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ที่ประเทศอังกฤษมีการตั้งสมาคมนักวิจัยด้านการศึกษา
คณิตศาสตร์ หรือ British Society for Research into
Learning Mathematics (BSRLM) เพื่ อ รวมกลุ่ ม กั น
ทำ�งานด้านการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยด้านการศึกษา
คณิตศาสตร์ทั้งในประเทศอังกฤษและในระดับนานาชาติให้
มีคุณภาพและสามารถช่วยแก้ปัญหาในการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ได้มากขึน้ กิจกรรมหลักกิจกรรมหนึง่ ของ BSRLM
ก็คอื การจัดประชุมวิชาการแลกเปลีย่ นเรียนรูง้ านวิจยั ระหว่าง
กันของนักวิจัยและนักการศึกษาคณิตศาสตร์ทั่วทั้งสหราช
อาณาจักรและจากที่อื่น ๆ ทั่วโลก การประชุมวิชาการของ
BSRLM นับเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักวิจัยได้นำ�เสนอผลงาน
ของตนต่อผู้เชี่ยวชาญที่มีความสนใจในหัวข้อเดียวกัน โดย
อาจเป็นการนำ�เสนอหัวข้อวิจัย การนำ�ข้อมูลที่ได้มาช่วยกัน
หาแนวทางวิเคราะห์ หรือนำ�เสนอผลการวิจัยทั้งหมดหลัง
เสร็จสิ้นโครงการแล้วก็ได้
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สำ�หรับการจัดงานประชุมวิชาการของ BSRLM เมื่อวัน
ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งจัดขึ้น ณ Graduate School of
Education มหาวิทยาลัย Bristol นั้น ผู้เขียนเองก็มีโอกาสได้
เข้าร่วมงานและนำ�เสนองานวิจัยวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเกี่ยว
กับการให้เหตุผลทางเรขาคณิตในโปรแกรม The Geometer’s
Sketchpad หรือ GSP ของนักเรียนไทยไปพร้อม ๆ กับนักวิจัย
ท่านอื่น ๆ ด้วย โดยการนำ�เสนอในครั้งนี้เป็นการเล่าถึงภาพ
รวมของโครงการวิจัยทั้งหมดและเน้นไปที่ผลการวิจัยเป็นหลัก
เพื่อขอความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น ๆ นอกจากนี้
ยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำ�หรับการสอบวิทยานิพนธ์ โดย
เฉพาะการเตรียมตัวตอบคำ�ถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
เพื่อเป็นประสบการณ์ไปในตัว
การนำ�เสนอผลงานวิจัยด้านการศึกษาคณิตศาสตร์ในครั้งนี้
มีผู้สนใจเข้าร่วมนำ�เสนออย่างคับคั่งด้วยหัวข้อที่แตกต่างหลาก
หลาย จนผูจ้ ดั ต้องจัดแบ่งผูน้ �ำ เสนอผลงานออกเป็นหัวข้อต่าง ๆ
เป็นห้อง ๆ เพือ่ ความสะดวกในการเลือกเข้าฟังของผูร้ ว่ มงาน ซึง่

หัวข้องานวิจัยของผู้เขียนเองถูกจัดอยู่ในเรื่องการใช้เทคโนโลยี
ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และการสอนเรื่องเรขาคณิต
ผู้เขียนจึงได้ปักหลักเข้าฟังการนำ�เสนอผลงานในห้องนี้ เพื่อ
สำ�รวจดูด้วยว่ามีเพื่อนนักวิจัยและนักศึกษาระดับปริญญาเอก
ท่านอื่น ๆ สนใจศึกษาประเด็นเหล่านี้ในหัวข้อใดบ้าง
สำ�หรับการบรรยายหัวข้อแรกของห้องเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาคณิตศาสตร์ เป็นการบรรยายของคุณ Jose Antonio
Gonzalez นักศึกษาปริญญาเอกจากประเทศสเปนทีส่ นใจศึกษา
เรื่องการใช้โปรแกรม spreadsheet เช่น MS Excel ช่วยแก้
ปัญหาการคำ�นวณทางพีชคณิตของเด็กนักเรียนชัน้ Grade 6 โดย
คุณ Jose Antonio Gonzalez ได้แสดงวิดีโอคลิปที่นักเรียนใช้
โปรแกรม MS Excel มาใช้แก้ปัญหาโจทย์ต่อไปนี้
“โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนทั้งหมด 510 คน โดย
นักเรียนแต่ละคนสามารถเลือกเข้าชมรมกีฬาสามประเภทได้
เพียงหนึ่งชมรม ถ้ามีนักเรียนเลือกเข้าชมรมแบดมินตันน้อย
กว่าชมรมวอลเลย์บอลอยู่ 30 คน และมีนักเรียนเลือกเข้าชมรม
ปิงปองเป็นสองเท่าของชมรมแบดมินตัน จงหาว่ามีนักเรียนใน
แต่ละชมรมกี่คน”
ซึ่ ง นั ก เรี ย นก็ ส ามารถออกแบบตารางในโปรแกรม
MS Excel เพื่อช่วยในการหาคำ�ตอบ โดยใช้ฟังก์ชันสูตรและค่า
ผลรวมในโปรแกรมเป็นเครื่องมือช่วยได้ดังนี้

ตัง้ แต่ประเด็นการใช้ชอื่ เซลล์ในโปรแกรม MS Excel แทนตัวแปร
x หรือ y การใช้วิธีลองผิดลองถูกร่วมในการหาคำ�ตอบ รวมถึง
โครงสร้างของการวางตารางทีไ่ ล่ชอื่ ชมรมลงมาในแนวตัง้ ซึง่ อาจ
ไม่สอดคล้องกับวิธกี ารเขียนสมการซึง่ นิยมเขียนในแนวนอน เช่น

จำ�นวนนักเรียน
ในชมรม
แบดมินตัน

+

จำ�นวนนักเรียน จำ�นวนนักเรียน
ในชมรม + ในชมรม =
วอลเลย์บอล
ปิงปอง

510 คน

อย่างไรก็ดี การใช้ฟังก์ชันสูตรในโปรแกรม MS Excel
ก็ยังมีส่วนช่วยให้นักเรียนทำ�ความเข้าใจเรื่องตัวแปรและความ
สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรซึง่ เป็นพืน้ ฐานของพีชคณิตได้จากการใช้
สูตรและการกำ�หนดชื่อเซลล์ต่าง ๆ ที่ต้องการนั่นเอง
สำ�หรับผู้นำ�เสนองานวิจัยชิ้นที่สองในห้องนี้ก็เป็นนัก
วิจัยจากประเทศญี่ปุ่นนำ�โดยคุณ Taro Fujita ที่สนใจการใช้สื่อ
การเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ในการสอนเรื่องการพิสูจน์ความเท่ากัน
ทุกประการของรูปสามเหลีย่ ม โดยคุณ Taro Fujita ได้ออกแบบ
สื่อการสอนที่นักเรียนสามารถใช้เมาส์คลิกเลือกมุมหรือด้าน
ต่าง ๆ ของรูปสามเหลี่ยมมาเปรียบเทียบกันได้ เพื่อพิสูจน์ว่ารูป
สามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการด้วยเหตุผลใด ซึ่งนักเรียนระดับ
ชั้น Grade 9 ซึ่งร่วมในงานวิจัยนี้ก็สามารถเรียนรู้สมบัติของ
สามเหลีย่ มทีเ่ ท่ากันทุกประการได้อย่างดี อย่างไรก็ตามผูเ้ ข้าร่วม
ฟังการบรรยายก็ยงั มีขอ้ เสนอแนะต่อสือ่ การสอนนีว้ า่ มีตวั อย่าง
แสดงเฉพาะกรณีที่สามเหลี่ยมสองรูปเท่ากันทุกประการเท่านั้น
แต่ยังไม่มีกรณีที่สามเหลี่ยมสองรูปไม่เท่ากันทุกประการเลย
ดังนัน้ สือ่ การสอนชิน้ นีน้ า่ จะยังพัฒนาอีกได้ ด้วยการเปิดโอกาสให้
ภาพที่ 1 นักเรียนใช้โปรแกรม MS Excel ช่วยในการแก้ปัญหาทางพีชคณิต
นักเรียนแยกแยะกรณีที่สามเหลี่ยมสองรูปเท่ากันและไม่เท่ากัน
โดยนักเรียนได้ใช้ฟังก์ชันสูตรและชื่อเซลล์ เช่น B2 แทนการ ทุกประการ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบด้วยว่าเพราะอะไร
ใช้ตัวแปรและการเขียนสมการเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
จำ�นวนนักเรียนในชมรมแบดมินตัน วอลเลย์บอล และปิงปอง
ตามภาพที่ 1 ทางด้านซ้าย จากนั้นจึงใช้วิธีเดาจำ�นวนนักเรียน
ในชมรมแบดมินตันในช่อง B2 โดยเริ่มจาก 100 คน แล้วสำ�รวจ
จำ�นวนรวมไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งสามารถหาค่า B2 ที่ทำ�ให้
จำ�นวนรวมเท่ากับ 510 คน ได้เมื่อสมมติให้จำ�นวนนักเรียนใน
ชมรมแบดมินตันเท่ากับ 120 คน การนำ�เสนองานวิจัยเรื่องนี้
ได้รับการอภิปรายกับผู้เข้าร่วมประชุมอย่างค่อนข้างกว้างขวาง
ภาพที่ 2 คุณ Taro Fujita นำ�เสนอสื่อออนไลน์เรื่องความเท่ากันทุกประการ
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ส่ ว นผู้ นำ � เสนอหั ว ข้ อ วิ จั ย รายที่ ส ามเป็ น นั ก ศึ ก ษา
ปริญญาเอกชัน้ ปีที่ 2 จากมหาวิทยาลัย Oxford ประเทศอังกฤษ
ชือ่ คุณ Nick Andrews ซึง่ สนใจศึกษาถึงปฏิสมั พันธ์ระหว่างสาม
สิ่งหลัก ๆ คือ ครูผู้สอน ผู้เรียน และเนื้อหาเรขาคณิตในกิจกรรม
การสร้างทางเรขาคณิตด้วยไม้บรรทัดและวงเวียนทีม่ กี ารจัดเป็น
ลำ�ดับขั้น โดยคุณ Nick Andrews ได้ตั้งข้อสังเกตว่าการสร้าง
ทางเรขาคณิตมีอยู่หลายกิจกรรม และการลำ�ดับกิจกรรมการ
สร้างทางเรขาคณิตในการเรียนการสอนจะส่งผลต่อการเรียนรู้
ของนักเรียนด้วยหรือไม่และอย่างไร โดยผู้วิจัยก็ได้ร่วมกับครูผู้
สอนระดับ Grade 7 ออกแบบแผนการสอนเรื่องการสร้างทาง
เรขาคณิตจำ�นวน 5 คาบ โดยให้นักเรียนสร้างสิ่งต่าง ๆ ตาม
ลำ�ดับต่อไปนี้
คาบที่ 1: สร้างจุดทีม่ รี ะยะห่างจากจุดทีก่ �ำ หนด
ให้เท่า ๆ กันหลาย ๆ จุด / จุดทีม่ รี ะยะห่างจากจุดปลาย
ของส่วนของเส้นตรง AB เท่า ๆ กันหลาย ๆ จุด และ จุดทีม่ ี
ระยะห่างจากเส้นตรงสองเส้นทีไ่ ม่ขนานกันเท่า ๆ กันหลาย ๆ
จุด ซึง่ จะได้เป็นโลคัสของจุดเป็นรูปวงกลม เส้นแบ่งครึง่ และ
ตัง้ ฉาก และเส้นแบ่งครึง่ มุม ตามลำ�ดับ
คาบที่ 2: สร้างรูปวงกลมทีม่ รี ศั มี 6 ซม. สร้าง
เส้นแบ่งครึง่ และตัง้ ฉากของส่วนของเส้นตรงเชือ่ มจุดสอง
จุดทีต่ อ้ งการ เส้นแบ่งครึง่ มุมของมุมขนาดต่าง ๆ และ มุม
ทีม่ ขี นาด 22.5 องศา
คาบที่ 3: สร้างเส้นตัง้ ฉากเส้นตรงเส้นหนึง่ ผ่าน
จุดที่กำ�หนดให้บนเส้นตรง / อภิปรายเรื่องการหาระยะ
ห่างระหว่างจุดอิสระจุดหนึง่ กับเส้นตรงหนึง่ เส้น และสร้าง
สามเหลีย่ มทีม่ คี วามยาวแต่ละด้านตามทีก่ �ำ หนดให้
คาบที่ 4: ใช้ความรู้เรื่องการสร้างที่เรียนมาแก้
ปัญหาจากสถานการณ์ตา่ ง ๆ
คาบที่ 5: นำ � ความรู้ม าประยุ ก ต์ ใ นการสร้ า ง
โลคัสของจุดที่มีระยะห่างจากเส้นรอบรูปของรูปสองมิติ
ต่าง ๆ คงที่
ซึง่ คุณ Nick Andrews ก็ได้ชแี้ จงว่าเขาและครูผสู้ อนได้พยายาม
ออกแบบแผนการสอนให้นกั เรียนฝึกสร้างและสังเกตสมบัตทิ าง
เรขาคณิตจากกรณีง่าย ๆ เช่น การสร้างรูปวงกลม เส้นแบ่งครึ่ง
และตัง้ ฉาก หรือเส้นแบ่งครึง่ มุม ก่อนจะกำ�หนดปัญหาทีท่ า้ ทาย
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เพื่อต่อยอดทักษะความรู้ไปเรื่อย ๆ จนถึงขั้นนำ�ความรู้ไปใช้ใน
สถานการณ์ใหม่ในคาบที่ 5 และคาดหวังว่าการเรียงลำ�ดับบท
เรียนลักษณะนีจ้ ะทำ�ให้นกั เรียนสามารถเรียนรูไ้ ด้อย่างเป็นลำ�ดับ
ขั้นและเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาใหม่ ๆ ได้ดีกว่า
อย่างไรก็ดเี นือ่ งจากงานวิจยั ชิน้ นีย้ งั อยูใ่ นช่วงเริม่ ต้นสร้างเครือ่ ง
มือวิจัยโดยยังไม่มีการเก็บข้อมูลจริง ๆ จุดประสงค์ในการนำ�
เสนอของคุณ Nick Andrews ในวันนั้นจึงมุ่งเน้นให้ผู้ร่วมฟัง
แสดงความคิดเห็นต่อเครื่องมือที่เขาออกแบบมากกว่า ซึ่งผู้เข้า
ร่วมฟังส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยว่าบทเรียนที่ออกแบบมามีลำ�ดับเป็น
ขั้นตอนทวีความท้าทายได้เหมาะสมดี แต่หลาย ๆ คนก็สนใจ
ถามคำ�ถามกับผู้นำ�เสนอในขั้นตอนของการเก็บข้อมูลว่าจะ
สำ�รวจปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับมโนทัศน์ทางเรขาคณิตที่
เป็นลำ�ดับเหล่านี้อย่างไร และผู้วิจัยจะสามารถมองเห็นลำ�ดับ
ความรูเ้ หล่านีใ้ นความนึกคิดของนักเรียนด้วยวิธไี หน ซึง่ คุณ Nick
Andrews ก็รบั คำ�แนะนำ�เหล่านีเ้ พือ่ ไปวางแผนขัน้ ตอนการเก็บ
ข้อมูลอย่างละเอียดต่อไป

ภาพที่ 3 คุณ Nick Andrews นำ�เสนอเครื่องมือวิจัยต่อผู้ร่วมฟัง

ปิ ด ท้ า ยการประชุ ม วิ ช าการในห้ อ งนี้ ด้ ว ยหั ว ข้ อ
เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมเรขาคณิตพลวัต The Geometer’s
Sketchpad (GSP) กับการให้เหตุผลทางเรขาคณิตของนักเรียน
ไทยระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึง่ ผูเ้ ขียนก็มโี อกาสได้ลองนำ�เสนอ
ก่อนจะสอบวิทยานิพนธ์จริงในอีกสองวันถัดมา ซึง่ ก็นบั เป็นการ
ซ้อมตอบคำ�ถามทีช่ ว่ ยการเตรียมตัวสอบของผูเ้ ขียนได้เป็นอย่าง
ดี โดยเฉพาะในส่วนทักษะการอธิบายเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานวิจัยจากผู้ฟังหลากหลายมุมมอง ซึ่งเนื้อหาที่ผู้เขียน
นำ�เสนอก็เป็นการแสดงผลการวิจัยจากการให้นักเรียนสำ�รวจ
สมบัติของรูปเรขาคณิตในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การสำ�รวจ
สมบัติของเส้นเชื่อมจุดกึ่งกลางด้านสองด้านของรูปสามเหลี่ยม
ซึ่งจะขนานกับด้านที่เหลือเสมอ แล้วให้นักเรียนสังเกตและ
สรุ ป ว่ า เส้ น เชื่ อ มจุ ด กึ่ ง กลางนี้ ข นานกั บ ด้ า นที่ ส ามหรื อ ไม่

และให้เหตุผลว่าทำ�ไมจึงเป็นเช่นนั้นโดยใช้คำ�สั่งต่าง ๆ ในโปรแกรม GSP เป็นเครื่องมือ ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีกลยุทธ์
ในการให้เหตุผลต่อสมบัติการขนานกันของเส้นเชื่อมจุดกึ่งกลางด้านของสามเหลี่ยมกับด้านที่เหลือในโปรแกรม GSP ที่แตกต่าง
หลากหลาย มีตั้งแต่การใช้เครื่องมือสร้างเส้นขนานในการแสดงว่าเส้นทั้งสองนั้นขนานกันจริง ๆ เพื่อยืนยัน การใช้เครื่องมือลูกศร
ปรับรูปสามเหลี่ยมจนด้านทั้งหมดอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน เพื่อบอกว่าเส้นทั้งสองขนานกันเพราะมันจะไม่ตัดกันไม่ว่ากรณีใด ๆ
ด้วยการให้เหตุผลแบบอุปนัย ไปจนถึงการใช้การให้เหตุผลแบบนิรนัยอ้างอิงถึงสมบัติของสามเหลี่ยมคล้ายมาอธิบายสมบัติของ
การขนาน ดังแสดงในภาพที่ 4

ภาพที่ 4 วิธีการให้เหตุผลทางเรขาคณิตลักษณะต่าง ๆ เกี่ยวกับเส้นเชื่อมจุดกึ่งกลางด้านสองด้านของรูปสามเหลี่ยมทั้งการใช้เครื่องมือสร้างเส้นขนาน
การปรับรูปเพื่อสำ�รวจสมบัติ และการอ้างอิงถึงสมบัติของสามเหลี่ยมคล้าย

ซึง่ งานวิจยั นีก้ แ็ สดงให้เห็นถึงวิธกี ารให้เหตุผลแบบใหม่ ๆ ทีน่ กั เรียน
อาจเลือกนำ�มาใช้อธิบายปรากฏการณ์ทส่ี งั เกตได้โดยใช้ค�ำ สัง่ และ
ความยืดหยุน่ ต่าง ๆ ในโปรแกรม GSP ซึง่ บางครัง้ ก็อาจไม่จ�ำ เป็น
ต้องเป็นการให้เหตุผลแบบนิรนัยด้วยการพิสจู น์ หรือเป็นการให้
เหตุผลทีส่ มเหตุสมผลเสมอ ซึง่ ผูเ้ ข้าร่วมฟังการนำ�เสนอในวันนัน้ ก็
ให้ความสนใจกับผลการวิจยั เป็นอย่างดี โดยหลาย ๆ คนก็มคี �ำ ถาม
ถึงการจำ�แนกประเภทการให้เหตุผลแบบต่าง ๆ ในงานวิจยั ทีอ่ าจ
กำ�หนดไว้รดั กุมเกินไป จนไม่ยดื หยุน่ สำ�หรับการให้เหตุผลลักษณะ
ใหม่ ๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ การเปรียบเทียบการให้เหตุผลทางเรขาคณิต
ในโปรแกรม GSP ทีแ่ ตกต่างจากการให้เหตุผลจากรูปบนกระดาษ
และประเด็นทีว่ า่ นักเรียนมีความรูส้ กึ ต่อเรขาคณิตเปลีย่ นแปลงไป
อย่างไรเมือ่ ได้เห็นรูปเรขาคณิตทีส่ ามารถปรับรูปร่างได้ในโปรแกรม
นี้ ซึง่ คำ�ถามเหล่านีเ้ องทีเ่ ป็นคำ�ถามทีก่ ระตุน้ ให้ผเู้ ขียนได้พนิ จิ และ
ทบทวนถึงความคิดของตัวเองตลอดระยะเวลาของการทำ�การวิจยั
ว่ามีเหตุผลอย่างไรในการตัดสินใจในแต่ละขัน้ ตอนของการดำ�เนิน
การและการวิเคราะห์ขอ้ มูลในจุดต่าง ๆ นับเป็นการเน้นย�ำ้ ถึงความ
ชัดเจนในแนวทางการวิจยั ของผูเ้ ขียนเองผ่านมุมมองทีห่ ลากหลาย
ของผูร้ ว่ มฟังอย่างเป็นประโยชน์

สิ่งที่ผู้เขียนได้รับจากการเข้าร่วมประชุมวิชาการใน
ครัง้ นีจ้ งึ ไม่เพียงแต่จะได้โอกาสฝึกการนำ�เสนอผลงานวิจยั ของ
ตนเองผ่านการตอบคำ�ถามจากมุมมองทีห่ ลากหลายเท่านัน้ แต่
ยังได้สมั ผัสถึงบรรยากาศแห่งการวิพากษ์วจิ ารณ์และโต้แย้งทาง
วิชาการทีผ่ เู้ ข้าร่วมประชุมแต่ละท่านต่างก็พยายามแสดงทรรศนะ
และมุมมองของตนอย่างตรงไปตรงมา ซึง่ ทุกท่านต่างก็มเี จตนาใน
การแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์ระหว่างกันฉันมิตรโดย
ไม่มีการผิดใจอะไรกัน แม้ว่าบางครั้งจะมีการถกเถียงกันอย่าง
เข้มข้นก็ตาม เพราะนักวิจยั และนักการศึกษาคณิตศาสตร์เหล่านี้
ต่างตระหนักดีวา่ ความคิดอ่านทีแ่ ตกต่างหลากหลายจะช่วยส่อง
สะท้อนให้งานวิจยั มีความลึกซึง้ และเป็นประโยชน์ตอ่ การนำ�ไปใช้
จริงมากขึน้ ทำ�ให้เราได้ค�ำ ตอบต่อไปว่าปัญหาทีแ่ ท้ของการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์มนั อยู่ ณ จุดใด และเราควรจะทำ�อย่างไร
ต่อไปเพือ่ ปัญหาต่าง ๆ เหล่านัน้
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