ท้าให้นักเรียนได้เกิดการคิด แก้ปัญหาและลงมือพิสูจน์ด้วยตนเอง บวกกับลักษณะเฉพาะของเนื้อหา
การพิสูจน์ที่ค่อนข้างเป็นนามธรรมจึงท้าให้การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการพิสูจน์ยัง
ไม่ประสบผลส้าเร็จเท่าที่ควร
ผู้ วิจั ยจึ งได้ศึ กษาแนวทางหรือวิธีการในการจั ดการเรียนรู้ที่ จะช่วยแก้ปั ญหาและช่วยพั ฒนา
ความสามารถในการพิ สู จน์ โดยเฉพาะด้ านเรขาคณิ ต เพื่ อให้ การพิ สู จน์ ในระดั บพื้ นฐานของนั กเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษามีประสิทธิภาพ ซึ่งพบว่ามีเครื่องมือที่จะช่วยให้ ผู้เรียนมองเห็ นความสัมพันธ์ของ
ข้ อความการพิ สู จน์ และล้ าดั บข้ อความที่ เป็ นเหตุ และผลได้ ด้ วยตนเอง นั่ นคื อ ผั งกราฟิ ก (Graphic
Organizer) โดยเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ความรู้ ความคิดและข้อมูลต่าง ๆ แสดงออกมาเป็นรูปธรรม และ
ง่ายต่อการประมวล จัดระเบียบและแยกแยะ ท้าให้เห็นถึงกระบวนการคิดที่เป็นล้าดับ เห็นความเชื่อมโยง
และความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล และเข้าใจในสิ่งที่เรียนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น (ส้านักงานราชบัณฑิตยสภา,
2558: 222) และจากผลการวิจั ย ของ Linares (2008) ซึ่งได้ออกแบบผั งกราฟิ ก และน้ามาใช้ใน
การสอนการพิสูจน์ทางเรขาคณิตให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยใช้ชื่อพรู้ปแมปปิง พบว่า
นักเรียนมีความสามารถและความมั่นใจในการพิสูจน์สูงขึ้น จากผลการศึกษาและการวิจัยดังกล่าว
ผู้วิจัยจึงเชื่อว่าผังกราฟิกจะเป็ นกลวิธีที่ช่วยแก้ปัญหาและพัฒ นาความสามารถในการพิสูจน์ให้ กับ
นักเรียนได้ ทั้งยังเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถออกแบบและวางแผนแนวทางการพิสูจน์
ได้ด้วยตนเอง
ผังกราฟิกเป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาและจัดระเบียบความคิดได้ดี
ยิ่งขึ้นแต่ยังขาดกระบวนการที่ชัดเจนที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นขั้นตอน ตาม
ผลการวิจัยของ Chinnappan et al. (2012) ซึ่งกล่าวว่าบทบาทส้าคัญอย่างหนึ่งในการพัฒ นาการ
พิสูจน์คือทักษะการแก้ปัญหา นักเรียนควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและทักษะ
ในการให้เหตุผลเชิงเรขาคณิตควบคู่ไปกับการเรียนรู้เนื้อหาเรขาคณิต จากการศึกษาการวิจัยที่ผ่านมา
พบว่า หกระบวนการเรียนรู้แบบสืบสอบสามารถช่วยพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหา และทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียนได้ โดยครูจะเป็นเพียงผู้ตั้งค้าถาม และเป็นสื่อให้นักเรียนเกิด
ความคิด สืบค้น และสามารถหาค้าตอบอย่างเป็นขั้นตอน
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน้าผังกราฟิกมาบูรณาการร่ วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบสืบสอบ เพื่อ
จัดเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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เรื่อง การให้เหตุผลทางเรขาคณิต เพื่อน้ามาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการพิสูจน์และความรู้ทางคณิตศาสตร์อื่น ๆ ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อประเมินความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิต เรื่อง การให้เหตุผลทางเรขาคณิต
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผัง กราฟิกร่วมกับกระบวนการ
เรียนรู้แบบสืบสอบ
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเขียนผังกราฟิก กับความสามารถใน
การพิสูจน์ทางเรขาคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
สมมติฐานการวิจัย
1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยเทคนิคผังกราฟิกร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบสืบสอบ
เรื่อง การให้เหตุผลทางเรขาคณิต มีความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิต ผ่านเกณฑ์เป็นจ้านวน
มากกว่าร้อยละ 60 ของจ้านวนนักเรียนทั้งหมดอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ความสามารถในการเขียนผังกราฟิกมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการพิสูจน์ทาง
เรขาคณิตของนักเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ขอบเขตการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวังน้้าเย็นวิทยาคม
จังหวัดสระแก้ว มีนักเรียนจ้านวนรวมทั้งสิ้น 399 คน จาก 11 ห้องเรียน
กลุ่ มตั วอย่ างที่ ใช้ ในการวิ จั ยครั้ งนี้ เป็ นนั กเรี ยนชั้ น มั ธยมศึ กษาปี ที่ 2/5 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี
การศึกษา 2562 โรงเรียนวังน้้าเย็นวิทยาคม จังหวัดสระแก้ว จ้านวน 32 คน จาก 1 ห้องเรียน จากการ
ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ซึ่งนักเรียนในแต่ละห้ องจะถูกจัดแบบคละ
ความสามารถ คือ นักเรียนใน 1 ห้องเรียนจะมีนักเรียนทั้งผลการเรียนระดับเก่ง ปานกลาง และอ่อน
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผัง กราฟิกร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบ
สืบสอบ
ตัวแปรตาม แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1. ตัวแปรตามในวัตถุประสงค์ข้อ 1 คือ ความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิต
2. ตัวแปรตามในวัตถุประสงค์ข้อ 2 คือ ความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิต และ
ความสามารถในการเขียนผังกราฟิก
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เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย เนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง
การให้ เหตุผ ลทางเรขาคณิ ต ชั้น มัธ ยมศึกษาปี ที่ 2 ตามหลั กสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้ นพื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) จ้านวน 12 คาบ และเนื้อหาการสร้างผังกราฟิกเพื่อใช้
ในการออกแบบการพิสูจน์ จ้านวน 1 คาบ รวมเป็น 13 คาบ ดังนี้
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการให้เหตุผลทางเรขาคณิต
จ้านวน 2 คาบ
การสร้างผังกราฟิกเพื่อใช้ในการออกแบบการพิสูจน์
จ้านวน 1 คาบ
การสร้างและการให้เหตุผลเกี่ยวกับการสร้าง
จ้านวน 4 คาบ
การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม
จ้านวน 6 คาบ
วิธีการวิจัย
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย
1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผัง กราฟิกร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบสืบสอบ
เรื่อง การให้เหตุผลทางเรขาคณิต ส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ้านวน 13 แผน แผนละ 1
คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที โดยมีขั้นตอนการด้าเนินงาน ดังนี้
1.1 ศึ ก ษาเนื้ อ หา มาตรฐานการเรี ย นรู้ แนวทางการจั ด การเรี ย นรู้ วิ ธี ก ารวั ด และ
ประเมินผลของเรื่องการให้เหตุผลทางเรขาคณิต รวมถึงกรอบแนวคิด แนวทางของการจัดการเรียนรู้
โดยเทคนิคผังกราฟิกและกระบวนการสืบสอบจากหนังสือ เอกสาร และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.2 จั ด ท้ าแผนการจั ด การเรี ย นรู้ แล้ ว เสนอต่ อ อาจารย์ ที่ ป รึก ษาปริญ ญานิ พ นธ์ เพื่ อ
พิจารณาและปรับปรุงแก้ไขตามค้าแนะน้าก่อนน้าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ้านวน 3 คน เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง ความเหมาะสมของกิจกรรม ภาษา และระยะเวลาที่ใช้ จากนั้นท้าการปรับปรุงแก้ไข
ตามค้าแนะน้าของผู้เชี่ยวชาญ
1.3 น้ าแผนการจั ดการเรียนรู้ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขตามค้ าแนะน้าของผู้ เชี่ ยวชาญมา
ทดลองสอนกับนักเรียนกลุ่มน้าร่องที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวังน้้าเย็นวิทยาคม จังหวัดสระแก้ว จ้านวน 38 คน เพื่อหาข้อบกพร่องและ
ปรับปรุงแก้ไข แล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์เพื่อตรวจสอบอีกครั้ง ก่อนน้าไปทดลองกับ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างต่อไป
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิตและความสามารถในการเขียนผัง
กราฟิ ก เป็ น แบบทดสอบแบบอั ต นั ย ที่ ผู้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น จ้ า นวน 4 ข้ อ โดยใช้ ข้ อ ค้ า สั่ งเดี ย วกั น ทั้ ง
การทดสอบการพิ สู จ น์ แ ละการเขี ย นผั งกราฟิ ก ใช้ ท ดสอบหลั งการจั ด การเรี ย นรู้ ซึ่ ง มี ขั้ น ตอน
การด้าเนินงาน ดังนี้
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2.1 ศึกษานิยามเชิงปฏิบัติการ และแนวทางการวัดประเมินความสามารถในการพิสูจน์
ทางเรขาคณิตและการเขียนผังกราฟิกจากเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 สร้างแบบทดสอบจากแนวทางที่ได้ศึกษา และเสนอที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์เพื่อให้
ค้าแนะน้าในการปรับปรุงแก้ไข จากนั้นเสนอผู้เชี่ยวชาญจ้านวน 3 คน ในการพิจารณาและตรวจสอบ
ความสอดคล้องของข้อค้าถาม และคัดเลือกข้อสอบที่มีดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป มาสร้าง
เป็นแบบทดสอบและเสนอต่อที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบและแก้ไขอีกครั้ง
จนผ่านการพิจารณา
2.3 น้าแบบทดสอบที่ผ่านการพิจารณาไปทดสอบกับนักเรียนกลุ่มน้าร่อง เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพ ซึ่งได้แก่ ค่าความยาก ค่าอ้านาจจ้าแนก และค่าความเชื่อมั่น ของแบบทดสอบ ซึ่งผลการ
ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ พบว่ามีค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.36–0.68 ค่าอ้านาจจ้าแนกอยู่
ระหว่าง 0.21–0.37 และค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ 0.62 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ก้าหนด จากนั้นน้าแบบทดสอบ
ดังกล่าวไปทดลองกับนักเรียนตัวอย่างต่อไป
การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจั ย ครั้งนี้ ผู้ วิจั ย ได้ด้ าเนิ น การทดลองและเก็บ รวบรวมข้อมูล ด้ว ยตนเอง โดยใช้ แบบ
แผนการทดลองแบบ One-Group Posttest Only Design ซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดของแบบแผนตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ชี้แจงให้นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทราบถึงการน้าเทคนิคผังกราฟิกร่วมกับกระบวนการ
เรีย นรู้แ บบสื บ สอบมาใช้ในการจั ดการเรียนรู้ เพื่ อให้ นั กเรียนมี ความพร้อมและเข้าใจบทบาทใน
กิจกรรมการเรียนรู้
2. ผู้วิจัยด้าเนินการสอนนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ตามแผนการจัดการเรียนรู้ จ้านวน 13 คาบ
คาบละ 50 นาที เมื่อเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยให้ นักเรียนท้าแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เป็นเวลา 1 คาบ 45 นาที โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิตและ
ความสามารถในการเขียนผังกราฟิก เรื่อง การให้เหตุผลทางเรขาคณิต
3. ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องของผลการทดสอบจากนักเรียนกลุ่มตัวอย่างและคัดเลือก
ตัวแทนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง เพื่อท้าการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการน้าผังกราฟิกไปใช้ในการพิสูจน์
ของนักเรียน
4. ผู้วิจัยตรวจให้คะแนนจากแบบทดสอบ แล้วน้าคะแนนที่ได้มาวิเ คราะห์วิธีทางสถิติ เพื่อ
ตรวจสอบสมมติฐาน ดังนี้
4.1 น้าคะแนนการพิสูจน์ที่ได้จากแบบทดสอบ ทดสอบสมมติฐานที่ว่า ความสามารถใน
การพิสูจน์ทางเรขาคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังผ่านการจัดการเรียนรู้โดยเทคนิคผัง
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กราฟิกร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบสืบสอบ ผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 60 ของจ้านวนนักเรียน
ทั้งหมด ด้วยการทดสอบ Z (Z-test for Population Proportion)
4.2 น้าคะแนนการพิสูจน์และคะแนนการเขียนผังกราฟิก ที่ได้จากแบบทดสอบในข้อที่มี
การก้ า หนดการสร้ างผั งกราฟิ ก ทดสอบสมมติ ฐ านที่ ว่า ความสามารถในการเขี ย นผั งกราฟิ ก มี
ความสัมพันธ์กับความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิตของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการ
วิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation)
ผลการวิจัย
คะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิตและความสามารถใน
การเขียนผังกราฟิกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู้ จากนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
32 คน ผู้วิจัยแบ่งการน้าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลข้อมูลออกเป็นตาราง ดังนี้
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความสามารถในการพิสูจน์ทาง
เรขาคณิตจากแบบทดสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู้
กลุ่มตัวอย่าง
จานวน (คน) คะแนนเต็ม
SD
x̅
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
32
40
29.50
5.97
จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนความสามารถในการพิสูจน์ทาง
เรขาคณิต หลังการจัดการเรียนรู้เท่ากับ 29.50 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.97
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบ Z (Z-test for Population Proportion) ความสามารถในการพิสูจน์ทาง
เรขาคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังผ่านการจัดการเรียนรู้
จานวนนักเรียนที่ ร้อยละของจานวน
จานวน (คน)
Z
P-Value
ผ่านเกณฑ์ (คน) นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์
32
27
84.375
2.81*
0.002
* มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผ่านการจัดการเรียนรู้โดยเทคนิคผัง
กราฟิกร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบสืบสอบ เรื่องการให้เหตุผลทางเรขาคณิต มีความสามารถใน
การพิสูจน์ทางเรขาคณิตผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 60 ของจ้านวนนักเรียนทั้งหมดอย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 3 ผลการทดสอบค่าสหสัมพันธ์เพียร์สันระหว่างคะแนนความสามารถในการเขียนผังกราฟิก
กับคะแนนความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิต
Pearson
การทดสอบ
Sig.
Correlation
ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเขียนผังกราฟิก
0.79*
0.00
และความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิต
* มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 3 พบว่าความสามารถในการเขียนผังกราฟิกมีความสัมพันธ์กับความสามารถใน
การพิสูจน์ทางเรขาคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันใน
ระดับสูงอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
1. ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ที่ได้รั บการจั ดการเรียนรู้ โดยเทคนิ คผั งกราฟิ กร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบสื บสอบ เรื่อง การให้
เหตุ ผลทางเรขาคณิ ตผ่ านเกณฑ์ เป็ นจ้ านวนมากกว่าร้อยละ 60 ของจ้านวนนักเรียนทั้ งหมดอย่ างมี
นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ก้าหนด จึงน้ามาสู่การอภิปรายผลได้
ดังนี้
1.1 การน้ าผั งกราฟิ กมาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่ อวางแผนการพิ สู จน์ ช่ วยให้ นั กเรียน
สามารถออกแบบและวางแผนการพิสูจน์ที่เป็นระบบด้วยตนเอง จากการที่นักเรียนรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ
อาทิ เงื่อนไขที่โจทย์ก้าหนด สิ่งที่ต้องการพิสูจน์ สมบัติ ทฤษฎีบทและความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วจด
บั นทึ กเป็ นรู ป ธรรมบนผั งกราฟิ ก ท้ าให้ นั กเรียนมองเห็ นภาพรวมของข้ อมู ลและสามารถวิ เคราะห์
ความสั มพันธ์และเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ จนเกิดเป็นแนวทางไปยังข้อสรุปและแก้ปัญหาการพิสูจน์ได้
สอดคล้องกับการวิจัยของ กมล นาคสุทธิ (2559) ซึ่งพบว่าการสร้างผังกราฟิกเพื่อใช้ในการพิสูจน์โดยใช้
ชื่ อว่ าพรู้ ฟ แมปปิ ง ช่ ว ยให้ นั กเรี ย นสามารถมองเห็ น แนวทางและวิ ธี การพิ สู จน์ จากภาพรวมของ
กระบวนการและการจัดการความคิดที่อยู่ในผังกราฟิก
1.2 การใช้ผังกราฟิกท้าให้นักเรียนสามารถเริ่มต้นการพิสูจน์ได้ด้วยตนเอง จากการท้า
ความเข้าใจถึงปัญหาหรือค้าถามในการพิสูจน์ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งอาจเป็นผลมาจากขั้นตอนของการ
สร้างผังกราฟิกที่ก้าหนดให้นักเรียนต้องระบุข้อมูลที่โจทย์ก้าหนดและสิ่งที่ต้องการพิสูจน์ลงบนผัง
กราฟิ ก เป็ น อั น ดั บ แรก จึ ง ท้ าให้ นั ก เรี ย นสามารถแยกแยะข้ อ มู ล ในส่ ว นของเหตุ แ ละผลที่ โจทย์
ก้าหนดให้ได้ และรู้ถึงจุดมุ่งหมายของการพิสูจน์ในข้อนั้น ๆ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการวางแผนการ
พิสู จน์ในขั้น อื่น ๆ เป็ นไปตามผลการวิจัยของ ธนพรรษ พฤกษะวัน (2560: 173) ที่พบว่าหนึ่งใน
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ประเด็นส้าคัญที่เป็นปัญหาในการพิสูจน์ของนักเรียนคือขั้นของการท้าความเข้าใจโจทย์ เขียนสิ่งที่
โจทย์ก้าหนดและสิ่งที่ต้องพิสูจน์ไม่ถูกต้อง ผังกราฟิกจึงกลายเป็นตัวช่วยในการเริ่มต้นการพิสูจน์และ
ช่วยให้นักเรียนท้าความเข้าใจกับปัญหาการพิสูจน์ได้ดียิ่งขึ้น
1.3 ผังกราฟิกเป็นสื่อรูปธรรมที่ช่วยให้การเรียนรู้การพิสูจน์ของนักเรียนง่ายขึ้น ช่วยให้ครู
และนักเรียนสามารถน้าเสนอและแลกเปลี่ยนแนวคิดในการวางแผนการพิสู จน์แต่ละขั้นตอนได้อย่าง
ละเอียด ผังกราฟิกช่วยถ่ายทอดความคิดและความเข้าใจของนักเรียนได้ครบถ้วนและสะดวกมากขึ้น
จากการใช้ภาษาของนักเรียนเอง นักเรียนจึงสามารถเพิ่มเติมและน้าเสนอข้อมูลหรือแนวคิดต่าง ๆ ได้
อย่างหลากหลายและอิสระมากกว่าการเขียนพิสูจน์แบบบรรยายหรือแบบสองคอลัมน์ที่มีรูปแบบที่
เป็นทางการ ช่วยให้ครูได้เห็นความคิดของนักเรียนได้รอบด้านมากขึ้น ทั้งแนวคิดหลักที่ใช้ ที่มาของ
แนวคิด ความรู้หรือความเข้าใจในเรขาคณิตเดิมที่นักเรียนน้ามาอ้างอิง จึงช่วยให้การประเมินของครูมี
ความแม่นย้ามากขึ้น สามารถมองเห็นปัญหาหรือความเข้ าใจที่ผิดพลาดของนักเรียนผ่านกระบวนการ
ความคิดที่น้าเสนอในผัง และสามารถชี้แนะให้ความเข้าใจที่ถูกต้องได้อย่างตรงจุดตามที่ Bromley,
Irwin-Devitis, and Modlo (1995: 14-16) ได้กล่าวถึงประโยชน์หนึ่งของการน้าผังกราฟิกมาใช้ใน
การเรียนการสอนว่าผังกราฟิกสามารถน้ามาเป็นเครื่องมือในการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนได้
เพราะผังกราฟิกคือแผนภาพที่เป็นสื่อและแสดงสิ่งที่นักเรียนรู้ออกมา ทั้งการวางแผน การจัดระบบ
การเขียนและแนวคิดที่มี
1.4 การเรียนรู้การพิสูจน์ทางเรขาคณิตตามกระบวนการแบบสืบสอบ เป็นวิธีที่ให้นักเรียน
ได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการสร้างมโนทัศน์การพิสูจน์ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกการ
พิสูจน์และมีความเข้าใจในการพิสูจน์ได้ดียิ่งขึ้น โดยค้าถามของครูและกิจกรรมตามกระบวนการสืบ
สอบจะกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความท้าทายและกระตือรือร้นที่จะแก้ปัญหาการพิสูจน์ ท้าให้นักเรียน
เกิดการคิด และได้เสนอความคิดผ่านการตอบค้าถามในแต่ล ะขั้นของกระบวนการสืบสอบ ในขั้น
ตั้งสมมติฐานซึ่งเป็นขั้นที่นักเรียนจะได้วิเคราะห์เพื่อค้นหาแนวทางในการพิสูจน์ พบว่าในขั้นนี้นักเรียน
ได้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดขึ้น จากการน้าเสนอแนวทางในการพิสูจน์ของตนซึ่งต้องอาศัยความรู้
เดิมทางเรขาคณิตที่ตนมี และท้าการวิเคราะห์ร่วมกันกับนักเรียนคนอื่น ๆ ถึงความสมเหตุสมผลและ
ความถูกต้องของแนวคิดที่ เพื่ อนนั กเรียนเสนอ เกิด เป็น บรรยากาศแห่ งการเรียนรู้ที่ นั กเรียนเป็ น
ศูนย์กลางและมีบทบาทหลักในการสร้างความรู้ในการพิสูจน์ ท้าให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถใน
การพิสูจน์ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ณัฐพงษ์ กอสวัสดิ์พัฒน์ (2559: 106) ที่กล่าวว่ารูปแบบการ
เรี ย นการสอนคณิ ต ศาสตร์แ บบสื บ สอบที่ เน้ น ให้ นัก เรียนเป็น ผู้ ส ร้างความรู้ด้ ว ยตนเองจะช่ว ยให้
นักเรียนมีความเข้าใจในมโนทัศน์ในสิ่งที่เรียนมากยิ่งขึ้น ทั้งยังพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส้าคัญของความสามารถในการพิสูจน์
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1.5 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ค้าถามตามขั้นตอนของกระบวนการสืบสอบ ท้าให้นักเรียนได้
ฝึกการคิดและลงมือแก้ปัญหาในการพิสูจน์อย่างเป็นขั้นตอน จากการสอบถามและสังเกตนั กเรียนถึง
กระบวนการแก้ปัญหาในการพิสูจน์ ผู้วิจัยพบว่ามีนักเรียนที่วางแผนการพิสูจน์โดยใช้วิธีการตั้งค้าถาม
กับ ตนเองในแต่ ล ะขั้น ตอนของการท้ า และลงมื อ หาค้ าตอบในแต่ ล ะขั้น ไปเรื่อ ย ๆ ซึ่ งมี ผ ลท้ าให้
นักเรียนสามารถด้าเนินการพิสูจน์ในข้อที่ได้รับมอบหมายนั้นได้ด้วยตนเองตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งอาจเป็น
ผลมาจากการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบสอบที่มีการใช้ค้าถามอย่างเป็นขั้นตอนกับนักเรียน
สอดคล้องกับ จินต์ จิระริยากุล (2556: 99) ซึ่งกล่าวว่าการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบ เป็นการเรียนรู้
ตามล้าดับขั้นตอนที่สัมพันธ์กันและมีความต่อเนื่อง ท้าให้นักเรียนสามารถคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็น
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2. ผลการวิ จั ย พบว่ า ความสามารถในการเขี ย นผั ง กราฟิ ก (Graphic organizer) มี
ความสั ม พั น ธ์ ในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ ความสามารถในการพิ สู จ น์ ท างเรขาคณิ ต ของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ผู้วิจัยตั้งขึ้น โดย
ผู้วิจัยสามารถอภิปรายสาเหตุที่ผลวิจัยเป็นดังกล่าวได้ดังนี้
2.1 การใช้ผังกราฟิกที่มีรูปแบบและภาษาอย่างง่ายตามการออกแบบของนักเรียน ท้าให้
นักเรียนมีอิสระที่จะเพิ่มแนวคิด ความรู้เดิมหรือข้อมูล ต่าง ๆ นอกเหนือจากเฉพาะข้อมูล ที่โจทย์
ก้าหนดและคาดการณ์ ว่าจะเกี่ย วข้ อ งกับ ปั ญ หาการพิ สู จน์ ล งในผั งได้ อ ย่างอิ ส ระ ท้ าให้ ม องเห็ น
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่หลากหลายขึ้น จึงสามารถที่จะพิจารณาแนวทางการพิสูจน์ของปัญหาที่
ซับซ้อนและต้องอาศัยความรู้เดิมทางเรขาคณิต โดยเฉพาะการพิสูจ น์ในบทเรื่องการให้เหตุผลทาง
เรขาคณิตที่ผู้วิจัยก้าลังศึกษา ที่มีการน้าความรู้ บทนิยาม สัจพจน์ ทฤษฎีบททางเรขาคณิตเดิมจากใน
เรื่องเส้นขนาน และความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมและอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากข้อมูลที่
โจทย์ก้าหนดมาเป็นส่วนหนึ่งของการอ้างอิงในการพิสูจน์ค่ อนข้างมาก การเขียนผังกราฟิกจึงช่วยให้
นั ก เรี ย นสามารถเพิ่ ม เติ ม ข้อ มูล ต่าง ๆ และวิเคราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ของข้ อมู ล ที่ เกี่ย วข้อ งได้ อย่ าง
ครบถ้วนและน้าไปสู่การแก้ปัญหาการพิสูจน์ สอดคล้องกับค้ากล่าวของ วิมล ทองผิว (2556: 107) ที่
กล่าวว่าผังกราฟิกมีรูป แบบที่ห ลากหลายขึ้น อยู่กับเนื้อหาและการคิดสร้างสรรค์ จึงท้าให้นักเรียน
สามารถเสนอความคิ ดในรู ป แบบที่ ตนเองชอบ และการเรียนรู้ด้ว ยผั งกราฟิ กเป็น การเรียนรู้โดย
เชื่อมโยงระหว่างความรู้ที่ได้รับกับความรู้เดิม ผ่านกระบวนการจัดกระท้าข้อมูลให้อยู่ในรูปที่เข้าใจ
ง่าย ซึ่งเป็นการช่วยพัฒนาการจัดระบบการเรียนรู้ของนักเรียน
2.2 การสร้างผังกราฟิกเป็นกระบวนการที่ช่วยให้นักเรียนวางแผนและเรียบเรียงเค้าโครง
ของการพิสูจน์ให้เป็นล้าดับและสมเหตุสมผลก่อนน้าไปเขียนเป็นการพิสูจน์แบบสองคอลัมน์ที่เป็น
ทางการ จากขั้นตอนของการสร้างผังกราฟิกที่มีการก้าหนดแนวทางของการพิสูจน์อย่างคร่าวไว้ในแต่
ละขั้นตอน เริ่มตั้งแต่ขั้นการระบุข้อมูลที่โจทย์ก้าหนดและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง มองหาความสัมพันธ์ของ
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ข้อมูลและเชื่อมโยงไปสู่ผลสรุป ตลอดจนขั้นของการเรียบเรียงแนวทางการพิสูจน์ที่อยู่ในผังกราฟิกให้
เป็นไปตามล้าดับของเหตุผล ซึ่งกระบวนการดังกล่าวช่วยให้นักเรียนเข้าใจถึงระเบียบวิธีของการวาง
แผนการพิ สู จ น์ แ ละช่ ว ยให้ ก ารเขี ย นพิ สู จ น์ ข องนั ก เรี ย นมี ค วามเป็ น ระเบี ย บและล้ าดั บ ขั้ น ตอน
สอดคล้องกับ กรรณิการ์ สุพิชญ์ และ สันติ วิจักขณาลัญฉ์ (2558: 35) ซึ่งกล่าวว่าผังกราฟิกเป็นการ
เตรียมเค้าโครงของการน้าเสนอทั้งในรูปแบบการพูดหรือการเขียน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการล้าดับความคิด
และน้าเสนอได้อย่างเป็นระบบ
2.3 จากการสัมภาษณ์ ถึงการน้ าผังกราฟิกไปใช้ในการพิสู จน์ของนักเรียน นักเรียนให้
ความเห็ นในท้านองเดียวกันว่า ผั งกราฟิกช่ วยให้ การเขียนพิสู จน์ของนักเรียนง่ายขึ้น เพราะท้าให้
นักเรียนเกิดการคิดและวางแผนก่อนที่จะเขียนการพิสูจน์จริง ผังจะช่วยเรียบเรียงข้อมูลและสิ่งที่
นักเรียนคิดทั้งหมดออกมาบนกระดาษ เพื่อไม่ให้ เกิดการลื มและสั บสนถึงที่มาของข้อมูล แต่ทั้งนี้
นักเรียนให้ความเห็นว่าผังกราฟิกเหมาะสมที่จะน้าไปใช้กับปัญหาการพิสูจน์ที่มีความซับซ้อนมากกว่า
เพราะการพิสูจน์บางอย่างที่ไม่ซับซ้อน นักเรียนสามารถที่จะคิดวางแผนการพิสูจน์ในใจและลงมือ
เขียนการพิสูจน์แบบสองคอลัมน์ได้เลย โดยไม่ต้องอาศัยการเขียนผังกราฟิกก่อน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอจากการวิจัย
1. ครูสามารถน้าเทคนิคผังกราฟิกและกระบวนการเรียนรู้แบบสืบสอบ ไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ในเนื้อหาอื่น ๆ ทั้งนี้ควรมีการเลือกรูปแบบหรือออกแบบผังกราฟิกที่จะใช้ให้มีความเหมาะสม
กับเนื้อหาหรือจุดประสงค์ของการน้าผังกราฟิกมาใช้ประกอบเนื้อหาในการสอนในเรื่องนั้น ๆ
2. กิ จกรรมหรื อค้าถามที่ใช้ในกระบวนการสื บ สอบควรเป็น ค้าถามที่มีค วามท้าทายและ
กระตุ้นการคิดของนักเรียน อย่างไรก็ตามควรค้านึงถึงความรู้พื้นฐานและความแตกต่างของนักเรียนว่า
เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนเป็นศูนย์กลางและเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเองหรือไม่
3. ในการจั ดการเรีย นรู้เรื่องการพิสู จน์ทางเรขาคณิ ต นักเรียนมีความจ้าเป็นที่ จะต้องน้า
ความรู้ทางเรขาคณิตเดิมมาใช้เชื่อมโยงจนเกิดเป็นความรู้ใหม่ ครูจึงควรมีการทบทวนหรือทดสอบ
ความรู้พื้นฐานทางเรขาคณิตก่อนเรียน เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนจะมีความพร้อมและความรู้พื้นฐานทาง
เรขาคณิตที่เพียงพอต่อการเรียนรู้
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. จากผลการวิจัยที่พบว่าการจัดการเรียนรู้โดยเทคนิคผังกราฟิกร่วมกับกระบวนการเรียนรู้
แบบสื บ สอบ สามารถพั ฒ นาความสามารถในการพิสู จน์ ท างเรขาคณิ ตในเรื่องการให้ เหตุผ ลทาง
เรขาคณิตได้ จึงอาจมีการน้ากิ จกรรมดังกล่าวมาศึกษากับเนื้อหาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์ ทั้งใน
ด้านเรขาคณิตหรือด้านอื่น ๆ ของวิชาคณิตศาสตร์
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2. อาจมี ก ารพั ฒ นารู ป แบบหรื อ ออกแบบผั ง กราฟิ ก ที่ ส ามารถน้ า ไปใช้ ใ นเนื้ อ หาหรื อ
จุดประสงค์อื่น ๆ ที่มีความเป็นนามธรรมนอกเหนือจากการน้ามาใช้วางแผนการพิสูจน์ เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างผังกราฟิกกับตัวแปรอื่น อาทิ ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์
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