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      การวิจยัครั้งนีม้ีจุดมุงหมายเพื่อสรางบทเรยีนปฏิบัติการโดยใชโปรแกรม GSP ที่เนนทักษะ

การเชื่อมโยง เร่ือง การวดั สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศกึษาปที่ 2 และเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตรของนักเรียนที่ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 กอนกับหลงัไดรับการสอนโดยใชบทเรียนปฏิบัติการ

โดยใชโปรแกรม GSP ที่เนนทักษะการเชื่อมโยง   เร่ือง การวัด   

  กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 ภาคเรียนที่ 2   ปการศึกษา  

2550  โรงเรียนไทรโยคมณกีาญจนวทิยา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จาํนวน 1 หองเรียน 30 คน   

ไดมาโดยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ดําเนินการสอนโดยใชบทเรียนปฏิบัติการโดย

ใชโปรแกรม GSP ที่เนนทกัษะการเชื่อมโยง   เร่ือง การวัด   โดยผูวจิัยเปนผูดาํเนนิการสอนดวยตนเอง 

ใชเวลาทั้งสิน้ 11 ชั่วโมง แบบแผนการทดลองครั้งนี้เปนแบบ (One-Group Pretest Posttest Design) 

และ วเิคราะหขอมูลโดยการทดสอบคาสถติิ t - test dependent    

 

 ผลการศึกษาพบวา 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณติศาสตรของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที่  2  ภายหลงัไดรับ        

การสอนดวยบทเรียนปฏิบัติการโดยใชโปรแกรม GSP ที่เนนทักษะการเชื่อมโยง เร่ือง การวัด สูงกวา

กอนไดรับการสอนอยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THE GEOMETER’S SKETCHPAD LABORATORY LESSONS   FOCUSING  

ON CONNECTION SKILLS IN MEASUREMENT 

FOR MATHAYOMSUKSA II STUDENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AN ABSTRACT 

BY 

WIMOL   YUPHIPHATH 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Presented in Partial Fulfillment of the Requirements  

for the Master of   Education degree in Secondary Education  

At   Srinakharinwirot   University  

February 2008 



Wimol  Yuphiphath. (2008). The  Geometer’s  Sketchpad  Laboratory  Lessons Focusing 

 on Connection   Skills in Measurement  for  Mathayomsuksa II  Students.   

 Master Project, M.Ed. (Secondary Education). Bangkok  : Graduate  School,  

 Srinakharinwirot  University. Project Advisor: Assoc.Prof. Dr. Chaweewan   

 Sawetamalya. 

 

 The purposes  of this research were  to  develop The  Geometer’s  Sketchpad  

Laboratory  Lessons Focusing  on Connection  Skills in Measurement  for  Mathayomsuksa II  

Students  and to study academic achievement   after being taught by using The Geometer’s  

Sketchpad  Laboratory  Lessons Focusing on  Connection   Skills in Measurement  for  

Mathayomsuksa II  Students.   

 The subjects  of  this  study  were  30  Mathayomsuksa  II  students of  

Saiyokmaneekanwitthaya  School,   Saiyok  District, Kanchanaburi,  during  the  second  

semester  of  2007  academic  year.  The students were randomly selected by using the 

simple random sampling technique.  The  experimental  group  was  taught for eleven hours 

by  the  researcher  using  The  Geometer’s  Sketchpad  Laboratory  Lessons Focusing  on 

Connection  Skills in Measurement  for  Mathayomsuksa II .  The One Group Pretest – 

Posttest Design was used for this study.  The data were statistically analyzed by using              

t-test dependent. 

 
 The result of this study revealed that :  
 Mathayomsuksa II  students  who  studied  mathematics  by  using The  Geometer’s  

Sketchpad  Laboratory  Lessons Focusing  on Connection  Skills in Measurement  had  

academic achievement  statistically  higher  than  before the  experiment  at  the .01 level  of  

significance. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง  
         คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดและศักยภาพของมนุษยในดานตาง ๆ 

เชน การสื่อสาร การสืบเสาะ การเลือกสรรสารสนเทศ การตั้งขอสันนษิฐาน การใหเหตุผล และ                  

การเลือกใชยทุธวธิีตาง ๆ ในการแกปญหา ซึง่ลวนเปนพืน้ฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศทั้ง

ทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา ตลอดจนดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี นอกจากนี้

การเรียนคณิตศาสตรยังสงผลใหผูเรียนเปนคนที่มีความคิดที่เปนระบบ มีเหตุผล ชางสังเกตและ

สามารถแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ (สสวท.2546)    
 ในปพทุธศักราช 2544 ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในประเทศไทย โดย

กระทรวงศึกษาธิการมอบหมายใหสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดําเนนิการจัดทาํกรอบ

หลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐานของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรข้ึน ซึง่ประกอบดวย 6 สาระการเรียนรู             

ดังนี ้ 

  สาระที ่1  จํานวนและการดําเนินการ   

  สาระที ่2  การวัด 

  สาระที ่3 เรขาคณิต   

  สาระที ่4 พีชคณิต  

  สาระที ่5 การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน   

  สาระที ่6 ทักษะ / กระบวนการคณิตศาสตร 

 โดยจุดมุงหมายของหลักสูตรมุงใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในหลักการและโครงสรางของ

คณิตศาสตร มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร มีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร  ตระหนักใน

คุณคาของคณิตศาสตร และสามารถนาํความรูทางคณิตศาสตรไปพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนนาํ

ความรูทางคณิตศาสตรไปเปนเคร่ืองมือในการเรียนรูส่ิงตาง ๆ และเปนพืน้ฐานในการศึกษาในระดับที่

สูงข้ึน  (สิริพร  ทพิยคง.2545 : 20)  

   ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตรเปนสาระการเรียนรูหนึง่  ซึง่ประกอบดวยทักษะตาง  ๆ 

จํานวน 5 ทกัษะ ดังนี ้ 1) การแกปญหา  2) การใหเหตุผล  3) การส่ือสาร การส่ือความหมายทาง

คณิตศาสตร และ การนาํเสนอ  4) การเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ                 

5) ความคิดริเร่ิมสรางสรรค     
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 การเช่ือมโยงความรูเปนทกัษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตรมีความสําคัญตอการจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร การเช่ือมโยงแนวคิดทางคณิตศาสตรจะชวยใหนกัเรียนเขาใจ

ภาษาของคณิตศาสตร ชวยใหนักเรียนไดสรางความเช่ือมโยงที่สําคัญระหวางแนวคิดทางคณิตศาสตร

กับส่ือที่เปนรูป  กราฟ สัญลักษณตาง ๆ  และ ตัวแทนทางคณิตศาสตร (NCTM.1989:26) ดังที ่เคนเนด้ี 

และ ทิปส. (Kennedy & Tipps.1994:194-198) กลาววา การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร                         

มีความสําคัญ ผูเรียนจะตองรูจักสรางการเชื่อมโยงระหวางส่ิงที่เปนรูปธรรม ไดแกรูปภาพ สัญลักษณ 

และ มโนมติ กับกระบวนการรวมเนื้อหาและวิธกีารตางๆ ทางคณิตศาสตรเขาดวยกนั และจะตองรูจัก

สรางการเช่ือมโยงระหวางคณิตศาสตรกับชวีติจริง ซึง่สอดคลองกบัปรีชา เนาวเยน็ผล (2544: 56) กลาววา

การเรียนรูคณิตศาสตรที่มคีวามเชื่อมโยงกับส่ิงที่ไดพบเห็น หรือมีอยูในชีวิตประจาํวัน เปนการเรียนรู

อยางมีความหมาย ผูเรียนสามารถเรียนรูอยางเขาใจถองแทจากตัวอยางที่สัมผัสไดจริง ทาํใหรูสึกวา

วิชาคณิตศาสตรมีประโยชน มีคุณคา สามารถนําไปใชไดในชีวิตจริง นอกจากน้ียงัมเีอกสารรายงานการ

วิจัยของโทมัส และ ซานเทยีโก (THOMAS & SANTIAGO.2002:484-488)  กลาววาการเช่ือมโยงทาง

คณิตศาสตร  ถานําไปปฏิบัติโดยมีการจดัการเรียนรูในเชิงสรางสรรคนักเรียนจะเกิดความต่ืนเตน และ 

กระตือรือรนทีจ่ะเรียน   ซึง่จะทําใหนกัเรียนรักในการเรียนคณิตศาสตร  

 บทเรียนปฏิบัติการเปนส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาประเภทหนึ่งซึง่อํานวย

ความสะดวกแกผูเรียน เนนกระบวนการเรียนรูดวยตนเองโดยใหนักเรียนไดเรียนจากการปฏิบัติจริง 

ไดรับประสบการณจริง ไดสังเกต เสาะหาขอมูล จัดระเบียบขอมูล พจิารณาหาขอสรุป คนควาหา

วิธีการตาง ๆ  ซึ่งชวยใหนักเรียนเกิดความคิด  จินตนาการ  คิดสรางสรรค  มีกระบวนการตาง ๆ   ที่จะ

แกไขปญหา (ลาวลัย พลกลา.2523:17) รวมทั้งส่ือบทเรียนปฏิบัติการจะชวยใหนกัเรียนเกิดความคิดรวบยอด

ในเร่ืองนัน้  เกดิมโนมติ (Concept)  ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ในการหากระบวนการและวิธีการตาง ๆ 

รวมทัง้สามารถถายโยงความรูนั้นไปใชไดในสถานการณตาง ๆ (รวีวรรณ  ธุมชยั.2537:97)  ดังที่ 

วัฒนศิริ  ชมหมู (2548 : 46-47) ไดศึกษาวิจยัเกีย่วกับบทเรียนปฏิบัติการ  เร่ืองการแปลงทาง

เรขาคณิต สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่  2 ซึง่พบวา คะแนนเฉล่ียของความสามารถในการทํา

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแปลงทางเรขาคณิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  

สูงกวาเกณฑรอยละ 50 ของคะแนนเต็ม  อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที ่.01  

 โปรแกรม GSP “The Geometer’s Sketchpad”  เปนโปรแกรมหน่ึง ซึง่ครูสามารถนําไปใช

เปนเคร่ืองมือเพื่อชวยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

เนื่องจากโปรแกรม GSP สามารถนาํเสนอภาพเคล่ือนไหว (Animation) มาใชอธิบายเนื้อหายาก ๆ ให

เกิดความเขาใจไดงายข้ึน ตลอดจนเนนใหใหผูเรียนฝกปฏิบัติดวยตนเองไดจากบทเรียนปฏิบัติการที่

สรางข้ึนสําหรับนําไปใชในการสรางสรรค การสํารวจ และการวเิคราะหเนื้อหาตาง ๆ ในวิชา
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คณิตศาสตร  นอกจากนีโ้ปรแกรม GSP ยงัสามารถสรางตัวแบบคณิตศาสตร (Mathematics Model)  

ที่ชวยใหผูเรียนมีโอกาสสรางความรูใหม ๆ หรือความคิดรวบยอดตาง ๆ ทางคณิตศาสตรไดดวย

ตนเอง (ภีมวัจน ธรรมใจ.2548 : 1)   

 การวัด เปนสาระการเรียนรูคณิตศาสตรที่มุงเนนใหผูเรียนสามารถเลือกใชหนวยการวัดใน

ระบบตาง ๆ เกี่ยวกับความยาว พืน้ที ่ พืน้ที่ผิว และปริมาตรไดอยางเหมาะสม  การคาดคะเนเวลา  

ระยะทาง   ขนาด และน้ําหนักไดอยางใกลเคียง   มีความเขาใจเบ้ืองตนเกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิต

(Transformation) ในเร่ืองการเล่ือนขนาน (Translation) การสะทอน (Reflection) และ การหมนุ (Rotation) 

พรอมทัง้สามารถนาํความรูเกี่ยวกับการวดัไปใชในชีวิตจริงได 

 จากความสําคัญที่กลาวมา ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนวชิาคณิตศาสตร จึงสนใจที่จะสราง 

บทเรียนปฏิบัติการ โดยใชโปรแกรม GSP เร่ือง การวัด เพื่อมุงเนนใหนกัเรียนสรางองคความรูใหม

เกี่ยวกบัการหาพืน้ที่ของรูปหลายเหล่ียมที่กําหนดโดยเช่ือมโยงความรูกับการแปลงทางเรขาคณิตใน

การเปล่ียนรูปหลายเหล่ียมใหเปนรูปเหล่ียมพื้นฐาน จากนัน้หาพื้นทีโ่ดยประมาณได นอกจากนี้ยงั

สรางบทเรียนปฏิบัติการที่จะชวยสงเสริมใหผูเรียนสรางขอคาดการณ หาความสัมพันธ และสามารถ

หาขอสรุปไดดวยตนเอง ซึง่ผูวิจัยคิดวาการที่ผูเรียนไดลงมอืปฏิบัติจริงจะทําใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรน 

สนกุสนานในการทาํกิจกรรม มีเจตคติทีดี่ตอวิชาคณิตศาสตร ตลอดจนสงเสริมนกัเรียนใหมีโอกาส

พัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนและเกิดการเรียนรูไดอยางเต็มตามศักยภาพ และนําความรูไปเช่ือมโยง

การเรียนคณิตศาสตรในช้ันสูง  

           

ความมุงหมายของการศึกษาคนควา  
 1. เพื่อสรางบทเรียนปฏิบัติการโดยใชโปรแกรม GSP ที่เนนทักษะการเชื่อมโยง เร่ืองการวัด  

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่2   

              2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนกอนกับหลังไดรับการสอนโดย

บทเรียนปฏิบัติการโดยใชโปรแกรม GSP ที่เนนทักษะการเช่ือมโยง   เร่ืองการวัด สําหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่2   

           

ความสําคัญของการศึกษาคนควา   

 ไดบทเรียนปฏิบัติการโดยใชโปรแกรม GSP ที่เนนทกัษะการเช่ือมโยง เร่ือง การวัด สําหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่2   เพื่อเปนแนวทางในการนําไปจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร              

ที่ชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และสามารถนําไปพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

วิชาคณิตศาสตร ใหมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่2  ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 

2550  โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจนวทิยา  อําเภอไทรโยค   จงัหวัดกาญจนบุรี   ทัง้หมดจํานวน   4    

หองเรียน  140  คน  
 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจัยคร้ังนีเ้ปนนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที ่ 2  ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา  

2550  โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจนวทิยา   อําเภอไทรโยค   จังหวัดกาญจนบุรี   จาํนวน 1  หองเรียน  

30 คน   ไดมาโดยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ซึ่งผลการเรียนไมแตกตางกนั และ 

นักเรียนมีความสามารถในการใชคอมพิวเตอร    เนื่องจากทางโรงเรียนไดจัดหองเรียนแบบคละ

ความสามารถของนักเรียน  

  
 เนื้อหาท่ีใชในการศึกษาคนควา 

   เนื้อหาที่ใชในการทดลองเปนเนื้อหารายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2    

ชวงช้ันที ่3  (ม.1 – ม.3) ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2544 เร่ือง การวัด  

  
 ระยะเวลาทีใ่ชในการทดลอง 
 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัยคร้ังนี ้ ทําการทดลองในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2550    

ใชเวลาในการทดลอง  11  ชั่วโมง            

   1.  ทดสอบกอนเรียน         1 ชั่วโมง  

   2.  บทเรียนปฏิบัติการ  

    ชุดที่ 1  เรียนรูการใชงานคอมพิวเตอร และ   3 ชั่วโมง      

     โปรแกรม GSP (Geometer’s sketchpad)       

   ชุดที่ 2  การวดั กับการหาพืน้ที ่รูปเรขาคณิต และ   2  ชั่วโมง      

                  การหาพืน้ที่จากการแปลงทางเรขาคณิต       

   ชุดที่ 3  การวดั กับความสัมพันธของ รูปทรงเรขาคณิต  2 ชั่วโมง      

   ชุดที่ 4  การวดั สูทฤษฎีบทพีทาโกรัส   2 ชั่วโมง      

  3. ทดสอบหลังเรียน        1     ชั่วโมง      

         รวมทัง้หมด    11 ชั่วโมง   
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 ตัวแปรที่ศกึษา  
 1.  ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแก บทเรียนปฏิบัติการคณิตศาสตรโดยใช 

โปรแกรม GSP ที่เนนทกัษะการเช่ือมโยง  

2. ตัวแปรตาม (Dependent  Variable)  ไดแก  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 

คณิตศาสตร เร่ือง  การวัด 

 
 นิยามศัพทเฉพาะ  
 1.  บทเรียนปฏิบัติการ หมายถงึ ส่ือการสอนที่ครูสรางข้ึน   นักเรียนไดเรียนจากการลงมือ 

ปฏิบัติภายในหองปฏิบัติการ  นกัเรียนตองปฏิบัติตามบทเรียน  โดยครูเปนผูคอยแนะนําและชวยเหลือ 

ใหนักเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนรู    บทเรียนปฏิบัติการจะประกอบไปดวย 

   1.1  คูมือการใช เปนคูมือทีจ่ัดทําข้ึนใหผูใชบทเรียนปฏิบัติการไดศึกษาและปฏิบัติตาม 

   1.2  จุดประสงคการเรียนรู เปนสวนทีจ่ัดทาํข้ึนเพื่อใหผูเรียนทราบจุดประสงค 

จากการเรียนในแตละคร้ัง  

   1.3   ส่ือการเรียน / แหลงเรียนรู จะใชโปรแกรม GSP ซึ่งครูเปนผูสรางข้ึน และ นักเรียน 

ลงมือปฏิบัติในหองคอมพวิเตอร  

   1.4   เนื้อหาสาระของบทเรียน เปนสวนทีเ่สนอความรูใหกับนักเรียน โดยนักเรียนจะ 

เรียนรูไดจากการลงมือปฏิบัติจากคอมพวิเตอรตามบทเรียน  แลวนักเรียนสรุปความคิดรวบยอด  

จากการที่ไดลงมือปฏิบัติ 

   1.5  กิจกรรมการเรียนรู เปนสวนที่ใหนกัเรียนลงมือปฏิบัติ  

   1.6  การวัดผลและประเมินผล  เปนแบบประเมินผลการเรียนรู  และแบบผลการประเมิน 

กิจกรรม 

 

 2.  โปรแกรม GSP (Geometer’s sketchpad)   หมายถึง ส่ือเทคโนโลยีทีพ่ัฒนาเพือ่ใช 

ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร    สามารถสรางรูปเรขาคณิต    รูปกราฟตาง ๆ   สามารถเล่ือน หมุน 

ยืด  หด  พลิก  ได  สามารถนําเสนอภาพเคล่ือนไหวมาใชเชื่อมโยงการอธิบายเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร  

และนักเรียนสามารถสรางองคความรูดวยตนเองโดยการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง  เปนส่ือที่ชวยให 

ผูเรียนไดพัฒนาทักษะการนึกภาพ  ทกัษะของกระบวนการแกปญหา  

 
  3.  ทักษะการเชื่อมโยง  
      ทักษะการเชื่อมโยง  หมายถึง   ความสามารถในการนาํความรูในเน้ือหาสาระ  กระบวนการ 
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ทางคณิตศาสตรที่เรียนรูแลว ไปใชในการเรียนรูเนื้อหาใหมทางคณิตศาสตรดวยกนั  และ นาํความรู 

ทางคณิตศาสตรไปใชในการเรียนรูกับศาสตรอ่ืน ๆ   

 

   4.  บทเรยีนปฏิบัติการโดยใชโปรแกรม  GSP ที่เนนทักษะการเชื่อมโยง หมายถึง    

      ส่ือที่เปนบทเรียนโดยใชโปรแกรม GSP ที่ครูสรางข้ึน โดยจัดกิจกรรมที่เนนใหนักเรียน 

นําความรูทางคณิตศาสตรที่เรียนรูแลวไปใชในการเรียนรูเนื้อหาใหมทางคณิตศาสตรดวยกนัและมี 

การนาํความรูทางคณิตศาสตรไปใชเรียนรูกับศาสตรอ่ืน ๆ      ซึง่นักเรียนสามารถศึกษาและปฏิบัติ 

กิจกรรมตาง ๆ ดวยตนเองโดยมีครูเปนผูชีแ้นะและชวยเหลือใหนักเรียนประสบความสําเร็จในการ 

เรียนรู    

 

5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถงึ  ความสามารถของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่2  

ในการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง การวัด  ซึ่งพิจารณาตามคะแนนที่ไดจากการทาํแบบทดสอบวัดผล 

สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร  เปนขอสอบแบบอัตนัยจาํนวน 10 ขอ   ที่ผูวิจัยสรางข้ึน  และ 

ผานการตรวจสอบคุณภาพจากผูเชีย่วชาญแลว 

          

สมมติฐานของการศึกษาคนควา 
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่2   หลังไดรับการสอนดวยบทเรียนปฏิบัติการโดยใชโปรแกรม 

GSP ที่เนนทักษะการเช่ือมโยง เร่ืองการวดั   มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนไดรับการสอน 

 

 
  



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
ในการวิจัยคร้ังนี ้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ   และไดนําเสนอตามหวัขอตอไปนี้  

 1.  เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของกับบทเรียนปฏิบัติการ 

  1.1  ความหมายของบทเรียนปฏิบัติการ 

  1.2  ประโยชนของบทเรียนปฏิบัติการ 

  1.3  องคประกอบของบทเรียนปฏิบัติการ 

  1.4  ข้ันตอนการสรางบทเรียนปฏิบัติการ 

  1.5  งานวิจยัที่เกีย่วของกับบทเรียนปฏิบัติการ 

 2.  เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของกับโปรแกรม GSP 

  2.1  เอกสารทีเ่กี่ยวของกับ GSP 

  2.2  ความสามารถของโปรแกรม GSP 

  2.3  งานวิจยัที่เกีย่วของกับโปรแกรม   GSP  

 3.  เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของกับทักษะการเช่ือมโยง 

  3.1  ความหมายของทักษะการเช่ือมโยง 

  3.2  มาตรฐานของทกัษะการเช่ือมโยง 

  3.3  การพัฒนาทักษะ / กระบวนการเชื่อมโยง 

  3.4  คณิตศาสตรกับการเช่ือมโยง 

  3.5  แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการเช่ือมโยง 

  3.6  งานวิจยัที่เกีย่วของกับการเช่ือมโยง  

 4.  เอกสารทีเ่กี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

  4.1 ความหมายของผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาคณิตศาสตร 

  4.2 องคประกอบที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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1.  เอกสารที่เก่ียวของกับบทเรียนปฏิบัติการ   
 1.1 ความหมายของบทเรยีนปฏิบัติการ 
  บทเรียนปฏบัิติการ (laboratory  lessons) เปนส่ือการเรียนการสอนชนิดหนึง่ที่ใชใน

วิธีการสอนแบบปฏิบัติการ (รวีวรรณ   ธุมชัย. 2537 :98)   สอดคลองกับ ลาวัลย พลกลา (2523 :6 -

11)  ที่กลาววา วธิีสอนแบบปฏิบัติการตองอาศัยส่ือการเรียนการสอนเปนหลัก ครูตองจัดหาบทเรียน

ตาง ๆ พรอมทั้งวัสดุอุปกรณที่จําเปนเตรียมไวใหพรอม ส่ือการเรียนการสอนที่ใชสําหรับวธิีการสอน

แบบปฏิบัติการมีหลายรูปแบบ เชน บทเรียนปฏิบัติการ (laboratory lesson) บทเรียนกจิกรรม 

(activity lesson) ,บทเรียนโปรแกรม (program text) ,บัตรงาน (work card , work sheet) ,                 

บัตรปญหา ( problem card)  และ เกม เปนตน    

   มีผูใหความหมายของบทเรียนปฏิบัติการ  ไวดังนี ้

  จอหนสัน  และ ไรซิง (Johnson and Rising. 1972: 181) ใหความหมายของบทเรียน

ปฏิบัติการ วา เปนส่ือที่ใชในการเรียนการสอนคณิตศาสตรอยางหนึง่ ซึ่งนักเรียนจะเรียนจากการ

ปฏิบัติในหองปฏิบัติการทางคณิตศาสตร 

  ลาวัลย  พลกลา (2523 :7)   กลาววา   บทเรียนปฏิบัติการ เปนส่ือการเรียนการสอนแบบ

หนึง่ที่ใหนกัเรียนไดเรียนจากการที่ไดทําจริง ๆ  เปนการเรียนตามวิธกีารทางวทิยาศาสตร  นักเรียนตอง

ทําตามขอปฏิบัติ (laboratory  direction) ทําการทดลอง  บันทึกขอมลู   แลวสรุปหาขอความจริง  สูตร

กฎเกณฑตาง ๆ จากขอมูลเหลานัน้ อาจจะเปนการปฏิบัติเพือ่หาขอมูล สรางสรรค เสาะหา

กระบวนการหรือหาคําตอบ  

  กรมวิชาการ (2535.)  กลาววา บทเรียนปฏิบัติการ  เปนส่ือการเรียนการสอนที่ใหนกัเรียน

ไดเรียนจากการที่ไดกระทาํจริง  ๆนักเรียนตองทาํตามขอปฏิบัติ  ทดลอง  บันทึกขอมูล   สรุปหาขอความจริง

หรือสูตร  กฎเกณฑตาง ๆ  จากขอมูลเหลานัน้  สรุปดวยความคิดของตนเอง  

  รวีวรรณ   ธุมชัย (2537 : 98) ใหความหมายของบทเรียนปฏิบัติการ วาเปนส่ือการเรียน

การสอนแบบหนึง่ทีเ่รียนจากการกระทําจริง ๆ เปนการเรียนตามวิธกีารทางวทิยาศาสตร นักเรียนตอง

ทําตามขอปฏิบัติ ทําการทดลองบันทึกขอมูล แลวสรุปหาขอความจริง บทเรียนนี้อาจจะสอนนักเรียน

แบบรายบุคคลหรือกลุมยอยก็ได และจะใชสอนในช่ัวโมงหรือนอกชัว่โมงเรียนก็ได ถามหีองปฏิบัติการ

ทางคณิตศาสตร ก็ใชสอนในหองปฏิบัติการทางคณิตศาสตร ถาไมมหีองปฏิบัติการทางคณิตศาสตรก็

ใชสอนในหองเรียน บางกิจกรรมงานตองทาํนอกหองเรียน หรือหองปฏิบัติการคณิตศาสตร 

  วัฒนศิริ   ชมหมู (2548 : 21) กลาววา บทเรียนปฏิบัติการ เปนส่ือการเรียนการสอนที่ให

นักเรียนไดเรียนจากการที่ไดทําจริง นักเรียนตองทําตามขอปฏิบัติ ทําการทดลอง บันทกึขอมูล แลวหา

ขอสรุปจากขอมูลเหลานัน้ สรุปกฎเกณฑตาง ๆ ดวยตนเอง  
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  จากการศึกษาความหมายของบทเรียนปฏิบัติการในขางตน สรุปไดวา บทเรียนปฏิบัติการเปน

ส่ือการเรียนการสอนทีเ่นนใหนักเรียนไดลงมอืปฏิบัติดวยตนเอง ตามกระบวนการทางวทิยาศาสตร  มีการ

บันทกึขอมูล  แลวสรุปกฎเกณฑตาง ๆ เปนความคิดรวบยอด  จากขอมูลที่ไดลงมอืปฏิบัติเปนความคิด

ของตนเอง 

  
 1.2  ประโยชนของบทเรยีนปฏิบัติการ 
  แฮริสเบอรเกอร (อุษา คําประกอบ.2530 : 33; อางอิงจาก Harrisberger.1973.)               

ไดกลาวถงึประโยชนของบทเรียนปฏิบัติการ ไว ดังนี้ คือ  

   1.  ผูเรียนสามารถทดสอบตนเองวามีความสามารถอยูในระดับใด  หลังจากนัน้ก็

เร่ิมตนเรียนในส่ิงที่ตนเองไมทราบทําใหไมตองเสียเวลากลับมาเรียนในส่ิงที่ผูเรียนรูแลว  

   2.  ผูเรียนสามารถนาํบทเรียนไปที่ไหนก็ไดตามความพอใจ  โดยไมจาํกัดในเร่ืองของ

เวลา  สถานที ่ 

   3.  เมื่อเรียนจบแลวผูเรียนสามารถทดสอบดวยตนเองไดทันทีเวลาไหนก็ได  และได

ทราบผลการเรียนของตนเองทนัทเีชนกัน 

   4.  ผูเรียนมีโอกาสไดพบปะหารือกับผูสอนมากข้ึน  เพราะผูเรียนเรียนดวยตนเอง   

ครูก็มีเวลาใหคําปรึกษากับผูมีปญหาในขณะที่ใชบทเรียนปฏิบัติการ  

   5.  ผูเรียนจะไดรับคะแนนเทาไรนั้นข้ึนอยูกบัความสามารถของผูเรียน  หรือ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ไมมีคําวาสอบตกสําหรับนักเรียนเมื่อเรียนไมสําเร็จ แตจะใหผูเรียนกลับไป

ศึกษาเร่ืองเดิมนั้นใหม จนผลการเรียนไดมาตรฐานตามเกณฑที่ต้ังไว  

  ลาวัลย  พลกลา(2523 : 3)   กลาววา   การเรียนจากบทเรียนปฏิบัติการนัน้  

1. ชวยใหนักเรียนเกิดความคิดรวบยอดในเร่ืองนัน้ ๆ เกิดจนิตนาการและความ 

คิดสรางสรรค  ในการหาขบวนการและวธิกีารตาง ๆ  

2. นักเรียนสามารถเช่ือมโยงคณิตศาสตรเขากับโลกภายนอกหองเรียนหรือชีวิตจริง  
เพราะคณิตศาสตรที่นกัเรียนเรียนนัน้   เรียนจากกิจกรรมที่ปฏิบัติจริงทําใหเกิดมโนภาพในเร่ืองนัน้ ๆ 

    3.  การเรียนจากการปฏิบัติจริงนักเรียนจะเกิดความเขาใจอยางถองแททําใหเกิด 

ความสามารถในการถายโยง(Transfer) การเรียนรู   

   4.  บรรยากาศในชั้นเรียนจะเปนแบบนักเรียนเปนศูนยกลาง นกัเรียนทุกคนตองคิด

ตองทํา  ถาเปนกลุมยอยตองมีการแสดงความคิดเห็น  รับผิดชอบตองานของตนและของกลุม 

   5.  นักเรียนอยูในบรรยากาศที่ไมเครงเครียด  ทําใหนกัเรียนมทีัศนคติดีตอวิชา

คณิตศาสตร  
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   6.  เปดโอกาสในการนําปญหาตาง ๆ  มาใหนกัเรียนคิดอาศัยวัสดุอุปกรณตาง ๆ เปน

เคร่ืองชวยในการวิเคราะหโจทยนั้นใหดูเปนรูปธรรมหรือกึ่งรูปธรรมใหเกิดภาพ  เขาใจปญหาโจทย 

   7.  ชวยเราใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรนในการแกปญหา 

   8.  เสริมสรางทักษะในการคิดคํานวณ  

  รวีวรรณ  ธุมชัย (2537 :97 )  กลาววา  นักเรียนทุกคนไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรม   

นักเรียนจะเกดิความสนกุสนานเพลิดเพลินกับการเรียน    นักเรียนมีโอกาสในการตรวจสอบอยางอิสระ 

และทดลองใหเห็นจริง   บทเรียนจะชวยใหนกัเรียนชวยเหลือตัวเอง โดยรูจักคิดและแสดงความคิดเห็น 

ทําใหนกัเรียนเกิดการเรียนรู   

  จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา บทเรียนปฏิบัติการ มีประโยชนในดานการเปนเคร่ืองมือให

นักเรียนทาํกิจกรรมตาง  ๆทีเ่นนใหนกัเรียนไดเรียนรูโดยการลงมือปฏิบัติ  โดยนักเรียนตองทาํตามขอปฏิบัติ             

ทําใหนกัเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู  แลวนําผลที่ไดมาอภิปรายหาขอสรุปและสรุปกฎเกณฑตาง ๆ  

จนเกิดความคิดรวบยอดในเร่ืองนั้น ๆ  

     
 1.3  องคประกอบของบทเรียนปฏิบัติการ 
  ลาวัลย  พลกลา(2523:16 – 17)  กลาววา ครูตองมกีารวางแผนลวงหนาโดยพจิารณาจาก 

  1.  เนื้อหาที่จะสอน 

  2.  ความสามารถที่ตองการฝก 

  3.  ส่ือการเรียนการสอน  

  4.  การจัดการ (Management)  การเรียนของนักเรียน  

  5.  การรายงานผลและการประเมินผล 

 และมีการจัดรูปแบบบทเรียน  ดังนี ้ 

  1.  หัวขอเร่ือง 

  2.  ลักษณะบทเรียน และ รหัส 

  3.  ระดับชัน้  

  4.  จุดประสงค  เนื้อหา  ทักษะ 

  5.  การจัดกลุม  อาจะยืดหยุนไดตามความเหมาะสม 

  6.  อุปกรณ 

  7.  ปฏิบัติการ  

  8.  การสรุปผล  

  9.  การนาํไปใช (อาจจะไมมกีไ็ด) 
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  วัฒนศิริ   ชมหมู.(2548 : 4 )   กลาววาบทเรียนปฏิบัติการมีองคประกอบ  ดังนี้  

1. เนื้อหา 

2.  ระดับชั้น 

3. จุดประสงคการเรียนรู 
4. อุปกรณที่ใช 
5. การจัดกลุม 

6. การปฏิบัติการ 
7. แบบบันทกึขอมูลและการสรุปผลการปฏิบัติ 

8. บัตรงาน เปนส่ือการสอนทีป่ระกอบดวยสาระ ตอไปนี้  

 8.1  เนื้อหาหรือสูตรที่จะนาํไปใช 

 8.2  ตัวอยาง 

 8.3  โจทยที่จะใหนกัเรียนทาํ 

 8.4  คําเฉลย  

 จากที่กลาวมาขางตน  สรุปไดวาองคประกอบของบทเรียนปฏิบัติการ ประกอบดวย  

   1  คูมือการใช เปนคูมือที่จัดทําข้ึนเพื่อใหผูใชบทเรียนปฏิบัติการไดศึกษาและปฏิบัติตาม 

   2  จุดประสงคการเรียนรู เปนสวนที่จัดทําข้ึนเพื่อใหผูเรียนทราบจุดประสงคจากการเรียน 

ในแตละคร้ัง  

   3  ส่ือการเรียน / แหลงเรียนรู  เปนสวนที่ระบุเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ และแหลงเรียนรูที่ใช 

ในหองปฏิบัติการ 

   4   เนื้อหาสาระของบทเรียน เปนสวนที่เสนอความรูใหกับนักเรียน โดยนกัเรียนจะ 

เรียนรูไดจากการลงมือปฏิบัติตามบทเรียน  แลวนักเรียนสรุปความคิดรวบยอด จากการที่ไดลงมือ 

ปฏิบัติ 

   5   กจิกรรมการเรียนรู เปนสวนที่ใหนักเรียนลงมอืปฏิบัติ  

   6  การวัดผลและประเมินผล  เปนแบบประเมินผลการเรียนรู  และแบบผลการประเมิน 

กิจกรรม 

 
 1.4 ขั้นตอนการสรางบทเรียนปฏิบัติการ 
  ลาวัลย  พลกลา (2523 : 14 – 17) กลาววา การสรางบทเรียนปฏิบัติการเปนงานที่

ละเอียด ผูสรางตองต้ังจุดประสงคใหชัดเจนวา ตองการใหนกัเรียนทําอะไร เพื่อนําไปสูขอสรุปอะไร 



 12 

และการทาํงานนัน้ตองอาศัยความสามารถอะไรบาง ขอปฏิบัติในการทดลองนัน้  ๆ ควรเลือกใหเหมาะกบัวัย

และความสามารถของนกัเรียน  

   ข้ันตอนในการสราง  

   1.  เลือกหวัขอเร่ือง  หวัขอเร่ืองที่นาํมาทาํเปนบทเรียนปฏิบัติการนั้นควรเลือกเร่ืองทีม่ี

ความสําคัญตองใชเปนพื้นฐานในการเรียนตอไป เลือกใหเหมาะกับความสามารถของนักเรียน       

อยาใหยากจนเกินไปจนทาํใหนกัเรียนเกิดความทอถอย เนื้อหาของเรื่องควรเปนประเภทท่ีสามารถหา

ขอสรุปจากการสังเกต ( Empirical) หรืออาศัยวิธีอุปมาน (Inductive) เชน เร่ืองเกี่ยวกับรูป และ 

รูปทรงเรขาคณิต สมบัติของรูป และ รูปทรงตาง ๆ   หวัขอเร่ืองเหลานี้เราสามารถจัดประสบการณ 

นําไปสูการเรียนรูที่ใชสัญลักษณที่เปนแบบแผนและเปนระบบเชิงนามธรรม 

   2.  เขียนความคิดรวบยอดหรือเนื้อหา   หรือทักษะที่ตองการใหนักเรียนไดเรียนรู  

การกําหนดความคิดรวบยอดของแตละเร่ืองแตละปฏิบัติการ  เปนส่ิงสําคัญอยางยิง่เพราะตองยดึเปน

หลักในการกาํหนดขอปฏิบัติ 

   3. เลือกอุปกรณที่จะใหนักเรียนใชในกิจกรรม  

   4. กําหนดขอปฏิบัติ(Lab direction)   การเขียนขอปฏิบัติการในการทดลองควรเปน

คําส่ังในการส่ังงานอยางมีระบบ    ควรเขียนใหเปนขอ ๆ อยางชัดเจน และเรียงไปตามลําดับ    

   5. จัดกลุม ครูตองคิดวางานที่จะใหนักเรียนทาํนกัเรียนตองทาํทกุคนหรือ ทําเปนกลุม  

ถางานที่ใหทาํนั้นไมมากนักก็ควรใหทาํทุกคน  แตถาตองหาขอมูลมาก และ ตองการฝกการทาํงาน  

เปนกลุม ควรระบุไวในบทเรียนดวยวาใหทาํกลุมละกี่คน  แตถาไมไดระบุถือวาเปนงานสําหรับนักเรียน

รายบุคคล   

   6.  การจัดเก็บขอมูล 

   7.  สรุปผลการทดลองและการนําไปใช   

  ศิริพร  หงสพนัธุ (2542 : 126)   กลาววา   การสรางบทเรียนปฏิบัติการเปนข้ันตอนของ

การกําหนดรายละเอียดทั้งหมดของกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งควรจะตองมีการสํารวจและกําหนด

เสนทางที่ชัดเจน   กาํหนดจุดที่จะใหนักเรียนทําการศึกษาในพื้นที่โดยแตละจุดจะตองมีรายละเอียด

ของวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม   แนวคิดรวบยอด   องคประกอบของความรู ส่ือ และกิจกรรมทีจ่ะใช   

และ เคร่ืองมือที่ใชในการประเมินผลตามวตัถุประสงคของบทเรียนปฏิบัติการ 

  วัฒนศิริ  ชมหมู.(2548 : 4)   กลาววา บทเรียนปฏิบัติการเปนส่ือการเรียนรูแบบหนึ่ง                

ที่นกัเรียนตองทําตามขอปฏิบัติ ทําการทดลอง   ซึ่งมีสวนประกอบของบทเรียน ดังนี้  

   1. เนื้อหา 

   2. ระดับชั้น  
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   3. จุดประสงคการเรียนรู  

   4.  อุปกรณที่ใช 

   5.  การจัดกลุม  

   6.  การปฏิบัติการ      

   7.  แบบบันทกึขอมูลแลการสรุปผลการปฏิบัติ 

   8.  บัตรงาน  เปนส่ือการเรียนการสอนที่ประกอบดวยสาระตอไปนี้  

    8.1  เนื้อหาหรือสูตรที่จะนาํไปใช 

    8.2  ตัวอยาง 

    8.3  โจทยที่จะใหนกัเรียนทาํ 

    8.4  คําเฉลย      

   จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา บทเรียนปฏิบัติการนัน้จะมข้ัีนตอนการสรางอยางมีลําดับ ดังนี ้ 

     1.  วิเคราะหเนือ้หาเพื่อกาํหนดรายละเอียดเนื้อหา    แบงเนือ้หา 

     2.  กาํหนดจุดประสงคการเรียนรู   กาํหนดความคิดรวบยอด   

     3.  จัดกจิกรรมและขอปฏิบัติอยางชัดเจน    ใหสอดคลองกบัจุดประสงคการเรียนรู 

     4.  เลือกและผลิตส่ือการเรียนที่เหมาะสม 

     5.  กาํหนดแบบประเมนิ   

     6.  ทดลองใชบทเรียนปฏิบัติการ   บันทกึสรุป ขอมูล     

 
 1.5  งานวิจัยที่เกี่ยวของกบับทเรียนปฏิบัติการ 
  งานวจิัยตางประเทศ  
  ลอนดอน (London.1978 : 2113 - A) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนเกรด 8   ที่เรียนโดยการสอนแบบเนนกิจกรรม กบัการสอนแบบปกติ

โดยยึดตําราเปนหลัก  กลุมทดลองไดรับการสอนแบบเนนกิจกรรม ใช ส่ือ อุปกรณประกอบการสอน 

รวมทัง้บทเรียนปฏิบัติการและบทเรียนกิจกรรม กลุมควบคุมไดรับการสอนโดยวธิีสอนตามปกติที่ยึด

ตําราเรียนเปนหลักและใชตําราไดอยางกวางขวาง  ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุม

ทดลอง และ กลุมควบคุมแตกตางกนัอยางไมมนีัยสําคัญทางสถิติที ่ .05  และพบวาเจตคติของกลุม

ทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  ชัคเกอร ( Zucker.1978 :2804 – A)  ไดทําการศึกษาผลของการสอนเรขาคณิตโดยการ

สอนแบบปฏิบัติการ ซึ่งนกัเรียนเรียนในหองปฏิบัติการคณิตศาสตร ใชอุปกรณอยางถูกตอง  เหมาะสม
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และครูผูสอน  มกีารสนับสนุน  และกระตุนมีการใชอุปกรณการปฏิบัติอยางถกูตอง  ผลการวิจัยพบวา  

การสอนแบบปฏิบัติการ  เปนการสอนทีท่าํใหการเรียนเรขาคณิตมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

  เบลานท  (Blount. 1980 : 1990 - A) ไดทําการศึกษาผลของการสอนในหองปฏิบัติการ

คณิตศาสตร ซึ่งเปนสวนเสริมจากการสอนตามปกติในชั้นเรียนโดยศึกษาเจตคติทีม่ีตอวิชา

คณิตศาสตร และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรพบวา การสอนแบบปฏิบัติการที่ใชสลับกับการ

สอนปกติในช้ันเรียนสงผลตอเจตคติที่มีตอคณิตศาสตรอยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ.05 และ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของกลุมที่เรียนโดยวิธีการสอนแบบปฏิบัติการสลับกับการสอน

ปกติกับกลุมทีเ่รียนจากการสอนปกติ   แตกตางกันอยางไมนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   ออรตัน – ฟลินน  (Orton – Flynn.1997: 59)  ไดทาํการศึกษาเร่ือง การออกแบบบทเรียน 

โดยใชส่ือการเรียนมัลติมีเดีย นาํมาใชในการสอนเร่ืองยากสําหรับนกัเรียน      โดยนําชุดการเรียนที่เนน 

การมีปฏิสัมพนัธของส่ือมัลติมีเดีย ( Multimedia Interaction Calculator)       ซึง่เปนการเปล่ียนแปลง 

รูปแบบการสอนโดยใหนักเรียนไมตองมกีารเผชิญหนากัน  จะมีการสงัเกตและพจิารณาจากผลงาน 

ของนักเรียนทีเ่รียนจากบทเรียนปฏิบัติการ  Mic ผลการศึกษาพบวา บทเรียนปฏิบัติการมีประสิทธิภาพ 

โดยจะชวยใหนักเรียนคนพบรูปแบบของจํานวนและเขาใจความจริงของจํานวนและไดแสดงถึง 

ประโยชนในการสอนคณิตศาสตรสําหรับเนื้อหาทีย่าก  

   
   งานวจิัยในประเทศ  
   อารีย  คําปลอง (2536 : 43 - 44) ไดทําการศึกษาการสอนแบบปฏิบัติการเร่ืองคุณสมบัติ 

เกี่ยวกับวงกลม  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่3  กลุมตัวอยางที่ใชเปนนกัเรียน ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 

โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย  เขตราษฎรบูรณะ จํานวน 90 คน  แยกเปนกลุมทดลอง  

กลุมควบคุม กลุมทดลองไดรับการสอนแบบปฏิบัติการ  กลุมควบคุมไดรับการสอนแบบปกติ  ผลการวิจยั  

พบวานกัเรียนที่ไดรับการสอนแบบปฏิบัติการ  และนกัเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ มผีลสัมฤทธิ์ทางการ 

เรียนเร่ืองคุณสมบัติเกี่ยวกบัวงกลม  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1     โดยนักเรียนที ่

ไดรับการสอนแบบปฏิบัติการมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงกวานกัเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ 

   เรณู  สวยงาม (2543: 49 - 60) ไดทําการศึกษาความคิดสรางสรรคของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 ทีเ่รียนโดยบทเรียนปฏิบัติการเชิงคอนสตรัคติวิสซึม   เร่ืองความยาว  มาตราสวน 

และ พืน้ที ่ ผลการวิจยัพบวาความคิดสรางสรรคของนักเรียนหลังการเรียนโดยใชบทเรียนปฏิบัติการ 

เชิงคอนตรัคติวิซึม  สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

   วงเดือน   อินทนิเวศน (2544 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาการพัฒนาชุดการจัดกิจกรรม 

คณิตศาสตรภายใตส่ิงแวดลอมในชีวิตประจําวนัดวยวิธีสอนแบบปฏิบัติการ เร่ืองเศษสวน  
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ชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 ผลการวิจัยปรากฏวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตรของนักเรียน   

ชั้นมัธยมศึกษาปที่1 ภายหลังไดรับการสอนดวยชุดกิจกรรมคณิตศาสตรภายใตส่ิงแวดลอมในชวีติ 

ประจําวนัดวยวิธีสอนแบบปฏิบัติการ เร่ืองเศษสวน   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สูงกวากอนไดรับการสอน 

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01  

  อรทัย   ศรีอุทธา (2547 : 59) ไดทําการวิจัยเร่ืองชุดกิจกรรมแบบปฏิบัติการ เร่ือง 

ความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิตสองมิติ และสามมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ภายหลังไดรับการสอนดวยชุดกิจกรรมแบบ

ปฏิบัติการ เร่ือง ความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ สูงกวากอนไดรับการสอน             

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 

  ณยศ   สงวนสิน  (2547 : 54) ไดทําการวจิัยเร่ืองการสรางชุดกิจกรรมปฏิบัติการ

คณิตศาสตรโดยเทคนิคการสอนแบบอุปนยั- นิรนัย เร่ือง พหุนาม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่ 3    

ผลการวิจยัพบวา ผลสัมฤทธิ์จากการใชชดุกิจกรรมปฏิบัติการคณิตศาสตรโดยเทคนิคอุปนัย - นิรนัย 

เร่ืองพหุนาม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองสอนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

   วัฒนศิริ   ชมหมู (2548 : บทคัดยอ)  ไดทาํการศึกษาบทเรียนปฏิบัติการ เร่ืองการแปลง 

ทางเรขาคณิต สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนโรงเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ปที่ 2 โรงเรียนชองพรานวทิยา  จงัหวัดราชบุรี  จํานวน  40 คน   ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของ 

บทเรียนปฏิบัติการ เร่ืองการแปลงทางเรขาคณิต มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80    และคะแนน 

เฉล่ียของความสามารถในการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนเร่ืองการแปลงทางเรขาคณิต   

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 สูงกวาเกณฑรอยละ 50  ของคะแนนเต็ม 30 คะแนน  อยางมีระดับ 

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

  จากการศึกษาผลงานวิจยัทัง้ตางประเทศและในประเทศ  สรุปไดวาการสอนแบบปฏิบัติการ  

การสอนโดยใชชุดกิจกรรมแบบปฏิบัติการ  และ  การสอนโดยใชบทเรียนปฏิบัติการในวิชาคณิตศาสตร 

พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติตอการเรียน และความคิดสรางสรรคในการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของ

นักเรียนที่ไดรับการสอนตามปกติกับการสอนแบบปฏิบัติการ ผลการทดลองสวนใหญจะแตกตางอยาง

มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผลการวิจัยการสอนแบบปฏิบัติการโดยใช      ชุดกิจกรรมชุดกิจกรรม

ปฏิบัติการ นกัเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01     

  ผลจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนโดยใชบทเรียนปฏิบัติการ เพื่อเปนการ

สงเสริมใหนกัเรียนไดศึกษาคนควาความรูไดดวยตนเอง นกัเรียนมีอิสระในการคิด ทาํใหสามารถสรางองค

ความรู ดวยตนเอง และสามารถสรุปความคิดรวบยอดไดดวยตนเองจากการลงมือปฏิบัติกิจกรรม            
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ส่ืออุปกรณตาง ๆ  จะชวยกระตุนใหนักเรียนมีความสนใจในการเรียน ทาํใหนักเรียนเกิดเจตคติที่ดีตอ

วิชาคณิตศาสตรได และสงผลถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนดีข้ึน ผูวิจยัจงึสนใจที่ใชบทเรียน

ปฏิบัติการโดยใชโปรแกรม GSP ที่เนนทักษะการเช่ือมโยง   มาทําการวิจัยในคร้ังนี้  

 

 2.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับโปรแกรม GSP 
 2.1 เอกสารที่เกี่ยวของกบัโปรแกรม GSP 
  โปรแกรม Geometer’s Sketchpad (GSP) เปนโปรแกรมสํารวจเชิงคณิตศาสตร เรขาคณิต

พลวัต  ซึง่ทางบริษัท Key Curriculum Press ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนผูคิดคนโปรแกรมต้ังแตป ค.ศ.

1991 และพฒันาเร่ือยมาจนถงึเวอรชนั 4.06 โปรแกรม GSP สามารถนําไปใชชวยสอนในวิชาคณิตศาสตร

ได  เชน วิชาเรขาคณิต พีชคณิต ตรีโกณมิติ และแคลคูลัส นอกจากนี้ยงัสามารถนาํไปประยุกตสรางส่ือ

การสอนในวิชาวทิยาศาสตรโดยเฉพาะวชิาฟสิกสไดอีกดวย  โปรแกรม GSP เปนส่ือเทคโนโลยีที่ชวยให

ผูเรียนมโีอกาสเรียนคณิตศาสตร  โดยการสรางองคความรูดวยตนเอง (Constructivist Approach)    เปนส่ือที ่

ชวยใหผูเรียนพัฒนาทักษะของการนกึภาพ  (Visualization)  ทักษะของกระบวนการแกปญหา (Problem 

Solving Skills) นอกจากนี้การใชซอฟตแวรโปรแกรม GSP ในการเรียนการสอนคณิตศาสตรเปน                        

การบูรณาการสาระทีเ่กีย่วของกบัความรูคณิตศาสตร และทักษะดานเทคโนโลย ี      เขาดวยกนัทาํใหผูเรียนมี

โอกาสพฒันาพหุปญญาอันไดแก ปญญาทางดานภาษา   ดานตรรกศาสตร     ดานมติิสัมพนัธ และ ดาน

ศิลปะ 

  โรงเรียนตาง ๆ ในสหรัฐอเมริกาใชโปรแกรมนี้สอนคณิตศาสตรในโรงเรียนมากที่สุด และ

ในหลายๆ ประเทศทัว่โลก อาท ิ แคนาดา สหราชอาณาจักร สิงคโปร มาเลเซีย ไตหวนั ฮองกง 

เดนมารก ญ่ีปุน ออสเตรเลีย ไดใชโปรแกรมนี้อยางแพรหลาย ในสวนของประเทศไทยนัน้ไดลงนามใน

พิธีครองลิขสิทธิ์การใชซอฟตแวร GSP เวอรชัน 4.06 (Thai version) โดย สถาบันสงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี(ภีมวัจน  ธรรมใจ.2548 : 6)     

  สถาบันสงเสริมการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี (2548:1-2)  ไดตระหนักถึงความสําคัญ

ของการใชเทคโนโลยทีี่ชวยในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชั้นเรียน เพื่อใหนกัเรียนมีผลสัมฤทธิ์        

ทางการเรียนสูงข้ึน มเีจตคติที่ดีในการเรียนรู และเรียนรูอยางมีความหมาย จงึไดพจิารณาโปรแกรมตาง  ๆ 

และเหน็วาโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP)  เปนโปรแกรมหนึ่งที่ครูสามารถเรียนรูไดไมยากนกั 

และเกิดแนวคิดในการนาํไปบูรณาการกับการเรียนการสอนคณิตศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ   

สามารถทาํใหนักเรียนเรียนรูคณิตศาสตรไดตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร พัฒนานักเรียนใหมีเจตคติ

ที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มทีกัษะการจนิตนาการ เกดิทกัษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตร   นักเรียนสรางองคความรูไดดวยตนเอง   สสวท. จงึซือ้ลิขสิทธิ์โปรแกรม   GSP จากบริษทั Key 
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Curriculum Press และ แปลเปนภาษาไทยเพ่ือใหครูสามารถใชโปรแกรมในการสอน และ นกัเรียนสามารถ

ใชในการเรียนรูไดงาย และสะดวก  
  The Geometer’s Sketchpad คืออะไร  
  เปนเวลานับพนัปมาแลว ทีก่ารวาดและการนึกภาพ เปนส่ิงที่สําคัญมากในวชิาคณิตศาสตร 

ทักษะเบ้ืองตนที่สอนในวิชาเรขาคณิตคือ การใชวงเวยีน และสันตรงในเร่ืองการสราง สวนในวิชา

พีชคณิต มีการเขียนกราฟของฟงกชนั แตการใชกระดาษและดินสอสรางงานยังคงตองใชในการเรียน

การสอนวิชาคณิตศาสตร ซึ่งพบวามีอุปสรรคที่สําคัญ 2 ขอ คือ ขอที่หนึ่ง การสรางแตละคร้ังตองใช

เวลา และเมื่อสรางเสร็จแลวรูปที่ไดก็ไมมีการเคล่ือนไหว จากอุปสรรคขอแรก การใชโปรแกรมคอมพวิเตอร 

ตัวอยางเชน The Geometer’s Sketchpad   จะชวยแกปญหาเร่ืองเวลาไดดวยการใชคําส่ังตาง ๆ เชน 

แบงคร่ึงมุม และ สะทอน ซึง่จะแสดงผลใหอยางรวดเร็วเมื่อเปรียบเทยีบกับการสรางบนกระดาษนอกจากน้ี 

The Geometer’s Sketchpad ยังชวยใหเราสามารถสรางและสํารวจไดหลากหลายวิธี ต้ังแตอยางงายไป

จนถงึซับซอนข้ึนในเวลาอันจํากัด  อุปสรรคขอที่สองของการสรางรูปดวยกระดาษและดินสอ คือ รูปนั้น

จะ“นิ่งอยูกบัที่” การสรางที่บางอยางดูเหมือนวาจะเปนจริงนั้น (มมุที่กําหนดเทากนั)  เปนความจริง

เชิงคณิตศาสตร แตบางอยางดูเหมือนวาจะเปนจริงเนือ่งจากเลือกสรางข้ึนมา นับวาเปนเร่ืองยากที่จะ

แยกแยะวาอะไรที่เปนจริงเพยีงบางคร้ังและอะไรจะเปนจริงเสมอ โดยไมตองกลับไปสรางรูปใหมหลาย  

ๆ  รูป ในทาํนองเดียวกนัอาจจะยากที่จะสรุปเร่ืองของวงศเสนโคง (family of curves) ตาง ๆ  เชน 

สมการ y = mx + b โดยไมตองเขียนกราฟของสมการเหลานั้นหลาย ๆ  เสน  

  ความงดงามทีเ่กิดจากการสรางโดยใช Sketchpad คือ สามารถทาํใหเคล่ือนไหวได รูปที่

สรางดวย Sketchpad  สามารถลาก  บีบ ใหมีขนาดเล็กลง หรือ ยืด ขยาย  ได  อีกนยัหนึ่ง คือ เปนการ

เปล่ียนแปลงทีย่ังคงรักษาสมบัติทางคณิตศาสตรไวเสมอ ขณะที่ทาํใหรูปมกีารเปล่ียนแปลงความสัมพันธ             

ที่กําหนดไวในข้ันตอนการสรางจะยังคงมีอยู สวนสมบัติบางอยางที่เปล่ียนแปลงไดจะเปนสมบัติที่

ไมไดกําหนดไวในข้ันตอนการสรางอยางแทจริง  จะเหน็วารูปบน Sketchpad  มีการเปล่ียนแปลงจะทํา

ใหสามารถสํารวจผลที่เปนไปไดหลาย ๆ กรณีตามเงือ่นไขของการสราง  ส่ิงเหลานีท้ําใหงายตอการ

จําแนกระหวางสมบัติที่เปนจริงบางครัง้ และสมบัติที่เปนจริงเสมอในทกุๆ สถานการณ ที่กําหนดให  

โดยนัยเดียวกนัการเคล่ือนไหวตัวพารามิเตอร m และ b ของสมการ  y = mx + b  เปนตัวอยางทีท่ําให

สามารถสํารวจวงศเสนโคง (family of curves) ทัง้หมดดวยการเขียนกราฟเพียงคร้ังเดียว  

  นารี  วงศสิโรจนกุล  (2549 : online)   กลาววา   โปรแกรม GSP   พฒันาข้ึนโดยบริษทั Key 

Curriculum Press  ต้ังแตป ค.ศ. 1991 และพัฒนาข้ึนเร่ือย  ๆ   จนถงึ เวอรชนั 4.06     โรงเรียนตาง  ๆใน

สหรัฐอเมริกาใชโปรแกรมนี้สอนคณิตศาสตรในโรงเรียนมากที่สุด และในหลายประเทศทัว่โลก ไดใชโปรแกรมนี้
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อยางแพรหลาย   ในสวนของประเทศไทยนัน้ไดลงนามในพธิีครองลิขสิทธิก์ารใชซอฟทแวร GSP  เวอรชนั 4.06   

เมื่อกลางเดือนธันวาคม ณ. โรงแรมควนีสปารค  

   จากเอกสารทีเ่กี่ยวของกบัโปรแกรม Geometer’s Sketchpad (GSP)   ทีก่ลาวมาขางตน  

สรุปไดวา โปรแกรม GSP หมายถึง ส่ือเทคโนโลยีทีพ่ัฒนาข้ึนเพื่อใชในการเรียนการสอนคณิตศาสตร    

ที่ครูสามารถนาํมาใชในกิจกรรมการเรียนการสอน นาํมาใชสรางส่ือการสอนและใบงาน   เพือ่ใหนักเรียนเกิด 

การเรียนรูทีห่ลากหลาย  

 
  2.2 ความสามารถของโปรแกรม GSP 
  Key Curriculum Press (อํานาจ   เช้ือบอคา. 2547 :14-16 ; อางถงึ Key Curriculum 

Press.2001 :1-101)   ไดกลาวถึงความสามารถของ GSP   

  1. ดานศิลปะ และการเคล่ือนไหว (Art / Animation) 

   โปรแกรม  GSP สามารถที่จะนําเคร่ืองมือมาสรางรูปตาง ๆ และสามารถใชคําส่ัง

เพื่อที่จะทาํใหรูปดังกลาว เคล่ือนไหวไดตามที่ตองการ ซึง่เปนโปรแกรมที่ไมเคยปรากฏมากอน 

10 20 30 40 50

t = 1.92ความเรว็ของลกูปน = 24.13

A = 45.13°

SOMNUK@IPST

แสดง ตําแหนงลูกปน

ยิง
บรรจุ

ซอน เวลา

ควบคุมเรือ

v

t

 
 
ภาพประกอบ 1   ส่ือการสอนที่ใชในการจัดกจิกรรมใหนกัเรียนจนิตนาการภาพ ฝกการกาํหนด 

         คาตัวแปร   ใหนักเรียนคิดสรางฟงกชนัของการเคลือ่นที่ของลูกปน    (สสวท. 2549 : Online) 

 

  2.   วิชาแคลคูลัส (Calculus) 

   ในวิชาแคลคูลัส  เราสามารถใชโปรแกรม GSP   คํานวณหาปริมาตรของกลองซึง่เกิด

จากการตัดมุมทั้งส่ีของกระดาษ ซึ่งเราจะเห็นการเปล่ียนแปลงของปริมาตรของกลองดังกลาวเม่ือม ี

การเคลื่อนไหว   และนอกจากนีย้ังสามารถใชโปรแกรม ดังกลาวสรางกราฟจากสมการตาง ๆ ได เชน 

dcxbxaxy +++= 23   หรือรูปสมการอ่ืน ๆ  ที่ตองการได 
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 ภาพประกอบ 2  กลองซึง่เกิดจากการตัดมุมทั้งส่ีของกระดาษ  ( สสวท. 2549 : Online) 

 

  3.  วงกลม   (Circles) 

   ในโปรแกรม  GSP สามารถที่จะใชเคร่ืองมือ สรางวงกลมที่ตองการและสามารถที่จะ

วัดหาความยาวของรัศมี    เสนรอบวง และคํานวณหาพืน้ที่ได 

 

 

 

 

 

 

  

  

ภาพประกอบ 3  การสรางวงกลม และ การวัดหาความยาวของรัศม ี เสนรอบวง และคํานวณหาพื้นที ่

          (อํานาจ   เชื้อบอคา. 2547: 15) 

  

  4.  ภาคตัดกรวย (Conic Section) 

   ในภาคตัดกรวยโปรแกรม GSP สามารถทีจ่ะสรางวงกลม (Circle)   วงรี (Ellipse) 

พาราโบลา  (Parabola) และ ไฮเพอรโบลา  (Hyperbola) โดยการเคล่ือนที่จะทาํใหเหน็รอยรอย 

(Trace) ของกราฟ  ซึ่งจะทาํใหเหน็รูปตาง ๆ  ไดตามความตองการ  

 

 

เสนรอบวง AB = 15.28 ซม.

AC  = 2.43 ซม.

พ้ืนที ่ AB = 18.58 ซม.2A

B

C



 20 

E

D

F1 F2

 

 

 

 

 
 
 
 

 ภาพประกอบ 4   การสรางรูปวงรี  จากโปรแกรม GSP   (อํานาจ   เชื้อบอคา. 2547: 15) 

 

  5.  การเขียนกราฟและการหาจุดโคออรดิเนตในเรขาคณิต (Graphing/Coordinate 

Geometry)   ในการเขียนกราฟจากรูปสมการตาง ๆ เชน  

    ( ) khxay +−= 2  

    ( )( )( )dxcxbxay −−−=  
    ( ) dcxbay +−+=  

 

  6.  เสนตรงและมุม  (Line and Angles) 

   ในการสรางเสนตรงและมุมโดยการใชโปรแกรม GSP สามารถทําไดโดยงาย   ซึง่เมื่อ

ไดทําการสรางเสนตรงและมุมเสร็จแลวสามารถที่จะวัดขนาดสวนของเสนตรงและมุมดังกลาวได ดวย

ความสามารถและสมบัติดังกลาวทําใหสรุปเนื้อหา และทฤษฎีเกี่ยวกบัเร่ืองเสนตรงและมุมได 

  7.  รูปสามเหล่ียม (Triangles) 

   เมื่อสรางรูปสามเหล่ียมโดยการใชโปรแกรม  สามารถท่ีจะใชคําส่ังในโปรแกรมเพือ่

คํานวณหาความยาวของดานแตละดาน  มุมแตละมุม  และคํานวณหาพืน้ที่ของรูปสามเหล่ียมยอมไม

มีการเปล่ียนแปลง  ดังนัน้เมื่อโยกจุดยอดของสามเหล่ียมไปอยู ณ ตําแหนงตาง ๆ  โดยที่ความสูงเทา

เดิมพืน้ที่ของสามเหล่ียมยอมคงที่เสมอ นอกจากน้ันยังสามารถหาจุดออรโทเซนเตอร (Orthocenter)  ของ

สามเหล่ียมไดอีกดวย  

  8.  ตรีโกณมิติ (Trigonometry)  ในการหาฟงกชันตรีโกณมิติโดยใชโปรแกรม GSP 

กระทาํไดโดยสรางวงกลมหนึ่งหนวย (Unit Circle)   เมือ่กําหนดมุม A   ก็สามารถหาคาของฟงกชัน

ตรีโกณมิติของมุม A ไดตามตองการ ดังรูป 

   

 

CA B
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ภาพประกอบ  5   การสรางวงกลมหนึ่งหนวย เพื่อหาฟงกชันตรีโกณมิติ   โดยใชโปรแกรมGSP 

          (อํานาจ   เชื้อบอคา. 2547: 16) 

 
  Sketchpad   ใชทําอะไรไดบาง 
  สถาบันสงเสริมการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี (2548 :2 - 4 )  กลาววา The Geometer’s 

Sketchpad  เปนโปรแกรมอเนกประสงค  ขอบเขตของการใชข้ึนอยูกับจินตนาการของผูใช  ตัวอยางที่

สามารถทําไดโดยใช Sketchpad 

  1.  การสํารวจและการสอนทฤษฎีบททางเรขาคณิต  

  ในหนังสือเรขาคณิตมักเต็มไปดวยทฤษฎีบท  สัจพจน  บทแทรก  บทต้ัง (lemma)  และ 

บทนยิาม  ซึง่มีหลากหลายอยางที่ยากทีก่ารเขาใจ  หรือแมจะเขาใจก็ไมลึกซึ้ง  วิธทีี่จะใหเขาใจทฤษฎี

บททีย่าก  ๆ  หรือวิธีการสอนเร่ืองยากในชั้นเรียน คือ การใช  Sketchpad   สรางแบบจําลองตาง ๆ  

  2.  การนาํเสนอในช้ันเรียน  

  แบบรางทีน่ําเสนอเปนเอกสารของ Sketchpad   ที่ไดออกแบบไวสําหรับการนาํเสนอไปยัง

กลุมบุคคลตาง ๆ เชน นักเรียน เพื่อนรวมชั้นเรียน หรือครู โดยปกติแบบรางทีน่าํเสนอจะมีภาพกราฟก

ที่สวยงาม  เคล่ือนไหวได มีปุมแสดงการทํางานตาง ๆ  และมีเนื้อหาไดหลายหนา ครูสามารถใช Sketchpad   

ใหเปนเคร่ืองมือที่จะชวยใหการสอนมีประสิทธิภาพ          ถึงแมวาจะไมสามารถสอนในหองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอรไดทุกวนั  แตกส็ามารถนํางานมาสาธิตในหองเรียนที่มีคอมพวิเตอรเพยีงเคร่ืองเดียวพรอม

เคร่ืองฉาย LCD ได   นอกจากนีน้ักเรียนยงัสามารถนํางานที่สรางในแบบรางมาเสนอในช้ันเรียน  หรือ

ทํารายงานตลอดจนทาํแฟมผลงานตาง ๆ  ได   

  3.  การศึกษารูปตาง ๆ  จากหนังสือเรียน  

  เมื่อเราชํานาญในการใช Sketchpad แลว จะพบวาในการสรางรูปตาง ๆ  บนจอคอมพวิเตอร จะ

ใชเวลานอยกวาการสรางดวยมือ     นอกจากนั้นในการสรางรูปดวย Sketchpad         ยงัไดเปรียบ
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ตรงที่สามารถทําใหรูปนัน้เคล่ือนไหวได และสํารวจการเปล่ียนแปลงได   ดังนัน้ควรพิจารณาใช ในการ

สรางและศึกษารูปในหนงัสือเรียนและในการทําการบาน  

  4.  ใช  Sketchpad ในรายวชิาตาง ๆ ของคณิตศาสตร 

  Sketchpad เปนเคร่ืองมือที่จะเปนอยางยิ่งในรายวิชาตาง ๆ ของคณิตศาสตร ไมวาจะเปน

นักเรียนหรือครู เชนในพีชคณิต สามารถใช สํารวจความชันและสมการของเสนตรง สํารวจสมบัติ

พาราโบลา และหัวขออ่ืน ๆ ที่สําคัญอีกลายหวัขอ ในวชิา algebra   และ pre – calculus  ทั้งนักเรียน

และครูสามารถสํารวจการเคล่ือนไหวของวงศของฟงกชนัดวยการใชคําส่ังตาง ๆ จากเมนูกราฟ ใชกับ

วิชาตรีโกณมติิ ในวิชาแคลคูลัส ใชสํารวจอนุพนัธของฟงกชนั ดวยการสรางเสนสัมผัสเสนโคง และ             

ใชคําส่ังอนพุนัธ หรือ  สํารวจปริพันธโดยการสรางพืน้ที่ที่ปดลอมดวยเสนโคง  นอกจากนี ้ Sketchpad      

ยังสามารถใชประโยชนในวชิาคณิตศาสตร ระดับวิทยาลัย  เชนวิชา  non- Euclidean geometry    

หรือหัวขอตาง ๆ  ในวิชาคณิตศาสตรชั้นสูง 
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แสดงชุด y = sin ax

ซอนชุด y= h sin x

ซอน ชุด y= cos bxแสดง วิธีใช

แสดง กราฟ h sin xแสดง กราฟcos

 
 

ภาพประกอบ  6    กราฟของฟงกชนัตรีโกณมิติ  (สสวท. 2549 : Online). 

 

  5.  การสรางแฟร็กทัล (Fractal) 

  แฟร็กทัลเปนรูปเรขาคณิตที่สวยงามสะดุดตาซึ่งพบเหน็ไดในธรรมชาติ  และเปนรากฐาน

ที่สําคัญของโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟกหลาย ๆ โปรแกรมแฟร็กทัลเปนรูปเรขาคณิตที่คลายกับ
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ตัวเอง มนัจะดูเหมือนกันไมวาจะขยายในมุมมองใด ๆ การสรางแฟร็กทัลเร่ิมจากการสรางรูปงาย ๆ  

แลวทําซํ้ารูปเดิมแตใหมีขนาดเล็กลง ๆ การใชคําส่ังทาํซํ้าของ Sketchpad ชวยใหสามารถสราง

แฟร็กทัลนี้  หรือ การสรางแบบอ่ืน ๆ ที่ใชกระบวนการทาํซํ้าได  

 
ภาพประกอบ 7   การสราง  fractal  : การทําซํ้า (รูปสามเหล่ียม)   (ภีมวจัน    ธรรมใจ.2548:35)  

         

  6.  การวาดภาพที่ไดสัดสวนเหมือนจริงและรูปศิลปะทางเรขาคณิตแบบตาง ๆ  

  หากตองการทาํบัตรอวยพร  หรือตองการออกแบบพื้นหลังบน  webpage ใหไดภาพที่

สวยงามไมซ้าํแบบใคร สามารถใชเคร่ืองมอืในเมนกูารแปลงของ Sketchpad  รวมกบัเคร่ืองมือจาก

เมนูแสดงผลและจากที ่อาน ๆ ก็จะชวยใหเราสรางภาพไดอยางวิจิตรงดงาม ต่ืนตาต่ืนใจ  

 

SOMNUK@IPST
เริ่ม/หยุด

 
    

ภาพประกอบ  8   ตัวอยางส่ือที่สรางโดยอาศัยการแปลงทางเรขาคณิต (สสวท. 2549 : Online) 

 

  นวลนดา   สงวนวงษทอง (2549 : online). กลาววา  โปรแกรม  Sketchpad สามารถใช

เปนส่ือภาพในการนาํเสนอแนวคิดทางดานคณิตศาสตร ทาํใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในการเรียน

การสอนคณิตศาสตรมากยิง่ข้ึน   
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   นารี  วงศสิโรจนกลุ (2549 : online) กลาววา   เราสามารถใช โปรแกรม GSP    สรางรูป

เรขาคณิตจาํนวนมากเพื่อพิสูจนทฤษฎีตาง  ๆ   ทัง้ยงัทบทวนไดงายและบอยข้ึน การสอนดวยโปรแกรม GSP 

จะทาํใหนักเรียนเรียนไดสนุก เขาใจไดเร็ว นาต่ืนเตน นอกจากนัน้การใช GSP สรางส่ือการสอนและใบ

งาน ยงัทาํไดรวดเร็ว สามารถนําเสนอภาพเคล่ือนไหว (animation) มาใชอธิบายเนื้อหาทีย่าก ๆ เชน 

ทฤษฎีทางคณิตศาสตร ฟสิกส ใหเปนรูปธรรม   และโปรแกรมยังเนนใหนักเรียนฝกปฏิบัติดวยตัวเองได   

   จากความสามารถของโปรแกรม  The Geometer’s Sketchpad (GSP)   ที่กลาวมาขางตน    

สรุปไดวา โปรแกรม GSP   มีความสามารถในการนาํเสนอภาพเคล่ือนไหว    นํามาใชในการอธิบายเนื้อหาวิชา 

คณิตศาสตร  สามารถสรางรูปเรขาคณิต  รูปกราฟตาง ๆ   สามารถเล่ือน หมุน ยืด  หด  พลิก  ได  และ 

นักเรียนสามารถสรางองคความรูดวยตนเองโดยการลงมือปฏิบัติ  เปนส่ือที่ชวยใหผูเรียนไดพัฒนา 

ทักษะการนึกภาพ  ทกัษะกระบวนการแกปญหา 
 
 2.3  งานวิจัยที่เกี่ยวของกบัโปรแกรม   GSP  
  งานวจิัยตางประเทศ 
  โฟเลททา ( Foletta. 1994 : 2311 -A) ไดศึกษาเร่ืองการใชเทคโนโลยี และ แนวทางการ

ตรวจสอบความเขาใจเกี่ยวกบัการคิดของนักเรียนเม่ือใชโปรแกรม GSP  ในการเรียนวชิาเรขาคณิต ใน

ชั้นเรียน   จุดมุงหมายของการศึกษาในคร้ังนี้เพื่อวาดรูปทรงเรขาคณิตในธรรมชาติ ของนกัเรียนเกรด 9 

และ เกรด 10   จํานวน 4 คน  คําถามทีใ่ชเปนคําถามที่เกีย่วกับเรขาคณิตในธรรมชาติ สําหรับระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย  จากการสังเกตวิธีการทีน่ักเรียนใชโปรแกรม GSP  และจากการปฏิบัติใน          

กลุมยอย มวีิธีการเก็บขอมูลโดยการสงัเกตการทํางานในกลุมยอย การสังเกตในช้ันเรียน และการ

สัมภาษณนักเรียน การปฏิบัติของนกัเรียนจะใชการลงมือปฏิบัติบนกระดาษ และ จากคอมพิวเตอรในการ

ทํางาน   ผลการวิจัยพบวา 

   1. การวาดรูป  การวัด  หรือการสํารวจของนกัเรียนจะเกดิการผลักดัน และ คําแนะนาํ

จากครู  

   2. GSP เปนเคร่ืองมือใหมของการเรียนรูทางเรขาคณิต นักเรียนใช GSP ในสวนที่

เพิ่มเติมจากกระดาษและปากกา 

   3.  ในการสืบสวนสอบสวนการใช GSP นกัเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า   

สามารถทําไดดีแตจะตองมีข้ันตอนทีม่ากกวา 

   4. นกัเรียนสามารถต้ังขอความคาดการณ ต้ังแตเร่ิมใช GSP ในการสืบสวนสอบสวน 

นักเรียนจะมองหาจุดสําคัญที่ตองคนหาเพ่ือสรุปขอมูลบางสวนของขอสรุปนีน้ักเรียนจะมีการอธบิายถงึ
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เคร่ืองมือ การคิด การมีปฏิสัมพันธในกลุมยอย ปจจยัทีส่นับสนนุการคนพบของนักเรียนถงึบทบาทของ 

GSP การออกแบบการสืบสวนสวบสวน และ ธรรมชาติของการมีปฏิสัมพันธอยางแทจริง   

  เลสเตอร (Lester. 1996 : 2343 – A)  ไดศึกษาผลการสอนโดยใช GSP ที่มีตอผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนเรขาคณิตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  รัฐแคลิฟอรเนีย  สหรัฐอเมริกา ในป 

ค.ศ. 1996   ผลวิจัยใหกลุมทดลองเรียนโดยใช  GSP  สวนกลุมควบคุมเรียนตามปกติโดยใชไมบรรทัด  

ดินสอ  ไมโพรแทรกเตอร และ วงเวยีน  ผลการวิจยัพบวา คาเฉลี่ยของผลการสอบหลังเรียนเกี่ยวกบั

การตั้งขอคาดการณทางเรขาคณิตของกลุมทดลอง  สูงกวากลุมควบคุมที่ระดับนยัสําคัญทางสถติิ .05  

  ยูซิฟ (Yousif.1997 :1631-A)  ไดศึกษาผลการใช GSP  มีผลตอเจตคติของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเรขาคณิตเบ้ืองตนที่โรงเรียนเซาทเวสเทิน             

รัฐโอไฮโอ  ประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1996 – 1997  โดยที่ใหกลุมทดลองเรียนดวยโปรแกรม GSP  

สวนกลุมควบคุมเรียนดวยวธิีปกติ ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลองมเีจตคติตอวิชาเรขาคณิตสูงกวากลุม

ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

  ลิง (Ling. 2004 :1466-A) ไดศึกษาเร่ือง การเสริมการเรียนรูเร่ืองภาคตัดกรวยดวยเทคโนโลยี   

จุดมุงหมายของการวิจัยในคร้ังนี้ มี 2 ขอ  คือ เพื่อหาแนวทางการใชเทคโนโลยีทีเ่พิม่เติมการเรียนรูของ

นักเรียนในการเรียนเร่ืองภาคตัดกรวย และเพื่อศึกษาทัศนคติของนักเรียนหลังใชเทคโนโลยีในการศึกษา        

ไดแบงนกัเรียนออกเปน 3 กลุม  กลุมละ 11 คน  ในการเรียนการสอนแตละกลุมมีผูสอนคนเดียวกนั   

กลุมที่ 1 ใชเคร่ืองคํานวณเชิงกราฟ  กลุมที่ 2 ใชคอมพวิเตอรซอฟตแวร  กลุมที่ 3 เปนกลุมควบคุมใช

โปรแกรม GSP    ผลการวจิัยพบวา 2 กลุมที่ใชเทคโนโลยี คะแนนทีไ่ดไมมีความแตกตางกนัที่ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ และ สูงกวากลุมควบคุม แตไมมีนักเรียนคนใดที่ไดรับคะแนนตํ่าลง ทัศนคติของ

กลุมควบคุมสูงกวาทัศนคติของกลุมที่ใชเทคโนโลยี 2 กลุม อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

 
  งานวจิัยในประเทศ 
  อํานาจ   เชื้อบอคา (2547 :30)   ไดทําการวิจยัเร่ือง ผลการใชโปรแกรม GSP ที่มีตอ

ผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตร เร่ืองพาราโบลา ชัน้มธัยมศึกษาปที ่ 3 จาํนวน 48  คน   ผลการวิจัย

ปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรเร่ืองพาราโบลาหลงัจากไดรับการสอนโดยใชโปรแกรม GSP  

สูงกวากอนไดรับการสอนดวยโปรแกรม GSP     อยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ  .01  

  จากการศึกษางานวิจยัทัง้ตางประเทศและในประเทศ ผูวิจัยมีความเหน็วาควรนาํโปรแกรม 

GSP มาใชประกอบการเรียนการสอนปฏิบัติการคณิตศาสตร เพราะนักเรียนไดลงมอืปฏิบัติกิจกรรม   

มีอิสระในการคิด ทําใหสามารถสรางองคความรูดวยตนเอง สามารถสรุปความคิดรวบยอดไดดวย
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ตนเองจากการลงมือปฏิบัติ กิจกรรม ส่ือ อุปกรณตาง ๆ และสืบเสาะหาเหตุผลอันจะเปนพืน้ฐาน

การศึกษาในระดับที่สูงข้ึน 

 

3.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับทักษะการเช่ือมโยง 
 3.1  ความหมายของทักษะการเชื่อมโยง 
  สภาครูคณิตศาสตรแหงชาติสหรัฐอเมริกา (ศศิธร  แกวรักษา. 2547 : 15-16 ;  อางอิง

จาก The National Council of Teachers of Mathematics, [NCTM]. 1991:102)   ไดใหความหมาย

ของการเช่ือมโยง คือการผสมผสานแนวคิดที่มีความเกีย่วของกนัใหรวมเปนองคประกอบเดียวกัน ซึ่ง

แบงออกเปน  

   3.1.1  การเช่ือมโยงภายในวิชา  เปนการนําเนื้อหาภายในวิชาเดียวกนั  ไปสัมพนัธกัน

ใหผูเรียนไดประยุกตความรู และทักษะไปใชในชวีิตจริง ชวยใหนกัเรียนทําความเขาใจถึงความแตกตางของ

เนื้อหาวิชารวมทั้งพีชคณิต เรขาคณิต และตรีโกณมิติ  ซึ่งจะทําใหการเรียนของผูเรียนมีความหมาย  

   3.1.2  การเช่ือมโยงระหวางวิชา  เปนการรวมศาสตรตาง ๆ  ต้ังแต  2  สาขาข้ึนไป 

ภายใตหัวเร่ืองที่เกี่ยวของกนัใหมาสัมพันธกัน เชนวิชาคณิตศาสตรกับวิชาวิทยาศาสตร  เศรษฐศาสตร 

สังคม กฬีา  หรือศิลปะ  เปนการเรียนรูโดยใชความรู  ความเขาใจ  และทักษะในวิชาตาง ๆ  มากวา  1  

วิชาข้ึนไป  จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ลึกซึง้  และตรงกับสภาพชีวิตจริง 

  กรมวิชาการ (2544 : 20) กลาววา ทกัษะการเช่ือมโยง คือ การจัดการเรียนรูคณิตศาสตร

ที่ตองการใหผูเรียนมีความรูและมพีืน้ฐานในการทีจ่ะนาํไปศึกษาตอนัน้จาํเปนตองบูรณาการเนื้อหาตาง  ๆใน

วิชาคณิตศาสตรเขาดวยกนั เชน การใชความรูเร่ืองเซตในการใหคําจํากัดความบทนิยามในเร่ืองตาง ๆ 

เชน บทนิยามของฟงกชันในรูปของเซต บทนยิามลําดับในรูปของฟงกชัน 

  นอกจากการเช่ือมโยงระหวางเนื้อหาตาง ๆในคณิตศาสตรดวยกันแลว  ยังมีการเช่ือมโยง 

คณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ   โดยใชคณิตศาสตรเปนเคร่ืองมือในการเรียนรูและใชในการแกปญหา  

เชน เร่ืองการเงิน  การคิดดอกเบ้ียทบตน  ก็อาศัยความรูในเร่ืองเลขยกกําลังและผลบวกของอนุกรม            

ในงานศิลปะและการออกแบบบางชนิดก็ใชความรูเกีย่วกับรูปเรขาคณิต 

  จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา ทักษะการเช่ือมโยง  หมายถงึ  ความสามารถในการนํา

ความรู  เนื้อหาสาระ  และกระบวนการทางคณิตศาสตร  มาใชในการเรียนรูเนื้อหาใหม และสามารถ

แกปญหาในกิจกรรมที่ครูผูสอนกําหนดข้ึน ชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจอยางลึกซึง้  ทาํใหผูเรียนเหน็

ความเชื่อมโยงของคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน หรือเห็นการนาํคณิตศาสตรไปเชื่อมประยุกตใชได

ชีวิตประจาํวนั   
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 3.2 มาตรฐานการเชื่อมโยง  
  หลักการและมาตรฐานการเชื่อมโยง 
  สภาครูคณิตศาสตรแหงสหรัฐอเมริกา (NCTM.2002: 64-66) ไดกําหนดมาตรฐานการ

เชื่อมโยง   (Connection Standard) ไวดังนี ้ 

  โปรแกรมการสอนต้ังแตชั้นกอนปฐมวัยถงึเกรด 12  มุงใหนักเรียนสามารถ 

  1. ตระหนัก  และรูจักเช่ือมโยงความรูตาง ๆ ในคณิตศาสตร 

   การศึกษาคณิตศาสตรสามารถเช่ือมโยงกันได  ควรสอดแทรกในการเรียนการสอนใน

โรงเรียนในทกุระดับชั้น   การใหประสบการณการเรียนคณิตศาสตรกับเด็กในคร้ังแรกที่เขามาโรงเรียน  

ไมควรแยกเปนเร่ือง ๆ แตควรรวมคณิตศาสตรเขาหลาย ๆ เหตุการณซึ่งเด็กสามารถเรียนรู  และจดจํา

แบบรูปของคณิตศาสตรจากจังหวะดนตรี  เพลงที่รอง รูปหกเหล่ียมในรวงผ้ึง  นับจาํนวนคร้ังที่กระโดด  

เมื่อข้ึนไปเรียนในระดับเกรด 3 – 5 กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรควรเปนนามธรรมมากยิ่งข้ึน 

ซึ่งจะเร่ิมเหน็การเช่ือมโยงระหวางการดําเนินการทางเลขคณิต ตัวอยางเชน การคูณเปนเหมือนการ

บวกจํานวนทีซ่้ํากนั รูวาการดําเนินการทางคณิตศาสตรมาสามารถนาํไปใชในเหตุการณตาง ๆ ดวย

ตนเอง ทัง้เร่ืองตรรกยะ สัดสวน และความสัมพันธเชิงเสน ควรสอดแทรกเขามาในกิจกรรมการเรียน

การสอนทุกคร้ัง ในเกรด 9 – 12 นักเรียนไมเพยีงตองรูถึงลักษณะของการเช่ือมโยง แตตองสามารถ

หยัง่รูที่จะนําความรูหนึง่ไปแกปญหาตาง ๆ ได  

  ตลอดการเรียนต้ังแตอนุบาลถึงเกรด 12 นักเรียนควรถามตนเองวา “ปญหานี ้ หรือ 

คณิตศาสตรเร่ืองนี้เหมือนกบัปญหาอ่ืน หรือเร่ืองอ่ืนที่เคยเรียนมากอนหรือไม  อยางไร”  การเช่ือมโยง

เปนการสรางแนวคิดใหม ๆ  ขยายเพิม่เติมจากคณติศาสตรที่เคยเรียนมาแลว  เรียนรูในการเตรียม

ตัวรับความรูใหม นักเรียนระดับประถมศึกษารูจักนําเร่ืองการลบจํานวนเต็มบวกมาโยงเขากับการลบ

ทศนิยม และเศษสวน นกัเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนตนตระหนกัและรูจกัวิธนีาํเสนอการเช่ือมโยงทาง

คณิตศาสตรทีม่ีแนวคิดเดียวกัน เชน อัตราสวน ใชในการนําเสนออัตราการเปล่ียนแปลงเพื่อหาความ

เอียงหรือความชันของเสนตรง นักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายรูจกัเช่ือมโยงแนวคิดในพีชคณิต  และ

เรขาคณิต 

  กิจกรรมที่ใชในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร เชน ความสัมพนัธระหวางเสนผานศูนยกลาง 

และ เสนรอบวงกลม ทําการทดลองโดยวงกลมขนาดตาง ๆ หลาย ๆ รูป มาวัดความยาวของเสนรอบวง  

และเสนผานศูนยกลาง  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  อาจจะนาํขอมูลมาเขียนกราฟ 2 ตัวแปร  

เสนรอบวง (c)   และเสนผานศูนยกลาง (d) จะไดแนวเสนตรงผานจุด (0, 0) และ อัตราสวนของ c/d 

คงที่ เมื่อเฉล่ียคาของ c/d ทีจ่ะไดคาอยูระหวาง 3.1 และ 3.2   ซึ่งเปนคาประมาณของ π  ปญหานีไ้ด

นําแนวคิดในเร่ืองของการวดั การวิเคราะหขอมูล เรขาคณิต   พีชคณิต และจํานวนมาใช 
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  2.  เขาใจคณิตศาสตรวาเช่ือมโยงกันไดอยางไร  และนาํความรูหนึง่ไปสรางความรูใหมที่

เกี่ยวของกนัได 

  เมื่อนักเรียนส่ังสมประสบการณทางคณิตศาสตรที่โรงเรียนไปเร่ือย ๆ ความสามารถใน

การเหน็สวนทีส่ามารถเก่ียวของกนัไดในคณิตศาสตรควรมีเพิ่มข้ึน  นักเรียนในระดับชัน้อนุบาลถงึเกรด  2   

จะตระหนกัในเร่ืองการนับ  รูจักจํานวน และสัณฐานของวัตถุตาง ๆ นกัเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา  

จะไดคนหาการดําเนินการทางเลขคณิตแบบตาง ๆ  และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนจะได

คนหาตัวอยางของจํานวนตรรกยะ  รูจักการสรางสัดสวน  และความสัมพันธเชิงเสน  สวนนกัเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  จะไดคนหาการเช่ือมโยงของคณิตศาสตรในเร่ืองตาง ๆ   ดังตัวอยาง 

พีระมิดส่ีเหล่ียมจัตุรัสที่ถูกตัดยอดสามารถนํามาเปนแนวทางในการหาสูตรการหาพื้นที่ของรูปส่ีเหล่ียม             

คางหม ู

  3.  ตระหนกั และรูจักประยุกตคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ (NCTM; 2000 p.274) 

  ในการเรียนคณิตศาสตรควรไดทํางานเกีย่วกับปญหาในวิชาอ่ืน ๆ บาง  การเชือ่มโยง 

สามารถทําไดกับวิชาอ่ืน ๆ ที่เปนชีวิตประจําวนัของนักเรียน ต้ังแตระดับอนุบาล ถงึเกรด 2  นกัเรียน

สามารถเรียนคณิตศาสตรพื้นฐานทีม่ีการเชื่อมโยงกับชีวติจริง  นักเรียนในระดับเกรด 3  ถึง เกรด 5  

ควรจะไดเรียนการประยุกตของคณิตศาสตรที่สําคัญกับวชิาอ่ืน ๆ และขยายเพิ่มเติมข้ึนไปอีกในระดับ

เกรด 6  ถงึ เกรด 8 และในระดับเกรด 9 – 12 ควรจะใชคณิตศาสตรไปอธิบายปญหาที่ประยุกตซับซอน

ข้ึน 

  การใหนักเรียนไดรับประสบการณทางคณิตศาสตรดวยการใหงานถือเปนเร่ืองสําคัญ

คณิตศาสตรสามารถนําไปใชในวทิยาศาสตร   สังคมศาสตร   เภสัชศาสตร  และ บริหารธุรกิจ          

การเช่ือมตอคณิตศาสตรเขากับวทิยาศาสตรไมไดทําแคเฉพาะเนื้อหาแตยังรวมถงึกระบวนการเนือ้หา  

และ กระบวนการทางวิทยาศาสตร  ไดนําไปประยุกตใหเขากับการเรียนคณิตศาสตร  ดังในมาตรฐาน

การศึกษาวทิยาศาสตรแหงชาติ (National Science Education Standards) ที่ระบุใหใน 1 ป โรงเรียน

ประถมศึกษาจะตองสอนวิชาวทิยาศาสตร เร่ือง อากาศ โดยนําคณิตศาสตรมาเชือ่มโยงกับกิจกรรม

การสอนนี้ ซึง่สามารถทําไดหลากหลาย เชน นักเรียนอาจจะออกแบบเคร่ืองมือ หรืออุปกรณวัดสภาพ

อากาศ   วางแผนการจัดการและการส่ือสารขอมูล เปนตน  

 

  ตัวอยางของการประยุกตคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ เปนเร่ืองที่นกัเรียนในโรงเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแหงหนึง่ไดไปฝกงานที่บริษัทผลิตยาแหงหนึ่ง  ซึง่กาํลังขยายงานดวยการ

ต้ังสาขาใหม  จากขอมูลทีท่ราบทางบริษทัไมไดคํานึงถงึแตเฉพาะยอดขายท่ีจะไดในอนาคตในการหา

ทําเลที่ต้ังรานเทานั้น  ทีมงานของนกัเรียนไดนับความชวยเหลือใหคําปรึกษา จากผูเช่ียวชาญดานการ
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บริหารของบริษัท  นกัเรียนไดทําการวิเคราะหสถิติขอมูลประชากรและขอมูลทางเศรษฐกิจทีท่ําใหเรา

ทราบถงึอุปสงคทางการตลาด  นักเรียนไดทํางานกับพนักงานของบริษัทและรวมประเมินความเปนไป

ไดของทําเลทีต้ั่งสาขาใหม  นกัเรียนไดทาํงานกับสถาปนิกในการออกแบบตัวราน  และทาํงานรวมกับ

พนกังานบัญชใีนการวางแผนในเร่ืองการเงิน   

  โทมัส  และ  ซานเทียโก  (Thomas and Santiago. 2002 : 484) กลาวถงึมาตรฐานการ

เชื่อมโยงป 1989 และ 2000 วา ในป 1989 มาตรฐานหลักสูตรและการประเมินผล มาตรฐานการ

เชื่อมโยงไดกําหนดไวอยางมคีวามหมายเปน 1 ใน 4 ของมาตรฐานดานกระบวนการที่เชื่อมตอเนื่องกนั 

เพื่อการผานระดับชวงช้ันทั้งหมด 

    แตละกลุมระดับอนบุาล -  เกรด 4 , เกรด 5 – เกรด 8 และ เกรด 9 – เกรด 12 ลักษณะเฉพาะของ

หลักสูตรจะสงเสริมใหการเช่ือมโยงในคณิตศาสตรเปนการพิสูจนวาระดับชวงช้ันทีเ่พิม่ข้ึนจะเพิ่มความ

ลึกซึ้งในการสรางการเช่ือมโยงใหมากข้ึน  

  ในระดับอนุบาลถึงเกรด 4 เนนการกาํหนดนึกถงึความสัมพันธ สรางการเช่ือมโยงใน 

คณิตศาสตร   เพื่อชวยใหพวกเขาเหน็ถงึความสัมพันธระหวางความคิดในวิชาคณิตศาสตร      ในเกรด 

5 - 8  การสังเกตการเช่ือมโยงคณิตศาสตรเปนการเนนถึงจุดมุงหมายอยางกวาง  ๆ ของนักเรียน  เทคนิค              

การเขียนภาพใหไดสัดสวนอยางที่เห็นดวยตาจริงในวิชาคณิตศาสตรเหมือนกับการรวบรวมส่ิงทั้งหมด   

หลักสูตรที่สนบัสนุนนักเรียน   ในเกรด 9 - 12 มีความสําคัญตอการสืบสวนสอบสวนของการเชือ่มโยง

คณิตศาสตรตอไปถงึการรวมรวมความสนใจในความสัมพนัธระหวางหวัขอคณิตศาสตรและการประยุกต 

  หลักการและมาตรฐานข้ันสูง มาตรฐานการเช่ือมโยงตลอดจนหลักสูตร เปนตัวบงชี้          

ที่มากกวาการเขาใจ(หยัง่รู) , จุดความสนใจ  และ การเชื่อมโยงกัน เปน 1 ใน 5 ของมาตรฐานดาน

กระบวนการ มาตรฐานการเช่ือมโยงนยิามอยางชัดเจน เปน 1 ในกลุมของเกณฑ สําหรับนกัเรียนระดับ

อนุบาล – เกรด 12   ในแผนการเรียนรู 

   แผนการเรียนรูจาก ระดับอนุบาล – เกรด 12 ควรจะทาํใหนกัเรียนสามารถ 

    -  ตระหนัก  และรูจักเช่ือมโยงความรูตาง ๆ ในคณิตศาสตร 

    -  เขาใจถงึวธิกีารคิดดานคณิตศาสตร เชื่อมระหวางกัน และการสรางอีกส่ิง เพื่อ 

ปะติดปะตอโดยใชเหตุผล      

    -  ตระหนัก และรูจักประยุกตคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ  

      ปานทอง  กุลนาถศิริ (2543 : 21)   กลาวถงึมาตรฐานการเช่ือมโยงซ่ึงสภาครู 

คณิตศาสตรแหงชาติของสหรัฐอเมริกาไดจัดพิมพเผยแพรเอกสารมาตรฐานหลักสูตรแตการวัดผลในป  

ค.ศ.1989   ไวดังนี ้

       มาตรฐานที่ 9 การเช่ือมโยง( Connections)   
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       โปรแกรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรควรจัดกิจกรรมที่มุงเนนใหมีการเชื่อมโยงองค 

ความรูตาง ๆ  เขาดวยกัน เพื่อเสริมสรางใหนักเรียนไดรูจัก และ เขาใจคณิตศาสตร และเพื่อใหนกัเรียน 

ทุกคนมีความสามารถ  ดังนี ้ 

         1.  ตระหนกัถงึความสําคัญของการเช่ือมโยง  และความสามารถเช่ือมโยงองคความรู 

ตาง ๆ  ตลอดจนแนวคิดตาง   ๆ  ทางคณิตศาสตรได 

          2.  สามารถเขาใจถึงวิธกีารที่จะสรางแนวคิดตาง ๆ ทางคณิตศาสตร โดยเช่ือมโยง 

ความรูเพื่อใหไดความรูใหม  

          3. ขยายความรูทางคณิตศาสตรไปใชไดตลอดจนสามารถนําความรูทางคณิตศาสตร 

ไปชวยในการพิจารณายุทธวิธีตาง ๆ  ได 

          4.  สามารถระลึกถึงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตรที่ไดเรียนรูมา แลวและสามารถนาํ 

ความรูเหลานัน้มาใชเช่ือมโยงในการเรียนและวิชาอ่ืน ๆ ได  

  กรมวิชาการ  (2544 : 25)   ไดกลาวถงึมาตรฐานในการเช่ือมโยงความรูตาง ๆ  ทางคณิตศาสตร                 

และเช่ือมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนได    ในชวงช้ันที ่3 (ม.1-3)   ดังนี ้

   1. เชื่อมโยงความรูเนื้อหาตาง ๆ ในคณิตศาสตรและนําความรู  หลักการ 

กระบวนการทางคณิตศาสตรไปเช่ือมโยงกับศาสตรอ่ืน ๆ 

   2.นําความรูและทักษะที่ไดจากการเรียนคณิตศาสตรไปประยุกตในการเรียนรูส่ิง         

ตาง ๆ  และในการดํารงชีวติ    

 

  จากหลักการและมาตรฐานการเช่ือมโยงท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวา มาตรฐานการ

เชื่อมโยงนัน้ ตองการใหนักเรียนเกิดความตระหนกัและรูจักเช่ือมโยงความรูทางคณิตศาสตร มีความ

เขาใจวาเนื้อหาคณิตศาสตรมคีวามเช่ือมโยงกัน สามารถนาํความรูไปประยุกตในการเรียนคณิตศาสตรใน

ชั้นสูงข้ึน ประยกุตในวชิาอ่ืน  ๆและประยุกตกับชีวิตประจาํวันได รวมทัง้ประเทศไทยไดกําหนดมาตรฐาน

ในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตรตามแนวทางของกรมวชิาการ 

 
 3.3  การพัฒนาทักษะ / กระบวนการเชื่อมโยง  
  สภาครูคณิตศาสตรแหงชาติของสหรัฐอเมริกา(The National Council of Teachers of 

mathematics, [NCTM.] 1991: Online) กลาวถึง การพัฒนาการเช่ือมโยงคณิตศาสตร วา ครูมี

บทบาทในการพัฒนาความคิดรวบยอด กระบวนการ และการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร ดังนี ้ 

   -  สาธิตความรูในเร่ืองความคิดรวบยอดและกระบวนการทางคณิตศาสตร 
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   -  นาํเสนอคณิตศาสตรในลักษณะเชนเดียวกับเครือขายการเช่ือมโยงความคิด            

รวบยอดและกระบวนการรวมกนั  

   -  เนนใหเกิดการเช่ือมโยงระหวางคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน และเปนการเช่ือมโยง 

ในชีวิตประจาํวัน 

   -  รวมประดิษฐชิ้นงานกับนกัเรียน  โดยสงเสริมความเขาใจในความคิดรวบยอด  

กระบวนการ และการเช่ือมโยงคณิตศาสตร 

   -  รวมกันอภิปรายคณิตศาสตร โดยขยายความเขาใจเกีย่วกับความคิดรวบยอด  

กระบวนการ   และการเช่ือมโยงคณิตศาสตรของนักเรียน 

  ส่ิงทีม่ีความสําคัญอันดับแรกในมาตรฐานนีอ้ยูทีก่ารสอนเนื้อหาทางคณิตศาสตร    ครูสาธิต

ความเขาใจความคิดรวบยอดและหลักการทางคณิตศาสตรอยางลึกซ้ึง เช่ือมโยงความคิดรวบยอดและ

กระบวนทางเช่ือมโยงหวัขออ่ืนในคณิตศาสตร (เชน นาํเรขาคณิต มาใชในการอธิบายเร่ืองความคิด  

รวบยอดเกี่ยวกับความนาจะเปนหรือตัวประกอบของจํานวนเต็ม) และเช่ือมโยงระหวางคณิตศาสตร

กับศาสตรอ่ืน ๆ  ครูสามารถตอบคําถามของนักเรียนไดอยางเหมาะสม  สามารถออกแบบกิจกรรมการ

เรียนรู รวมไปถึงการนาํเสนอคณิตศาสตรไดอยางหลากหลาย และสามารถรวมอภิปรายคณิตศาสตร

ในหองเรียนไดโดยเฉพาะอยางยิ่งการสาธิตความรู  รวมไปถึงการปรับตัวทางคณิตศาสตร  ส่ิงทีต่ามมา

คือความพยายามของมนุษยในการใชคณิตศาสตรในชวีิตในทางตรงกันขามมักเกิดความผิดพลาดทาง

คณิตศาสตรบอย  ๆโดยมีการนําเสนออยางจํากัดหรือไมเหมาะสม หรือนําเสนอคณิตศาสตรในลักษณะ

วิชาที่ตายตัว   มีการนําเสนอโดยใชสัญลักษณอยางเดียว 

  การเช่ือมโยงที่เกิดข้ึนประจาํนีเ้พื่อสงผลใหนกัเรียนมีความเช่ือมัน่ในคุณคาทางคณิตศาสตร 

ในสังคมและมีการสงเสริมโดยไมคํานงึถึงวานักเรียนกาํลังเรียนคณิตศาสตรถึงตอนใด  นักเรียนควรมี

โอกาสในการประยุกตโดยเรียนรูจากสถานการณจริงในโลกนอกเหนือจากสถานการณปญหาที่เกดิข้ึน

ในหนังสือเรียนปกติ นักเรียนมองคณิตศาสตรวาเปนส่ิงที่อยูในสังคมและเปนส่ิงที่จําเปนตอชีวติเขา  

มาตรฐานนี้บอกเปนนัยวา กจิกรรมการเรียนการสอนควรมีจุดมุงหมายไปที่การสงเสริมการตระหนกัในการ

เช่ือมโยงคณิตศาสตรโดยการนํามาซ่ึงประสบการณและความสนใจของนกัเรียน  
 
  สภาครูคณิตศาสตรแหงชาติของสหรัฐอเมริกา(The  National Council of Teachers of 

mathematics , [NCTM.] 2000 : 360) กลาววา นักเรียนควรไดรับโอกาสในการปฏิสัมพันธระหวาง

คณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ ทั้งในโรงเรียน และในสังคมปจจุบันมากข้ึน ครูคณิตศาสตรตองคนควา

รวมมือกับครูในวิชาอ่ืนเพื่อสํารวจแนวคิดตาง ๆ ทางคณิตศาสตรไปยังปญหาอ่ืนซ่ึงเกิดข้ึนในหองเรียน  

การรวมคณิตศาสตรเขาไปในเนื้อหาซึ่งใหสัญลักษณและกระบวนการที่มีประโยชน  เปนจุดมุงหมายที่
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สําคัญของมาตรฐานท้ังหมด ทาํใหนกัเรียนมองเหน็แนวคิดทางคณิตศาสตรที่จะชวยใหเขาใจมันได  

ทักษะการเช่ือมโยงมีประโยชนในการแกปญหา  การอภิปราย  และแบบจําลองขอเท็จจริงในโลก  และ

การสื่อสารความคิดและขอมูลที่ซับซอนในลักษณะที่ละเอียดและชัดเจน การนาํเสนอปญหาชวยให

มองส่ิงตาง  ๆไดทั่วและชัดเจนข้ึนทาํใหนกัเรียนอธิบายปญหาและหาคําตอบได ถานักเรียนเปนผูมีศักยภาพ

ทางคณิตศาสตรจําเปนตองฝกใหนกัเรียนปรับเปล่ียนวิธกีารหาคําตอบที่หลากหลายข้ึน และตระหนัก

ถึงความสัมพนัธระหวางมมุมองที่แตกตางกนั 

  การเช่ือมโยงระหวางหวัขอทางคณิตศาสตรสามารถสรางไดหลายแนวทางเมื่อนักเรียน

ศึกษาหัวขอหนึ่งสามารถนาํไปประยุกตในหัวขออ่ืนไดโดยการเช่ือมโยงปรากฏออกมาขณะนักเรียนทาํ

คณิตศาสตร   ตัวอยางเชน   

   -   ความรูเกีย่วกับพืน้ที่สามารถชวยใหเขาใจในการดําเนนิการของเศษสวน  การ

นําเสนอขอมูล  การแกปญหาสัดสวน  กาหาตัวประกอบและความนาจะเปน 

   -   บทเรียนเร่ืองการวัดตองเปดโอกาสใหนักเรียนสรางสูตรและแกปญหา โดยใช

แนวคิดทางเรขาคณิต  การวัด  และพีชคณิต   

   นักเรียนจะไดแนวคิดใหม ๆ กระบวนการ และทักษะ จากการแกปญหา แลวสามารถ

รวบรวมแนวคิดและความคิดรวบยอดเพื่อสงเสริมความเช่ือมั่นของนักเรียนในความคิดของเขาเอง  

เนื้อหาสงเสริมทัศนคติของนักเรียนทมีีตอการเช่ือมโยง แตครูจะตองหาโอกาสในการชวยเหลือนักเรียน

ใหสรางการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร  ปญหาที่สรางข้ึนตองเปนปญหาที่เนนใหนกัเรียนสรางการ

เชื่อมโยงทางคณิตศาสตร  เอาใจใสตอการตระหนกั  และการสรางความเช่ือมโยงระหวางหวัขอ           

จะคอย  ๆ ซึบซาบเขาไปในตัวนักเรียน    ซึ่งคาดหมายวาแนวคิดที่พวกเขาจะไดเรียนรูเปนประโยชนใน

การแกปญหาและคนควาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรอ่ืน ๆ  

   กรมวิชาการ (2544 ข : 202-202) กลาววา ในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรที่ตองการให

ผูเรียนมีความรู และมีพืน้ฐานในการที่จะนาํไปศึกษาตอนั้น จาํเปนตองบูรณาการเนือ้หาตาง ๆ ในวิชา

คณิตศาสตรเขาดวยกนั เชน การใชความรูเร่ืองเซตในการใหคําจํากดัความ หรือบทนยิามในเร่ืองตาง ๆ 

เชน บทนิยามของฟงกชัน 

  นอกจากการเช่ือมโยงระหวางเนื้อหาตาง  ๆ ในคณิตศาสตรเขาดวยกนัแลว ยงัมกีารเช่ือมโยง

คณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ โดยใชคณิตศาสตรเปนเคร่ืองมือในการเรียนรู และใชในการแกปญหา 

เชน ในเร่ืองการเงนิ  การคิดดอกเบ้ียทบตน  ก็อาศัยความรูเร่ืองเลขยกกาํลัง   และยังมกีารนําความรู

ทางคณิตศาสตรไปประยุกตใชในวิชาชีพบางอยางโดยตรง เชน การตัดเย็บเส้ือผา งานคหกรรม

เกี่ยวกับอาหาร รวมถึงการนําคณิตศาสตรไปเช่ือมโยงกับชีวิตความเปนอยูประจําวนั  เชนการซ้ือขาย  

การชั่ง  การตวง  วัด  การคํานวณระยะทาง และเวลาทีใ่ชในการเดินทาง 
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  วราภรณ  มหีนกั (2545 : 35) ไดนําเสนอเกีย่วกบัองคประกอบที่ชวยพฒันา/ทกัษะกระบวนการ

เชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตร และคณิตศาสตรอ่ืน ๆ ดังนี ้  

   1.  มีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรอยางเดนชัดในเร่ืองนัน้   

   2.  มีความรูในเนื้อหาที่จะนาํไปเชื่อมโยงกับสถานการณหรืองานอ่ืน ๆ ที่ตองการเปน

อยางดี 

   3.   มีทกัษะในการมองเห็นความเกี่ยวของเชื่อมโยงระหวางความรู และทักษะ/

กระบวนการทีม่ีในเนื้อหานัน้กับงานที่เกีย่วของดวย 

   4.  มทีักษะในการสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อสรางความสัมพันธ  และ

เชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ  หรือคณิตศาสตรกับสถานการณที่ตองเกีย่วของดวย 

   5.  มีความเขาใจในการแปลความหมายของคําตอบทีห่าไดจากแบบจาํลองทาง

คณิตศาสตรวา มีความเปนไปได หรือสอดคลองกับสถานการณนัน้ อยางสมเหตุสมผล 

  จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา การพฒันาทักษะ / กระบวนการเช่ือมโยงในการจัดการเรียนรู

นั้นครูผูสอนอาจจัดกิจกรรมหรือสถานการณปญหาสอดแทรกในการเรียนรูอยูเสมอ  เพื่อใหผูเรียนได

เห็นการนําความรูเนื้อหาสาระ และกระบวนการทางคณิตศาสตร มาใชในการเรียนรูเนื้อหาใหมหรือได

ความรูและกระบวนการทางคณิตศาสตรมาแกปญหาในสถานการณทีผู่สอนกําหนดข้ึน  เพื่อใหผูเรียน

เล็งเหน็ความเช่ือมโยงของคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ หรือเหน็การนาํคณิตศาสตรไปประยุกตกับ

ชีวิตประจําวัน 

 
3.4 คณิตศาสตรกับการเชื่อมโยง 
     เคนเนด้ี และ ทิปส (สมบัติ  แสงทองคําสุก. 2545 : 40-44 ;   อางอิงจาก Kennedy & 

Tipps. 1994 : 194-200)  กลาววา   การเชื่อมโยงในวิชาคณิตศาสตรนั้นนักเรียนจําเปนตองทําการ 

เชื่อมโยงระหวางส่ิงที่เปนรูปธรรม รูปภาพ แผนผัง สัญลักษณ และ ภาษา  รูปแบบการแสดงความ 

คิดรวบยอดและความเขาใจเนื้อหาตาง ๆ  ใหรวมกนัเปนหลักการทางคณิตศาสตร พวกเขาจําเปนตอง 

ทําการเช่ือมโยงระหวางคณติศาสตรและโลกแหงความเปนจริง 

  การเช่ือมโยงนี้มีความเกีย่วของกันในระหวางการสอน ควรสรางใหเกดิข้ึนอยางสม่าํเสมอ

ในระหวางการเรียนการสอน โดยใหนักเรียนปฏิบัติงานหรือกิจกรรม แลวแปลงกิจกรรมเหลานัน้ออกมา

เปนรูปภาพ  แผนภาพ  แผนภูมิ กราฟและสัญลักษณตาง ๆ ตัวอยางเชน ในช้ันเรียนเกรด 3  ครูไดสอน

ใหนักเรียนสรางการเช่ือมโยงระหวาง “คุกกี”้ กับเศษสวน นกัเรียนในช้ันเรียนนั้นไดรูจักการเช่ือมโยง

ระหวางคณิตศาสตรในช้ันเรียนกับคณิตศาสตรในชีวิตประจําวนัดวยปญหา “คุกกี้” การเช่ือมโยง

คณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ กับชีวิตจริงเกิดไดอยางมากมาย ครูสามารถใหนกัเรียนปฏิบัติงานท่ีจะ
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เชื่อมโยงคณิตศาสตรกับวิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศิลปะ งานคหกรรมเกี่ยวกับอาหาร และกิจกรรมใน

วิชาตาง ๆ บางทีอาจเปนกิจกรรมในชัน้เรียนและสามารถทาํเปนโครงงานรายบุคคลหรือกลุมเล็ก ๆ 

หรือบางทีจะทาํในชวงเวลาทีเ่หมาะสม    
  ลักษณะการเชื่อมโยงคณติศาสตรรูปแบบตาง ๆ   

  1.  การเชื่อมโยงสหวิทยาการและโลกแหงความจริง  

  การเช่ือมโยงคณิตศาสตรและหลักสูตรในวิชาอ่ืน เชน สังคม  ศิลปะ  โภชนาการ  

และหลักสูตร  กิจกรรมในวิชาอ่ืน ๆ  ครูสามารถทาํการเชื่อมโยงระหวางคณิตศาสตรและหลักสูตรวิชา 

อ่ืน ๆ กับสังคมขนาดใหญ  และ สามารถทําไดทกุ ๆ วัน  

     1.1  คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

      -  การโคจรของดวงจันทร 

        -  การจดบันทกึอุณหภูมิ  ความเร็วลม  และความดันอากาศ    

   -  การสงมนุษยไปยังดวงจันทร  การโคจรของดาวเคราะห    

   -  การกําหนดมาตราสวน 

   -  การสรางระบบโซลารเซลล 

     1.2  คณิตศาสตรและสังคมศึกษา  

      - นาฬิกาน้าํและนาฬิกาทราย  

      -  การสรางพีระมิดในประเทศอียิปต    

      -  การออกแบบพรมและตะกรา ที่ใชหลักการสมมาตรและทรงลูกบาศกของ 

ชาวอินเดียนแดงทางตะวันตกเฉียงใตของสหรัฐอเมริกา     

   -  การเปรียบเทียบภูมิประเทศ ตําแหนงทีร่าบสูง ที่ราบต่ํา ภูมิประเทศที่ 

สูงที่สุด  และ ที่ลึกที่สุดใตทะเล  

       1.3  คณิตศาสตรและสุขภาพ 

      -  การเรียนรูเกี่ยวกับระดับคลอเรสเตอรอลเพื่อสุขภาพ 

   -  การวัดความสูงของนักเรียน  การบันทกึผลในรูปตารางและกราฟ   

   -  การหาปริมาณแคลอรีจากการอานฉลากขอมูลโภชนาการขางกลอง 

ผลิตภัณฑการวัดระดับคอเลสเตอรอล 

     1.4  คณิตศาสตรและศิลปะ 

   -  การวัดรอบขอบกระดาษเพื่อติดขอบผนัง    

   -  การกําหนดมาตราสวนฉากละครในช้ันเรียน  วัด และ เตรียมกระดาษ 

สรางฉาก  การวาดภาพทิวทัศนตาง ๆ  
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      -  การอานและทําตามคําแนะนําจากการประดิษฐ Origami  ของชาวญ่ีปุน  

      1.5  คณิตศาสตรและการอานและศิลปะทางภาษา 

      -  การหารูปแบบของคํา   การแยกประเภทของคํา   

      -  อานรายงานการวิจัยและงานเขียนทางคณิตศาสตรที่มีชื่อเสียง 

      -  เลขวทิยา (Numerology) และ ตัวเลขทีง่ดงาม  

       -  การวิจัยและเขียนเร่ืองราวของนกัคณิตศาสตรที่มีชื่อเสียง  จํานวน  และ 

ความงามของตัวเลข  การวิเคราะหขอความเพื่อบอกจาํนวนพยัญชนะ (เร่ืองนี้สามารถเช่ือมโยงกบั 

รายการเกมโชวทางโทรทัศนของสหรัฐที่ชื่อ  Wheel of Fortune) 

     1.6  คณิตศาสตรและการศึกษาทางกายภาพ 

      -  นับจํานวนไมเล้ือยที่ข้ึนตามเชือก 

      -  แบบแผนพืน้ที่ในการเลน 

      -  การนับจาํนวนรอบของการกระโดดเชือก  การแสดงใหเห็นวาโอลมิปก

ยิ่งใหญ  การจดัวางพืน้ที่การเลน  การจับเวลาในการแขงขัน  

   นัทเซาลัส  (Natsaulas. 2000 : 364-370)  กลาววาการเช่ือมโยงระหวางกรูปสมมาตร 

 (Symmetry Groups) ในคณิตศาสตร กับศิลปะ และประวัติศาสตร วา ที่ผานมามีการนาํเอา 

วัฒนธรรมจากที่ตาง ๆ  มาเปนตนแบบในการผลิตออกแบบส่ิงประดับ  และตกแตง  หรือเปนภาพ 

สัญลักษณของพิธกีาร หรือสัญลักษณทางศาสนา ซึง่จากทีก่ลาววา เปนคณิตศาสตรธรรมชาติมีภาพ 

ที่สรางมาจากการสะทอน  และการหมุนภาพบนระนาบ  ดังนัน้ประวัติศาสตรและการผสมผสานทาง 

ศิลปะ  ทําใหนักเรียนไดศึกษาการสะทอน  และการหมุนบนระนาบได เชนเดียวกบัมโนมติของรูป 

สมมาตร การศึกษารูปสมมาตรเพื่อใหเชื่อมโยงศิลปะ  และ ประวัติศาสตร สงเสริมความเขาใจ ในการ 

สรางภาพบนระนาบ 

   วาเชอร และ มลิรอย  (Vacher  &  Mylroie. 2001 : 640 – 641).  ไดกลาวถงึ การเชื่อมโยง 

ระหวางคณิตศาสตรกบัธรณีวทิยา   ในการสํารวจถ้าํ วาถ้าํนั้นแตกตางจากภูเขา ทะเลสาบหรือแมน้าํ   

ตรงที่เราไมสามารถเห็นปากถํ้าไดในระยะไกล  ไมสามารถทําแผนทีจ่ากภาพถายทางอากาศ     หรือ 

ภาพถายดาวเทียม ไมสามารถบอกลักษณะภายในถ้ําไดจนกวาเราจะเดินเขาไปสํารวจภายใน  ภายใน 

ถ้ํานัน้ยงัทอดยาวออกไปหลายทาง  จนไมอาจทาํนายสวนปลายของถํ้าได จึงตองมีวธิีการในการ 

สํารวจ โดยหาความยาวของระยะทางในถํ้าเปนสวน ๆ  และทิศทางแลวเขียนแทนดวยเวกเตอร การ 

เขียนแผนที่ของถํ้า จึงเปนการแปลงขอมูลของระยะทาง และมุมออกมาเปนเวกเตอรในระบบสามมติิ  

 

   2.  การเช่ือมโยงคณิตศาสตรกับโลกแหงความจริง    
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  คณิตศาสตรกับโลกปจจุบันเช่ือมโยงกันในหลาย ๆ ดาน จากบทความในหนงัสือพิมพ

หรือนิตยสาร ไมวาจะเปนทางดานธุรกจิ แนวโนมทางเศรษฐกิจ สภาพอากาศ และขอมูลทาง

วิทยาศาสตร    การรายงานพิเศษทัง้ในรูปบทความ  และภาพขาว  แผนผังการเดินทางทีท่าเรือ  สถานี

รถไฟ  และสนามบิน  ลวนใหขอมูลที่เปนคณิตศาสตรเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูคนทัง้ส้ิน  ปญหา

ทางเศรษฐกิจ ปญหาการจัดการขยะและมลพิษที่เกิดจากรถยนต  ของเสียจากโรงงาน  ไดทาํให

นักเรียนสามารถเช่ือมโยงคณิตศาสตรกับการดํารงชีวิตปจจุบัน ครูจึงควรสอนโดยการบูรณาการ

คณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ  หรือกับปญหาในชีวิตจริงทีเ่กิดข้ึนในแตละวัน  

  ดังนัน้นกัเรียนตองรูจักสรางการเช่ือมโยงเนื้อหาตาง ๆ  ในวิชาคณิตศาสตรเพื่อจะได           

บูรณาการเนื้อหาทั้งหมด ครูจะประสบความสําเร็จเมื่อทาํหนาที่ใหนักเรียนสามารถสรางการเช่ือมโยง

มโนมติเนื้อหาตาง ๆ เขาดวยกัน เชน เศษสวนและทศนยิมกับเร่ืองของรอยละ  การคูณกับการบวก    

การหารกับการลบ และ การนําการวัดไปใชในเรขาคณิต นักเรียนตองรูจักการเช่ือมโยงกับศาสตรอ่ืน ๆ 

และคณิตศาสตรกับชีวิตจริงได 

   คารโรล  ( Carole.1999: 8 -11)   กลาววา การเรียนนอกสถานที่นบัวาเปนการจัดกิจกรรม 

การสอนอยางหนึ่ง เปนการจดัประสบการณใหนกัเรียนเปนสวนหน่ึงในการเรียนรู    ในขณะทีเ่ขาเก็บรวบรวม 

ขอมูล  ความสัมพนัธดานตาง ๆ  ที่อยูรอบตัว ตองมกีารจดบนัทึกและเปดโอกาสใหนกัเรียนไดต้ังคําถาม 

ตัวเองบอย ๆ  จะทาํใหเขาใจไดลึกซ้ึงข้ึน     

 3.  การเชื่อมโยงคณิตศาสตรที่บาน  

 แบบแผนโปรแกรมทางคณิตศาสตร หลังจากที่สภาครูคณิตศาสตรแหงชาติของ 

สหรัฐอเมริกา (สมบัติ  แสงทองคําสุก. 2545 : 40-44 ; อางอิงจาก The National Council  of  

Teachers of Mathematics.1991) ใหคําแนะนําถึงความแตกตางที่ชดัเจนถงึประเภทของผูปกครอง 

ทั้งหมดของนกัเรียนในการกําหนดประสบการณ NCTM.   รับรูถึงผูปกครองคนใดที่คาดวานกัเรียนจะ

ทําการบานวิชาคณิตศาสตรที่โตะมากกวาการเก็บรวบรวมขอมูลจริงในการแกปญหาซึ่งจะดูเปนเร่ือง 

ประหลาด  มันเปนการคัดคานจากครูที่เคยประสบความสําเร็จ ความชวยเหลือของผูปกครองในการ 

กําหนดรายการใหม และเช่ือมโยงกับชีวิตจริง ในการประชุมผูปกครองเพื่อเตรียมการจัดส่ิงแวดลอม 

ที่เปนประโยชนที่สามารถช้ีแจงและแสดงใหเหน็วาผูปกครองที่เสริมกจิกรรมในชั้นเรียนจะไดเหน็ถึง 

ประโยชนโดยตรง   สวนกจิกรรมท่ีบานจะถกูเลือกอยางละเอียดและถกูนําเสนอในวิถีทางที่สรางความรูสึกที่ดี 

กับผูปกครองจะทาํใหคุนเคยกับจุดมุงหมายของกําหนดการ การบาน 

    ชูลทซ  (Schultz.1999 : Online) กลาววา  ส่ิงที่รอบตัวเรานัน้คือคณิตศาสตร ซ่ึงเปนส่ิง

สําคัญในการเรียนรูของนกัเรียน   ในชีวิตประจําวนัของเราพบวาคณิตศาสตรไดเขามามีบทบาทในการ
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ดําเนนิชีวิตต้ังแตทักษะคณิตศาสตรพื้นฐานที่ไมซับซอนไปจนถงึซับซอน     และคณิตศาสตรใน

ชีวิตประจําวัน เชน  การวางแผนราคาการกอสรางโดยประมาณ 

   ตัวอยางการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร 

   การขายอาคารบานเรือน 

    - การคํานวณราคาคาแรงและวัสดุ  เมื่อตองการคํานวณคาประมาณทั้งหมด 

    -  รูปทรงที่ใชในการคํานวณมุมและพืน้ที ่ 

   การซอมแซมสวนที่ชํารุดเสียหาย 

    -  การประมาณคาซอม 

    -  การคํานวณราคาโดยเฉล่ีย  

  ดอสเซย และคนอ่ืน ๆ (Dossey, et al. 2002 : 81-83) กลาวถึง การเชื่อมโยงทาง

คณิตศาสตร เปนความเขาใจในคณิตศาสตรที่สรางข้ึนไดในขณะที่มีการเรียนรู เปนการสรางความ

เช่ือมโยงระหวางความรูใหมและความรูเกาในสวนหน่ึงเราไดเรียนมาแลว  นกัเรียนสามารถจะเช่ือมโยง

มโนมติทางคณิตศาสตรไดหลากหลาย จะพัฒนาความเขาใจในคณิตศาสตรไดมากยิ่งข้ึน การเชื่อมโยง

จะทาํใหนกัเรียนไดแกปญหา และสามารถทาํการอางเหตุผลทางคณิตศาสตรไดอยางคลองแคลวข้ึน 

   โทมัส  และ ซานเทียโก ( Thomas  &  Santiago.2002  : 484) กลาววา  การเช่ือมโยงใน

คณิตศาสตร เปนการปฏิบัติในทางสรางสรรค   สรางความต่ืนเตนในชั้นเรียน  พัฒนาไปสูความรักใน

การเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน  และสนับสนนุธรรมชาติของนกัเรียน  นกัเรียนมีความรูทีช่ัดเจน 

และเขาใจคณิตศาสตรมากขึ้น  เมื่อพวกเขาสามารถเช่ือมโยงความคิดทางคณิตศาสตร 

  กรมวิชาการ (2544:200)  กลาววา  ในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรที่ตองใหผูเรียนมี

ความรูและมีพื้นฐานที่จะนาํไปศึกษาตอนั้นจําเปนตองมีการบูรณาการเนื้อหาตาง ๆ เขาดวยกัน   เชน

การใชความรูเร่ืองเซต บอกนิยามของฟงกชันในรูปของเซต นอกจากการเช่ือมโยงระหวางเนื้อหาในวิชา

คณิตศาสตรแลวยังเช่ือมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ รวมถงึการนาํคณิตศาสตรไปเช่ือมโยงกับ

ชีวิตประจําวัน 

 

  จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรมีความสําคัญตอการ

เรียนรูของนกัเรียน ถาครูมกีารจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ มีวธิีการจัดการเรียนรูที่เชื่อมโยงภายใน

วิชาคณิตศาสตร เชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ หรือเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับชีวิตประจาํวนั   

นักเรียนจะสามารถเรียนรูคณิตศาสตรไดอยางตอเนื่อง เกิดมโนมติทางคณิตศาสตรอยางชัดเจน และ

เรียนรูอยางสนุกสนาน  รวมทั้งครูจะประสบความสําเร็จเมื่อทาํหนาที่ใหนักเรียนสามารถสรางการ
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เชื่อมโยงเนื้อหาตาง ๆ ในวิชาคณิตศาสตร เพื่อจะไดบูรณาการเนื้อหาทั้งหมด   มโนมติเนื้อหาตาง ๆ 

เขาดวยกนั  นกัเรียนตองรูจักการเช่ือมโยงกับศาสตรอ่ืน ๆ  และคณิตศาสตร 
 
 3.5  แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการเช่ือมโยง  
  สภาครูคณิตศาสตรแหงสหรัฐอเมริกา (NCTM. 2000: 354-358) กลาววา นักเรียนเกรด 9 -12 

ควรไดรับการพฒันาในเร่ืองของการโยงความคิดไปยงัแงมมุตาง  ๆ ทาํใหเกดิความเขาใจที่ลึกซ้ึงข้ึน ดีกวา

คิดถึงวิธีการเดียวในการแกปญหาที่นาํไปสูผลลัพธทีเ่หมือนกนั นักเรียนจะไดการหยัง่รูที่สามารถบอก

ไดวาปญหาใดตองพิสูจน ปญหาใดใชเพียงการคาดคะเนไมตองพิสูจน การโยงความรูทางคณิตศาสตร

เขาดวยกนั ทาํใหเกิดความเขาใจปญหานัน้มากยิง่ข้ึน  

  กรมวิชาการ (2544 : 200-202) กลาววาในการจัดการเรียนรูใหผูเรียนพฒันาทักษะ/กระบวนการ

เช่ือมโยงความรูคณิตศาสตรนัน้ ผูสอนอาจจัดกิจกรรมหรือสถานการณปญหาสอดแทรกในการเรียนรูอยู

เสมอ เพื่อใหผูเรียนไดเหน็การนําความรู เนือ้หาสาระ และกระบวนการทางคณิตศาสตรมาใชในการ

เรียนรูเนื้อหาใหมหรือนําความรูและกระบวนการทางคณิตศาสตรมาใชในการแกปญหาในสถานการณ

ที่ผูสอนกําหนดข้ึนเพื่อใหผูเรียนเหน็ความเช่ือมโยงของคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ หรือเหน็การนํา

คณิตศาสตรไปประยุกตใชในชีวิตประจาํวนั 

  ทรงชัย  อักษรคิด.(2547-2548 :33-40)  กลาววา ในการจัดการเรียนการสอนครูผูสอน

ควรบูรณาการสาระตาง  ๆ เขาดวยกนัเทาทีจ่ะเปนไปไดโดยการเช่ือมโยงเนื้อหาตาง  ๆ ในวิชาคณิตศาสตร          

เขาดวยกนั เชื่อมโยงคณิตศาสตรกบัศาสตรอ่ืน  ๆ โดยใชคณิตศาสตรเปนเคร่ืองมอืในการเรียนรูและใช         

ในการแกปญหา รวมถึงการนาํคณิตศาสตรไปเช่ือมโยงกับชวีิตเปนอยูประจําวนั ครูผูสอนควรจัด

กิจกรรมหรือกาํหนดสถานการณปญหาสอดแทรกในการเรียนรูอยูเสมอเพื่อใหผูเรียนไดเห็นการ              

นําความรู เนื้อหาสาระ และกระบวนการทางทางคณิตศาสตรมาใชในการเรียนรูเนื้อหาใหมหรือนํา

ความรูและกระบวนการทางคณิตศาสตรมาใชในการแกปญหาในสถานการณที่ครูผูสอนกําหนดข้ึน 

เพื่อใหผูเรียนเหน็ความเช่ือมโยงของคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน  ๆ หรือ เหน็การนาํคณิตศาสตรไปประยุกตใช

ในชวีิตประจาํวนั   

  การสงเสริมความสามารถในการเช่ือมโยงความรูตาง ๆ  ทางคณิตศาสตร และเช่ือมโยง

คณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ นัน้  มีองคประกอบที่สําคัญ  ดังนี้  

  1.  มีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรอยางเดนชัดในเร่ืองนัน้ 

  2.  มีความรูในเนื้อหาที่จะนาํไปเชื่อมโยงกับสถานการณหรืองานอ่ืน ๆ ที่ตองการเปน

อยางดี  
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  3.  มทีักษะในการมองเหน็ความเกี่ยวของเชื่อมโยงระหวางความรูและทักษะ/

กระบวนการทีม่ีในเนื้อหานัน้กับงานที่เกีย่วของ 

  4.  มทีักษะในการสรางตัวแบบเชิงทางคณิตศาสตร  เพื่อสรางความสัมพันธและเช่ือมโยง

คณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ  หรือคณิตศาสตรกับสถานการณที่เกี่ยวของดวย  

  5.  มีความเขาใจในการแปลความหมายของคําตอบที่ไดจากตัวแบบเชงิทางคณิตศาสตร

วามีความเปนไปไดหรือสอดคลองกับสถานการณนั้นอยางสมเหตุสมผล  

 โทมัส และ ซานเทยีโก (Thomas & Santiago. 2002: 484-488)   ไดออกแบบโครงการ

สอนคณิตศาสตรใหกับนักเรียนทีม่ีศักยภาพทางคณิตศาสตรโดยใชทกัษะการเช่ือมโยง ดังนี ้

  การเตรียมในการสอน  เนื้อหาในหลักสูตรของนักเรียนเกรด 7  เกี่ยวกบัเรขาคณิต   ซานเทยีโก          

( Santiago )   ตัดสินใจออกแบบโครงการเพื่อชวยนักเรียนสรางการเช่ือมโยง และพฒันาความเขาใจใน

วิชาเรขาคณิต   โครงการนี้เรียกวา “จากจดุไปสูทรงหลายหนา :  ทรงยีสิ่บหนา “  ทําใหปรากฏข้ึน

ภายใน 20 วนั    

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

ภาพประกอบ  9  แบบจําลองทัง้หมดของนักเรียนถูกนํามาแสดงโดยแขวนไวกลางหองเรียนของ 

           นกัเรียนเกรด 7  และหลังจากนั้นกน็ําไปไวที่โรงพยาบาลเด็ก  เพื่อใชตกแตงในวนัหยุด 

            (Thomas & Santiago. 2002: 484) 
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ภาพประกอบ  10   นกัเรียนประกอบรูปดาวทรงยี่สิบหนา  (Thomas & Santiago. 2002: 484) 

 

 เปาหมายของการสรางทรงยี่สิบหนา นักเรียนเปนองคกรในทีมการคนควา นกัเรียนแตละ

คนทีเ่ปนตัวแทนจะชวยเหลือกันเปนทมีในการสรางแบบจําลอง มีรูความเขาใจเกีย่วกับมโนมติของเรขาคณิต 

และ ความสัมพันธในระหวางมโนมติ  ขยายตอไปยังความคิดของทีมเกีย่วกับคณิตศาสตร ตลอดจนถึง

การวิจยั  และการแบงปน และ การอภิปรายการเขาใจอยางลึกซึ้งรวมกับทมี  นักเรียนจะใหความเหน็ 

วาพวกเขาควรจะเก็บไวเปนแฟมประวัติการคนควา   ส่ิงทีพ่วกเขาควรจะเก็บ  ไดแก 

  -  บันทึกเหตุการณประจําวนั  การสาํรวจ   , ขอเท็จจริง  , และการคนหา 

  -  เขียนแผนภูมิ   แผนภาพ  และ บันทึกในชั้นเรียนเพื่อสนับสนนุ การสงัเกต  ขอเท็จจริง  

และการคนหา 

  -  บันทึกรายการคําศัพท ในภาคเรียนใหม และ 

  -  เขียนการสะทอนกลับกิจกรรมในแตละวนั 

  ซานเทยีโก ออกแบบรูปดาวของทรงยี่สิบหนาเปนเพียงบางสวนและแขวนมันไวกับเพดาน 

แบบจําลองของครูใชการสบืสวนสอบสวนเกีย่วกับมโนมติของจุด เสนตรง สวนของเสนตรง รังสี และ

มุม  การเคลือ่นไหวตอไปอีก 20  วนั  ในกลุมนี้มีการศึกษาโดยใชการพฒันาแบบจําลองของพวกเขา

ไปสูการสํารวจรูปสองมิติ  ตลอดจนการสืบสวนสอบสวนไปยงัรูปหลายเหล่ียม และ สมบัติของรูป

เหลานั้น ในทีสุ่ดไดศึกษาขอมูลอยางละเอียดตอไปยังทรงสามมิติ  ตลอดจนสืบสวนสอบสวนตอไปยัง

ทรงหลายหนา 
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 งานของนกัเรียนคือการรวบรวมส่ิงที่คนพบจากการเช่ือมโยงที่เปนไปได และการประยุกต 

ทรงยี่สิบหนาในสถานการณจริง ตลอดจนการคนควา การสํารวจ และ การคนพบหลักคณิตศาสตร        

หลอด  และ เสนดาย ทมีคนควาสรางทรงย่ีสิบหนา  จากภาพประกอบ 11 นกัเรียนใชเสนดายยึดหลอดเพื่อ

สรางรูปสามเหล่ียม เปนการสรางตอนกลางของทรงย่ีสิบหนาเหมือนกับสายรอยของการตอเปนรูปสามเหล่ียม

ดานเทา 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ภาพประกอบ 11 นกัเรียนกําลังแสดงรูปสามเหลี่ยมดานเทาในแนวระนาบ (Thomas & Santiago. 

          2002: 485) 

 

ในการทํางานในคร้ังนี้ พวกเขาจะเหมือนนกัคณิตศาสตรและนักวิจัย และในช้ันเรียน

คณิตศาสตรถูกเปล่ียนแปลงเปนหองแสดงศิลปะ และหองปฏิบัติการเพื่อการทดลอง เหมือนการ

ออกแบบ และการออกแบบของพวกเขาเหมือนการออกแบบทางศิลปะที่ยิง่ใหญ , ทรงยี่สิบหนา เปน 1 

ใน 5 ของทรงตันเพลโต นกัเรียนจะมีความสนุกสนานในการลงมือปฏิบัติ   และในแตละวนันกัเรียนจะ

มีการพูดคุยเกีย่วกับการปฏิบัติกิจกรรม การทดลองคณิตศาสตร การใชเหตุผลเพื่อการคาดเดา ทําให

พวกเขามีความเขาใจมากยิง่ข้ึน  
 

การสรางการเช่ือมโยงอยางชัดเจน 
เร่ิมพจิารณาจากนกัเรียนใชหลอดเพ่ือตอมมุทัง้สามใหเปนรูปสามเหลีย่ม   ซานเทยีโก กลาววา   

จุดมุงหมายเพือ่ทดสอบพวกเขาจากภาพ 2 มิติ เชื่อมโยงไปสูการประยุกตจากรูปสามเหลี่ยมในแนว

ระนาบ จากความรูเดิมเพื่อเรียนรูมโนมติใหมในวิชาเรขาคณิต ไปสู เร่ืองการวัด  พชีคณิต และ คณิตศาสตร

เต็มหนวย   

 



 42 

เรขาคณิต  
 การใชเสนดายยึดหลอด จากหลอด 3 อัน ในการสรางรูปสามเหล่ียม 1 รูป  นาํไปสูการเพิม่

จํานวนหลอดในแนวระนาบเขาไปอีก 2 อัน  เพื่อสรางรูปสามเหล่ียม 2 รูป   จาํนวนหลอดที่เพิม่เขาไป

ในแตละคร้ังจะไดรูปสามเหล่ียมที่เพิ่มข้ึน ดังแสดงไวในตารางที ่ 1 จํานวนของรูปสามเหล่ียมที่เพิ่มข้ึน

ในแนวระนาบ กลาวโดยสรุปโครงสรางจะเปล่ียนจากรูปสามเหลี่ยมดานเทาไปสูรูปส่ีเหล่ียมดานขนาน  

แลวตอไปยังรูปส่ีเหล่ียมคางหมู และจะมีการเปล่ียนโครงสรางจากรูปส่ีเหล่ียมคางหมู กลับไปสูรูป

ส่ีเหล่ียมดานขนาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 12  การพฒันารูปสามเหล่ียมในแนวระนาบ   เหมือนกับการเพิม่จาํนวนหลอด 

       เพื่อสรางเสนเช่ือมตอของทรงยี่สิบหนา  แบบรูปของสามเหล่ียมจากโครงสรางที่หลวม ๆ   

       ของหลอดแตละชวงซ่ึงแทนที่ดวยหลอดตามจํานวนที่ตองการ แตละข้ันของสืบสวนสอบสวน 

       (Thomas & Santiago. 2002: 485) 

 

  ทีมวิจยัไดสํารวจการเปล่ียนแปลงจากการสรุปโครงสรางรูปสามเหล่ียมในตอนแรก  ไปสูรูป

ส่ีเหล่ียมดานขนาน  และ รูปส่ีเหล่ียมคางหมู  การวิเคราะหสมบัติของรูปสามเหล่ียม  รูปส่ีเหล่ียมดาน

ขนาน  และ รูปส่ีเหล่ียมคางหม ู  ในการศึกษาที่สูงข้ึนของรูปส่ีเหล่ียมดานขนาน และ รูปส่ีเหล่ียมคางหมู           

ซึ่งรวมอยูในการศึกษาเร่ืองเสนขนานท่ีถูกตัดดวยเสนตัดขวาง และตําแหนงของมมุจากเสนตรง  นักเรียนหา

เอกลักษณของมุมทั้งคูจากการวัดระยะระหวางเสนตัด  โดยวธิีการสืบสวนสอบสวน  พวกเขาคนหามุม

สมภาค มมุแยงภายใน มุมแยงภายนอก และ มุมที่สมนยักัน ผลที่ไดทําใหเกิดการคนพบ                        

จํานวนรูป

สามเหล่ียม 

แผนภาพ ชนิดของรูป จํานวน

หลอดที่ใช 

1 

 

รูปสามเหล่ียมดาน

เทา 
3 

2 
 

รูปส่ีเหล่ียมดาน

ขนาน 
5 

3 

 

รูปส่ีเหล่ียมคางหม ู 7 
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มุมประกอบสองมุมฉาก ซึง่มุมภายในบนขางเดียวกนัของเสนตัดขวางและมุมภายนอกบนขางเดียวกนั

ของเสนตัดขวาง ดังภาพประกอบ 13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 13   วนัที ่4  ของการสืบสวนสอบสวน – การสืบสวนสอบสวนเร่ืองเรขาคณิต  และ 

       การวัด (Thomas & Santiago. 2002: 487) 

 การสืบสวนสอบสวน 1  รูปหลายเหล่ียม 

จํานวนรูป

สามเหล่ียม 

แผนภาพ ชนิดของรูป  สมบัติทีพ่บ 

1 

 

รูปสามเหล่ียมดาน

เทา 
  

2 

 

รูปส่ีเหล่ียมดาน

ขนาน 
 

3 

 

รูปส่ีเหล่ียมคางหม ู  

 

การสืบสวนสอบสวน 2  การสรางเสนขนาน        
             
             
             
             
            
             
 การสืบสวนสอบสวน 3   จดุตัดที่เกิดจากเสนตรงใด ๆ ตัดเสนขนาน     
             
  

 

 

 

 

มุมที่สมภาคกนั       :  มุมตรงขาม, มุมที่สมนัยกัน, มุมแยงภายใน, มมุแยงภายนอก 

มุมประกอบสองมุมฉาก :  มุมภายในบนขางเดียวกนัของเสนตัด, มุมภายนอกที่อยูบนขางเดียวกนัของเสนตัด 
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การวัด 
 การนาํเสนอกจิกรรมเพื่อสรางการเช่ือมโยง  ตลอดจนถงึการวัด คร้ังแรกนักเรียนวัดความยาว

ของหลอด พวกเขาควรจะตองรูส่ิงไหนตอไปเพื่อสรางรูปส่ีเหล่ียมผืนผาทอง  ซานเทยีโกถามนกัเรียน

แลวบันทึกขอมูลนี้ในเอกสารของพวกเขา พวกเขาตองมีประสบการณอ่ืนในการวดั รวมถงึการสืบสวน

สอบสวนไปสูการวัดมุม และ การหาผลรวมของพ้ืนที่ของรูปสามเหล่ียม ลักษณะเฉพาะของรูปส่ีเหล่ียม

คางหมู   และ รูปส่ีเหล่ียมดานขนาน    กจิกรรมการแกปญหา    ซานเทียโกทาทายทีมการคนควา เพื่อ

นําไปสูวธิีการหาสูตรการหาพื้นที่ของส่ีเหล่ียมคางหมูไดมาจากแบบรูป การเร่ิมตนจากการทาทาย

เหมือนการติดตามในแบบรูปซึ่งมองเหน็ไดอยางชัดเจนถึงผลรวมของพื้นที่รูปสามเหล่ียมดานเทา 3 รูป  

ที่ไมมกีารวางซอนทับกนัจะมพีืน้ทีเ่ทากบัรูปส่ีเหล่ียมคางหมู  การใชขอมูลนี้อาจเปนไปไดในการอธบิายถงึ

วิธีการทั่วไปของการหาพื้นที่รูปส่ีเหล่ียมคางหมู สามารถหาไดจากผลรวมของพ้ืนที่รูปสามเหล่ียมใด ๆ 

จํานวน 3 รูป ไดหรือไม 
   
 การใหเหตุผลทางพีชคณติ 
 นักเรียนจะมีภาระงานเกี่ยวกับการสืบสวน สอบสวน ในพีชคณิต  เมื่อซานเทยีโก ถามพวก

เขาถึงการสรางแผนผัง และ การมองแบบรูป เพื่อการกาํหนดจํานวนของหลอดที่ตองการเรียงเปนแถว

ของรูปสามเหล่ียมดานเทาดวยความยาวใด ๆ  นักเรียนเร่ิมตนจากการนับหลอดจาํนวน 3 อัน   ในการ

สรางเปนรูปสามเหล่ียม 1  รูป  หลอด 5 อันนาํมาสรางเปนรูปสามเหล่ียม  2  รูป   หลอดเจ็ดอันสําหรับ

รูปสรางสามเหล่ียม 3 รูป และตอไปนกัเรียนจะนาํไปสูความตอเนื่องของแบบรูป  ไปถงึรูปสามเหลี่ยม 10 รูป  

เมื่อสรุปสูตรสําหรับการคนพบจํานวนหลอดในการสรางเปนแนวระนาบของ 3 เหล่ียมจํานวน n   รูป   

หลังจากการทดสอบคร้ังแรก  และ การประยุกตวธิีการแกปญหา  ในช้ันเรียนคนหาหลอดจํานวน  2n + 1       

ที่ตองการสรางรูปสามเหล่ียมในแนวระนาบ  จาํนวน n รูป    

 
   คณิตศาสตรเต็มหนวย 
 จากการทาํงานในรูปสองมติิและความรวดเร็วของนักเรียนในการสาํรวจการเช่ือมโยงถึง 

คณิตศาสตรเต็มหนวย ซานเทียโก เนนการสืบสวนสอบสวนเร่ืองทฤษฎีกราฟ จากรูปสามเหล่ียม              

ในแนวระนาบถูกใชในการนยิาม และ การสืบสวนสอบสวน ขายงานกอนหนาการสํารวจถึงการ

ปฏิบัติการคนหาทางอินเทอรเน็ตของนกัคณิตศาสตร  Leonhard   Euler   โดยเฉพาะการหาขอมูลใน

การทาํงานของเขาตอทฤษฎีกราฟ นกัเรียนจะใชความสนุกของคณิตศาสตร The Joy Mathematics 

(Pappas 1989) เพื่อสรุปการนาํเขาสูทฤษฎีกราฟ และ การเช่ือมโยงส่ิงตางๆ เพื่อการทํางานกับทรง

ยี่สิบหนา เวลาในชัน้เรียนถูกใชอยางเต็มที่ในการอภิปรายของช้ินงานของออยเลอรกับขายงาน การเนน

ความสัมพันธ   โดยเฉพาะการใหความรูที่มีตอปญหาของ Konigsberg   Bridge  
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 หลังจากไดรับความรูพืน้ฐานมาบางแลวในเร่ืองการศึกษาขายงาน นักเรียนตรวจสอบแถว

ของรูปสามเหล่ียมในแตละพจนของขายงาน ซึง่สรางจากจุดยอด การเช่ือมโยงจากส่ิงที่ไมมีเหตุการณ

รวมกัน จํานวนดานที่เชื่อมจากจุดยอด และ จํานวนจุดยอดที่สอดคลองกัน  (จากภาพประกอบ 14) 

 

 

L

A

K

CB

J I

D E

H G

F

 
 

 จุดยอดแตละจุด  มีการสมนัยกับจํานวนของเสนขอบในการเชื่อมโยง  

              

 A         3   B         4       C        4     D         4       E     4 F         2 

 G        3       H         4       I         4     J          4       K        4        L         2 

 

 นี่คือทางเดินของออยเลอร ในขายงานใชไหม  

 ถาใช    จะมีจาํนวนทางเดินเทาไร ? 

 ถาไมใช  ทาํไมถึงไมใช  ?   

 

 

ภาพประกอบ 14   การสืบสวนสอบสวน เพื่อนาํไปสูคณิตศาสตรเต็มหนวย  (Thomas &  Santiago. 2002: 488) 

 

 การอภิปรายเกี่ยวกับการคนหา “ทางเดินของออยเลอร” การเดินผานเสนขอบทั้งหมด โดยไม

มีการใชขอบใด  ๆ ซ้ําสองคร้ัง นกัเรียนคนพบวาจะตองเร่ิมที่จุดยอดมมุทีแ่นนอน เพื่อไปสูการเดินทางอยาง

ถูกตองของขายงาน และการเดินผานตลอดจนถึงจุดทุกจุด และใชจุดเพียงคร้ังเดียวเทานัน้ กิจกรรมน้ี

นําไปสูการอภิปรายสรุป ทฤษฎีของออยเลอร ถาขายงานมี 2 หรือมากกวา 2 มีจุดยอดคู ดังนัน้จะมทีางเดิน

ของออยเลอรอยางนอยที่สุด 1 วิธ ี  
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 นักเรียนทาํการบันทึกส่ิงนั้น การเชื่อมโยงเร่ิมตนจากรูปสามเหล่ียมในแนวระดับ ขยายไปสู

ขายงานดวยจุดยอดคู 2 จุด และส้ินสุดที่จดุยอดคู  กิจกรรมไดดําเนินไปอยางไมรูตัวที่นาํไปถึงทางเดิน

ของออยเลอร    

 

 การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตรสูทรงยี่สิบหนา 

 หลังจากเสร็จส้ินการบรรยายกิจกรรม นอกจากการสรางจุดเชื่อมตอ ของทรงยี่สิบหนา 

ทีมการคนควาเร่ิมตนจากการสรางดานบนของทรงยี่สิบหนา  (ภาพประกอบ 15)  แสดงความสมบูรณ

ของจุดเชื่อมตอของทรงย่ีสิบหนา   และไดถูกวางไวบนโตะนักเรียนในช้ันเรียน   ทรงยี่สิบหนาถูก

ดําเนนิการไปสูข้ันตอนสุดทาย   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 15  นักเรียนแสดงการเช่ือมโยงจากหลอดในแนวระนาบในรูปสามเหล่ียมดานเทา 

       ไปสูรูปแบบของจุดที่เชือ่มตอกันเปนทรงยี่สิบหนา (Thomas &  Santiago. 2002: 488) 

   

ซานเทียโก ไดรวบรวมความสนใจของทมีคนควา และ สืบสวนไปสูเนื้อหาคณิตศาสตร                 

ซึ่งขยายไปสูธรรมชาติ และการเช่ือมโยงไปสูทรงยี่สิบหนา   การสืบสวนสอบสวนนี้  ประกอบดวย  

  1.  การศึกษาทรงตันทั้ง 5  ของเพลโต  

  2.  กฎของออยเลอร สําหรับการคนหาจํานวนของจุดยอด  ดาน และหนาของทรงหลาย

เหล่ียม  

  3.  อัตราสวนทอง  และ เชื่อมโยงไปสูทรงยี่สิบหนา   เหมือนกับวานักเรียนสรางและ

สอดแทรกอัตราสวนในทรงย่ีสิบหนา  และ  
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  4.  ลําดับฟโบนักชี  และขอเท็จจริงในการวิเคราะหแตละจํานวนในอนกุรม โดยเร่ิมจาก 1   

ไปยังผลลัพธของเศษสวน  ซึง่   มีคาคงตัวประมาณ 1.6818034 ,   นอกจากนั้นเชื่อมโยงไปยัง

อัตราสวนทอง 

  นักเรียนเหลานี้สํารวจมโนมติเรขาคณิต และ มีโอกาสในการศึกษาคนควา และสํารวจความ

สมบูรณของคณิตศาสตร  ตลอดจนถึงการเช่ือมโยง  พื้นฐานโครงการนี้เปนวิธีในการเรียนรูที่

กลาวในมาตรฐานการเช่ือมโยงการใหความชวยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาดานความเขาใจในวิชา

คณิตศาสตรและการเช่ือมโยงในช้ันเรียนถูกเติมเต็มดวยความต่ืนเตน นักเรียนจะสนุกสนานตอการ

ปฏิบัติการทางคณิตศาสตร และพัฒนาตอจากการติดตามภาระงานคณิตศาสตร การสืบสวนสอบสวน

ที่เขมขนจะชวยนักเรียนไปสูความพอใจ เช่ือมโยงไปสูความหลากหลายของคณิตศาสตรและสนบัสนุน

มาตรฐานการเช่ือมโยง 

 จากแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการเชื่อมโยงที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา  การ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนการเช่ือมโยงนัน้  ครูผูสอนควรมีการวเิคราะหเนื้อหาคณิตศาสตร แลว

เรียบเรียงเนื้อหาที่นาํมาใชในการเชื่อมโยง  โดยการออกแบบบทเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการเช่ือมโยง  

นักเรียนสามารถเรียนไดอยางตอเนื่อง  นกัเรียนจะไดแนวคิดใหม ๆ  เกิดกระบวนการและทักษะในการ

แกปญหาอยางตอเนื่อง   

 
 3.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของกบัการเชื่อมโยง  
  งานวจิัยตางประเทศ 
  สครอย และ สครอย  (Sqroi & Sqroi.1993 : 569-570)  กลาววา  การสอนพีชคณิต และ

เรขาคณิต ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาแตเดิมนั้นแยกจากกัน ตอมาเมื่อรัฐบางรัฐในสหรัฐอเมริกามี

การปรับปรุงหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยนาํเอาการบูรณาการมาใชกับพีชคณิต และ 

เรขาคณิต เพือ่ใชเปนเคร่ืองมือในการแสวงหาความรูตอไป  โดยที่จริงมโนมติของการเช่ือมโยงระหวาง 

พีชคณิตและเรขคณิต ไมใชเร่ืองใหม  นักคณิตศาสตรและนักปรัชญาชาวฝร่ังเศส ชือ่ เรเน  เดสคารทส

(Rene’ Descartes) (1596-1650)  ไดพัฒนาเรขาคณิตที่รูจักกนัดี คือเรขาคณิตวิเคราะห โดย

การนาํภาพเรขาคณิตเขามานาํเสนอดวยพีชคณิต โดยใชระบบจํานวนจริงและสมการ  

  นุธ (Knuth. 2000:48-53)   กลาววา การที่นกัเรียนจะเขาใจความหมายของฟงกชันที่ไม

เพียงแครู ครูตองกระตุนใหนักเรียนมีการนําเสนอวธิีที่ตางกนัในการหาคําตอบใหมกีารแสดงสมการใน

รูปแบบตาง ๆ  เชน ใหมกีารนําเสนอสมการเชิงเสน ทั้งในรูป Point-slope  และ รูปมาตรฐาน วธิีที่จะ

เนนการนําเสนอดวยกราฟ ทําใหงานที่แปลงเปนกราฟไปเปนสมการ และควรใหนกัเรียนไดแลกเปลี่ยน

ความรู  และ อภิปรายถึงวิธกีารไดมาซ่ึงคําตอบในแบบตาง ๆ   
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  ลอรสัน และ ชนิแนพแพน (Lawson & Chinnappan. 2000 : 26-43)  ไดศึกษา

ความสัมพันธระหวางการทาํงานแกปญหากับการสรางองคความรูของนกัเรียน และศึกษาตอไปถงึตัวชี้วัด

ความสามารถดานเนื้อหา    และการเช่ือมโยงความรูในการแกปญหาทางเรขาคณิต  ระหวางนักเรียน

2 กลุม คือ กลุมที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกับกลุมที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า  ผลการวิจยัพบวา 

นักเรียนกลุมทีม่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมีความสามารถในการสรางองคความรูข้ึนเองไดมากกวา 

และสามารถโยงความรูที่ครูจัดตามแผนการสอนมาสัมพันธกับความรูเดิมที่มีอยูและตัวช้ีวัด

ความสามารถในการเช่ือมโยงมีผลตอความสําเร็จในการแกปญหาสูงกวาตัวช้ีวัดความสามารถดาน

เนื้อหา  จดุมุงหมายในการศึกษาคร้ังนี้เพื่อใหขอมูลกับครูในการหาวิธกีารสอน  เพื่อใหนกัเรียน

สามารถสรางองคความรูที่มคุีณภาพได   

  พุกาลี (Pugalee.2001:236-243) ไดศึกษาการเขียนของนักเรียนในกระบวนการ

แกปญหาทางคณิตศาสตร ที่แสดงรูปแบบของการรูคิดที่ชัดเจน กับนกัเรียนเกรด 9 จํานวน 20 คน ที่

เรียนวิชาพีชคณิตโดยการทาํโจทยปญหา ใหเขียนอธิบายตามกระบวนการแกปญหา ผลการวิจยัพบวา  

นักเรียนแสดงรูปแบบการรูคิดของตนเองออกมาในการเขียนอธิบาย  แสดงถงึการมีพฤติกรรมการรูคิด

ที่หลากหลาย  ทัง้การกาํหนดทิศทาง  การวางแผนจัดการ  การดําเนินการ  และรูปแบบการพสูิจนใน

การแกปญหา  ซึ่งพฤติกรรมการรูคิดมีอิทธิพลอยางมากในการแกปญหา  การศึกษานี ้ เนนทีก่ารเขียน

เพื่อเปนแนวทางในการบูรณาการหลักสูตรคณิตศาสตรและสนับสนุนความตองการในการวิจัยเร่ือง

การเขียนในคณิตศาสตรใหมากข้ึน  

   แพนดิสซิโอ (Pandiscio. 2002 : 216 - 221) ไดสํารวจการโยงมิติการพิสูจนกับการใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรเรขาคณิตของนักศึกษาฝกสอน  โดยใหนกัศึกษาฝกสอน  4  คน(ชาย 2 คน  

หญิง 2 คน)  แกปญหาเรขาคณิตที่ไมคุนเคยโดยใชพืน้ฐานมโนมติของยุคลิดจํานวน 2 ขอ  ใหสราง

การพิสูจนตามรูปแบบ ทีใ่หผลออกมาเปนรูปแบบกรณีทั่วไป และใหใชโปรแกรมคอมพิวเตอรทาง

เรขาคณิต  ผลปรากฏวานกัศึกษาฝกสอนทัง้ 4 คน ยอมรับวาแมโปรแกรมคอมพิวเตอรทางเรขาคณิต

จะไมไดชวยพสูิจน แตก็เปนเคร่ืองมือชวยสรางความรูสึก ( Sense) ใหเกิดความเขาใจความสัมพันธใน

ปญหาหรือทฤษฎีบท เพื่อนาํไปใชในการพสูิจน   

  นิโคล และ เครสโป ( Nicol & Crespo.2005: 240-251) ไดศึกษาการคนหาคณิตศาสตร 

จากสถานทีท่างจินตนาการ โดยการทบทวนหาแนวทางท่ีเปนประโยชนตอการเรียนรูทางคณิตศาสตร     

การศึกษาดังกลาวมีความมุงหมายที่จะแลกเปล่ียนความคิด  เพื่อที่จะหาหนทางในการทําให 

คณิตศาสตรมีความนาสนใจมากยิง่ข้ึน  เพือ่เปนประโยชนตอนักเรียนไมเพียงแค เขาใจในเร่ืองทกัษะ 

วิธีการ  ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรเทานั้น  ยงัเปนการทําใหนกัเรียนมีความเฉลียวฉลาดใน 

การคิดมากยิ่งข้ึน  มีการใชคณิตศาสตรมาประยุกตกับชวีิตประจําวนั และมีความเหน็เร่ืองการเรียน 
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คณิตศาสตรภายในโรงเรียนที่ตองเช่ือมโยงกับงานตาง ๆ ที่ใชในชีวิตประจําวนัตามความหลากหลาย 

ของอาชีพ  เชน ชางไม ชาวประมง อาชีพคาขาย ซึง่แตละอาชีพสามารถนาํความรูมาใชในการคํานวณ 

และแกไขปญหาในชีวิต  งานช้ินนี้ไดอางถงึส่ิงที่เกิดข้ึนเมื่อนักเรียนนําเอาหลักการทางคณิตศาสตรมา 

เชื่อมโยงกับประสบการณในชีวิตจริง   ผลการศึกษาเปนเคร่ืองชี้ใหเหน็วาแบบทดสอบทางจินตนาการ 

เปนตัวเสนอถึงโอกาสในการใชสติปญญาและอารมณความรูสึกทีเ่กิดข้ึนบอยคร้ังจากการเรียนคณิตศาสตร  

นี่คือรูปแบบของการรวมกลุมกันที่จะใหคุณคากับการศึกษาทางคณิตศาสตร การทาํใหคณิตศาสตร 

เปนทีน่าสนใจตอนักเรียนเปนส่ิงที่มีความสําคัญตอนักเรียน การศึกษาทําใหมกีารสํารวจคําถามวา

อะไรที่ทําใหคณิตศาสตรมีความหมายตอนักเรียน และหาแนวทางท่ีทําใหมีการพฒันาตอไป และทําให 

อยูในรูปแบบที่สละสลวยทีจ่ะชวยใหการสอบเขาถึงความทาทายและคุณภาพของการทาํงานรวมกัน 

ของนักเรียนดวยความแตกตางของชนิดของบทเรียนคณิตศาสตร ซึ่งเปนเคร่ืองมอืที่จะชวยใหเห็นถึง

ความต้ังใจของรูปแบบของการรวมตัว ในการศึกษาทางสติปญญาและอารมณ  

 
  งานวจิัยในประเทศ 
  สมบัติ  แสงทองคําสุก(2545 : บทคัดยอ) ไดพัฒนารูปแบบการสอนวิชาคณิตศาสตร 

แบบบูรณาการเชิงเนื้อหาเพือ่สงเสริมทกัษะการเช่ือมโยงเร่ืองอนุพนัธของฟงกชนั ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 6 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาเปนนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่6  โรงเรียนศึกษานารีวิทยา   

จํานวน  45  คน   พบวารูปแบบการสอนวิชาคณิตศาสตรแบบบูรณาการเชิงเนื้อหา  เพื่อสงเสริมทักษะ

การเช่ือมโยง เร่ืองอนุพนัธของฟงกชัน  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  โดยมีคาประสิทธิภาพ 

89.84/82.32 และผลสัมฤทธิท์างเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนที่เรียนโดยใชรูปแบบการสอนวชิา

คณิตศาสตรแบบบูรณาการเชิงเนื้อหา  เพื่อสงเสริมทักษะการเช่ือมโยง เร่ืองอนุพนัธของฟงกชนั      

หลังไดรับการสอนสูงกวากอนไดรับการสอน อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

  ศศิธร  แกวรักษา. (2547 : บทคัดยอ) ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน

คณิตศาสตรแบบ (CIPPA MODEL) ที่เนนทักษะการเช่ือมโยงกับชีวิตประจําวนั เร่ืองสถิติเบ้ืองตน         

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัคร้ังนี้เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก   จังหวดับุรีรัมย    จํานวน 45 คน ดําเนนิการทดลองสอนโดยใช

กิจกรรมการเรียนแบบซิปปา (CIPPA MODEL)  ใชเวลาในการสอน 15 ชั่วโมง    ผลการวิจยัพบวา   

กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรแบบซิปปา (CIPPA MODEL)   ที่เนนทักษะการเช่ือมโยงกับ

ชีวิตประจําวัน  เร่ืองสถิติเบ้ืองตน  มีประสิทธภิาพตามเกณฑ 80/80  โดยมีประสิทธิภาพ 82.11/83.59   

และ ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียน
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การสอนแบบซิปปา (CIPPA MODEL) ที่เนนทักษะการเช่ือมโยงกับชีวิตประจําวนั  เร่ือง สถิติเบ้ืองตน               

สูงกวากอนไดรับการสอนอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  นงลักษณ  แกวมาลา.(2547 : บทคัดยอ) ศึกษาชุดกิจกรรมคณิตศาสตรเพื่อสงเสริม

ทักษะการเช่ือมโยง เร่ืองการแกปญหาโดยใชทฤษฎีบทพทีาโกรัสและบทกลับ สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที ่ 2  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัคร้ังนี ้  เปนนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่ 2  โรงเรียน

หนองแค” สรกิจพทิยา “  อําเภอหนองแค  จงัหวัดสระบุรี   ในภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2547   ที่ได

จากการสุมอยางงาย จํานวน  39  คน  ดําเนนิการสอนโดยใชชุดกจิกรรมคณิตศาสตร เพื่อสงเสริม

ทักษะการเช่ือมโยง  เร่ืองการแกปญหาโดยใชทฤษฎีบทพทีาโกรัสและบทกลับ  ดําเนินการสอนดวย

ตนเอง  ใชเวลาในการสอน 12  ชัว่โมง  ผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 2  ภายหลังไดรับการสอนดวยชุดกิจกรรมคณิตศาสตรเพื่อสงเสริมทักษะการเช่ือมโยง 

เร่ืองการแกปญหาโดยใชทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับสูงกวากอนไดรับการสอนอยางมนีัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 

  จากการศึกษางานวิจยัทัง้ตางประเทศและในประเทศ  จะเหน็ไดวาการเรียนรูเร่ืองตาง ๆ 

จะมีการเช่ือมโยงตอเนื่องอยางกลมกลืนกนัทั้งเร่ืองใกลตัว  ส่ิงแวดลอม ที่อยูอาศัย  แนวโนมตาง ๆ           

ที่เกิดข้ึนในสังคมโลก  มีผลตอความเขาใจของผูเรียน  ที่จะเรียนรูไดอยางชัดเจน  ลึกซึ้ง  ครอบคลุม ซึ่ง

เปนการเรียนรูที่มีความหมายตอผูเรียน  นาํความรูไปใชในการดํารงชีวิต   และในการจัดกจิกรรม     

การเรียนการสอนจะชวยใหผูเรียนไดรูจักสรางความสัมพนัธเชื่อมโยงความรูกับสถานการณ และ

ส่ิงแวดลอม  เพื่อใหผูเรียนเรียนรูอยางเขาใจ และเกิดการเรียนรูอยางมคีวามหมาย สามารถนําความรู

ไปประยุกตใชไดจริง 

 

4.  เอกสารที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
 4.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาคณติศาสตร 
  นักวชิาการใหความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ไว ดังนี ้

  อารีย  คงสวสัด์ิ (2544 : 23).  กลาววา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหมายถงึ  ความสําเร็จ 

ความสมหวังในดานการเรียนรู  ดานความรู  ความเขาใจ  ความสามารถ  และทกัษะดานวิชาการของ

แตละบุคคลที่จะประเมนิไดจากแบบทดสอบหรือการทาํงานที่ไดรับมอบหมาย และผลการประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้น  จะทาํใหแยกกลุมของนกัเรียนที่ถูกประเมินออกเปนระดับ ตาง ๆ  เชน สูง     

ปานกลาง  ตํ่า  เปนตน  

  อัญชนา  โพธพิลากร (2545 :93)   กลาววา  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  

หมายถงึ ความสามารถในการเรียนรูจากการเรียนวิชาคณิตศาสตร ซึ่งประเมนิไดจากการทาํ
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แบบทดสอบวดัผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร  ซึง่แบบทดสอบนัน้สอดคลองกับพฤติกรรม ดานความรู

ความคิด (Cognitive  Domain) 

  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร  หมายถงึ  ความสามารถทางดานสติปญญา

(Cognitive Domain) ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร วิลสัน (Wilson.1971: 643-696)   ไดจําแนก

พฤติกรรมทางการเรียนรูดานสติปญญาในการเรียนวิชาคณิตศาสตรระดับชั้นมัธยมศึกษาไวเปน                  

4 ระดับ คือ  

  1.  ความรู   ความจํา   ดานการคิดคํานวณ (Computation) พฤติกรรมระดับนี้ถือเปน

พฤติกรรมระดับตํ่าสุด แบงออกเปน 3 ข้ัน     ดังนี ้  

   1.1 ความรูความจําเกีย่วกบัขอเท็จจริง (Knowledge of Specific Facts)   เปน

ความหมายทีจ่ะระลึกถงึขอเท็จจริงตาง ๆ ทีน่ักเรียนเคยไดรับการเรียนการสอนมาแลว คําถามจะ

เกี่ยวกับขอเทจ็จริง ตลอดจนความรูพืน้ฐานซ่ึงนกัเรียนไดส่ังสมมาเปนระยะเวลานานแลวดวย  

   1.2 ความรูความจําเกีย่วกบัศัพทและนิยาม (Knowledge of Terminology) เปน

ความสามารถในการใชขอเทจ็จริงหรือนยิาม และกระบวนการที่ไดเรียนมาแลว มาคิดคํานวณ

ตามลําดับข้ันตอนที่เคยเรียนรูมาแลว ขอสอบที่วัดความสามารถดานนี้เปนโจทยงาย ๆ คลายคลึงกับ

ตัวอยาง นักเรียนไมตองพบกับความยุงยากในการตัดสินใจเลือกใชกระบวนการ 

   1.3 ความสามารถในการใชกระบวนการคดิคํานวณ (Ability of Carry  Out 

Algorithms)  เปนความสามารถในการใชขอเท็จจริงหรือนิยาม  และกระบวนการทีไ่ดเรียนมาแลวมา

คิดคํานวณตามลําดับข้ันตอนที่เคยเรียนรูมาแลว  ขอสอบที่วัดความสามารถดานนี้ตองเปนโจทยงาย ๆ  

คลายคลึงกับตัวอยาง  นักเรียนไมตองพบกับความยุงยากในการตัดสินใจเลือกใชกระบวนการ  

  2.  ความเขาใจ (Comprehension) เปนพฤติกรรมที่ใกลเคียงกับพฤติกรรมระดับความรู

ความจําเกีย่วกับการคิดคํานวณแตซับซอนมากกวา แบงไดเปน 6 ข้ัน ดังนี้   

    2.1  ความเขาใจเกี่ยวกับมโนมติ ( Concept) เปนความสามารถท่ีซบัซอนกวาความรู 

ความจํา เกีย่วกับขอเท็จจริง เพราะมโนมตินามธรรม   ซึ่งประมวลจากขอเท็จจริงตาง ๆ ตองอาศัยการ

ตัดสินใจในการตีความหรือยกตัวอยางของมโนมตินั้นไดโดยใชคําพูดของตน หรือเลือกความหมายที่

กําหนดใหซึง่เขียนในรูปแบบใหม หรือยกตัวอยางใหมที่แตกตาง ไปจากที่เคยเรียนในชั้น มิฉะนัน้จะ

จัดเปนความจํา 

   2.2  ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ  กฎทางคณิตศาสตรและการสรุปอางอิงในกรณี

ทั่วไป  ( Principles, Rules, and Generalizations) เปนความสามารถในการนําเอาหลักการ กฎ และ

ความเขาใจเกีย่วกับมโนมติไปสัมพันธกับการโจทยปญหา จนไดแนวทางในการแกปญหาได ถาคําถาม

นี้เปนคําถามเกี่ยวกับหลักการและกฎทีน่กัเรียนเพิง่เคยพบเหน็เปนคร้ังแรก 
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   2.3 ความเขาใจในโครงสราง (Mathematical Structure)   คําถามทีว่ดัพฤติกรรม

ระดับนี้ เปนคําถามทีว่ัดเกี่ยวกับคุณสมบัติของระบบจํานวนและโครงสรางทางพีชคณิต 

   2.4  ความสามารถในการเปลี่ยนรูปแบบปญหาจากแบบหนึง่ไปเปนอีกแบบหนึง่ 

(Ability to Transform Problem Elements From One Mode to Another) เปนความสามารถในการ

แปลขอความที่กําหนดไว เปนขอความใหมหรือภาษาใหม เชน แปลจากภาษาพูดใหเปนรูปสมการ ซึ่ง

มีความหมายคงเดิม โดยไมรวมถึงกระบวนการแกปญหา (Algorithms) หลังจากแปลแลวอาจกลาวได

วาเปนพฤติกรรมทายที่สุดของพฤติกรรมกบัความเขาใจ  

   2.5 ความสามารถในการติดตามแนวของเหตุผล (Ability of Follow a Line of 

Reasoning) เปนความสามารถในการอานและเขาใจขอความทางคณิตศาสตรซึ่งแตกตางไปจาก

ความสามารถในการอานทั่ว ๆ ไป 

   2.6 ความสามารถในการอานและตีความโจทยปญหาทางคณิตศาสตร (Ability to 

Read and Interpret a Problem)   ขอสอบที่วัดความสามารถในข้ันนีอ้าจดัดแปลงมาจากขอสอบที่วัด

ความสามารถในข้ันอ่ืน ๆ โดยใหนกัเรียนอาน และ ตีความโจทย ซึ่งอาจจะอยูในรูปของขอความ 

ตัวเลข ขอมูลทางสถิติ หรือกราฟ 

  3.  การนาํไปใช (Application) 

   ความสามารถในการแกปญหาในการตัดสินใจแกปญหาที่นกัเรียนคุนเคย เพราะ

คลายกับปญหาที่นกัเรียนประสบอยูในระหวางเรียน หรือ แบบฝกหัดทีน่ักเรียนเลือกกระบวนการ

แกปญหา และดําเนนิการแกปญหาจนไดคําตอบออกมา 

   3.1 ความสามารถในการแกปญหาที่คลายกับปญหาที่ประสบอยูในระหวางเรียน 

(Ability to Solve Routine Problem) นักเรียนตองอาศัยความสามารถในระดับความเขาใจ และเลือก

กระบวนการแกปญหาจนไดคําตอบออกมา 

   3.2 ความสามารถในการเปรียบเทียบ (Ability to Make Comparisons) เปน

ความสามารถในการคนหาความสัมพนัธระหวางขอมูล 2 ชุด เพื่อสรุปการตัดสินใจ ซึ่งในการแกปญหา

ข้ันนี้อาจตองใชวิธีการคิดคํานวณ และจําเปนตองอาศัยความรูทีเ่กี่ยวของ รวมทั้งความสามารถในการ

คิดอยางมีเหตุผล 

   3.3 ความสามารถในการวิเคราะหขอมลู (Ability to Analyze Data) เปน

ความสามารถในการตัดสินใจอยางตอเนื่องในการหาคําตอบจากขอมลูที่กําหนดให   ซึง่อาจตองอาศัย

การแยกขอมูลที่เกีย่วของออกจากขอมูลที่ไมเกี่ยวของ พิจารณาวาอะไรคือขอมูลที่ตองการเพิ่มเติม            

มีปญหาอ่ืนใดบางที่อาจเปนตัวอยางในการหาคําตอบทีก่ําลังประสบอยูหรืออาจตองแยกโจทยปญหา

ออกพิจารณาเปนสวน ๆ มีการตัดสินใจหลายคร้ังตอเนื่อง ต้ังแตตนจนไดคําตอบหรือผลลัพธที่ตองการ 
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   3.4  ความสามารถในการมองเหน็แบบรูป  ลักษณะโครงสรางที่เหมือนกนั  และการ

สมมาตร  (Ability  to  Recognize  Patterns , Isomorphism , and  Symmetries) เปนความสามารถ

ที่ตองอาศัยพฤติกรรมอยางตอเนื่อง  ต้ังแตการระลึกถงึขอมูลที่กําหนดใหการเปล่ียนรูปปญหา  การจัด

กระทาํกับขอมูล  และ การระลึกถึงความสัมพันธ  นักเรียนตองสํารวจหาส่ิงที่คุนเคยกันจากขอมลูหรือ

ส่ิงทีก่ําหนดใหจากโจทยปญหาที่พบ 

  4.  การวิเคราะห (Analysis) 

  เปนความสามารถในการแกปญหาที่นกัเรียนไมเคยเหน็  หรือไมเคยทาํแบบฝกหัดมากอน  

ซึ่งสวนใหญเปนโจทยพลิกแพลง แตก็อยูในขอบเขตของเนื้อหาวิชาที่เรียน  การแกโจทยปญหาดังกลาว 

ตองอาศัยความรูที่ไดเรียนมารวมกับความคิดสรางสรรค ผสมผสานกันเพื่อแกปญหาพฤติกรรมระดับนี้

ถือวาเปนพฤติกรรมข้ันสูงสุดของการเรียนการสอนคณิตศาสตร ซึ่งตองใชสมรรถภาพทางสมอง

ระดับสูง  แบงออกเปน 5 ข้ัน  คือ  

   4.1  ความสามารถในการแกโจทยปญหาที่ไมเคยประสบมากอน (Ability  to  Solve  

Nonroutine)  คําถามในข้ันนี้เปนคําถามที่ซ้ําซอน  ไมมีในแบบฝกหดัหรือตัวอยาง  ไมเคยเหน็มากอน  

นักเรียนตองอาศัยความคิดสรางสรรคผสมผสานกับความเขาใจ  มโนมติ  นยิาม  ตลอดจนทฤษฎี   

ตาง ๆ  ทีเ่รียนมาแลวเปนอยางดี  

   4.2  ความสามารถในการคนหาความสัมพันธ (Ability to Discover Relationships) 

เปนความสามารถในการจัดสวนตาง ๆ ทีโ่จทยกาํหนดใหใหม และสรางความสัมพนัธข้ึนใหม เพือ่ใชใน

การแกปญหา แทนการจําความสัมพันธเดิมที่เคยพบมา   แลวใชกับขอมูลชุดใหมเทานั้น 

   4.3  ความสามารถในการพสูิจน(Ability to Criticize Proofs) เปนความสามารถใน

การพิสูจนโจทยปญหาที่ไมเคยเหน็มากอน นักเรียนจะตองอาศัยนยิามทฤษฎีตาง ๆ ที่เรียนมาแลวชวย

ในการแกปญหา 

   4.4  ความสามารถในการวจิารณการพิสูจน  (Ability to Criticize Proofs) 

ความสามารถในข้ันนี ้เปนการใชเหตุผลทีค่วบคูกับความสามารถในการเขียนพิสูจน แตความสามารถ

ในการวิจารณเปนพฤติกรรมที่ยุงยากซับซอนกวา   ความสามารถในข้ันนี้ตองการใหนักเรียนมองเห็น

และเขาใจการพิสูจนนัน้วาถกูตองหรือไม     มีตอนใดผิดพลาดจากมโนมติ หลักการ กฎ นิยาม   หรือ 

วิธีการทางคณิตศาสตร 

   4.5  ความสามารถเกีย่วกับการสรางสูตร  และทดสอบความถกูตองของสูตร (Ability 

to Formulate and Validate Generalization)   นกัเรียนตองสามารถสรางสูตรข้ึนมาใหม โดยให

สัมพันธกับเร่ืองเดิมและตองสมเหตุสมผลดวย คือการจะถามใหหาและพิสูจนประโยคทางคณิตศาสตร 

หรืออาจถามใหนกัเรียนสรางกระบวนการคิดคํานวณใหม พรอมทั้งแสดงการใชกระบวนการนัน้  
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  จากความหมายท่ีกลาวมาขางตนสรุปไดวา ผลสัมฤทธิท์างการเรียนหมายถงึ ความสามารถ 

หรือ ความสําเร็จในดานตาง  ๆของนกัเรียน เชน ความรูความเขาใจ ทกัษะในการแกปญหา  ความสามารถใน

การนาํไปใช รวมถงึประสิทธิภาพที่ไดจากการเรียนรูซึง่ไดรับจากการสอน การฝกฝน หรือประสบการณตาง ๆ 

ซึ่งวัดไดจากการทําแบบทดสอบ    วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรที่ผูวิจยัไดสรางข้ึน  

 
4.2 องคประกอบที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  เพรสคอทท (Prescott. 1961 : 14 - 16)  ไดศึกษาเกีย่วกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 

นักเรียนและสรุปผลการศึกษาวาองคประกอบที่มีอิทธพิลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ของนักเรียนทั้ง 

ในและนอกหองเรียน   ดังนี ้ 

  องคประกอบทางดานรางกาย  ไดแก  อัตราการเจริญเติบโตของรางกาย  สุขภาพดาน

รางกาย  และบุคลิกทาทาง 

1.  องคประกอบทางความรัก  ไดแก  ความสัมพันธของบิดา  มารดา  ความสัมพันธ 

ของบิดา  มารดากับลูก  ความสัมพันธระหวางสมาชิกทัง้หมดในครอบครัว 

2.  องคประกอบทางวัฒนธรรมและสังคม  ไดแกขนบธรรมเนียมประเพณี   

ความเปนอยูของครอบครัว  สภาพแวดลอมทางบาน  การอบรมทางบาน  และ ฐานะทางบาน  

3. องคประกอบทางความสัมพันธในเพื่อนวยัเดียวกัน  ไดแกความสัมพนัธของ 

นักเรียนกับเพือ่นวัยเดียวกันทั้งที่บานและที่โรงเรียน 

4. องคประกอบทางการพัฒนาแหงตน  ไดแก  สติปญญา  ความสนใจ  เจตคติของ 

นักเรียนตอการเรียน   

5. องคประกอบทางการปรับตน  ไดแก  ปญหาการปรับตน  การแสดงออกทาง

อารมณ  

  แครรอล  (Carroll.1963 : 726-733)   ไดเสนอความคิดเกีย่วกับอิทธพิลขององคประกอบ  

ตาง ๆ  ทีม่ีอิทธิพลตอระดับผลสัมฤทธิ์ของนกัเรียนโดยครู นักเรียน  และหลักสูตร  มาเปนองคประกอบ 

ที่สําคัญโดยเชื่อวา  เวลาและคุณภาพของการสอนมีผลโดยตรงตอปริมาณความรูทีน่ักเรียนไดรับ 

   วิมล  พงษปาลิต (2541 : 49) กลาววา องคประกอบทีม่ีอิทธพิลตอผลสัมฤทธิ์ทางการ 

เรียนนัน้ประกอบดวยคุณลักษณะของตัวผูเรียน  ซึ่งไดแกพฤติกรรมดานความรู  ความคิด รวมกับ 

ลักษณะนิสัยทางจิตพิสัยของนักเรียน  คุณภาพการสอนของครูและสภาพแวดลอมตาง ๆ   ซึง่ 

คุณลักษณะของตัวผูเรียนมอิีทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากทีสุ่ด  รองลงมาคือคุณภาพการ 

สอนของครูและปจจัย อ่ืน ๆ ตามลําดับ  
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   อัญชนา  โพธิพลากร (2545: 9 5)  กลาววา องคประกอบหลายประการทีท่ําใหเกิด 

ผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือดานตัวนักเรียน เชน  สติปญญา  อารมณ  ความสนใจ   

เจตคติตอการเรียน ดานตัวครู  เชน คุณภาพของครู  การจัดระบบ  การบริหารของผูบริหาร  ดานสังคม   

เชน สภาพเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัวของนกัเรียน เปนตน แตปจจัยที่มผีลโดยตรงตอผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียนของนักเรียนของนักเรียนก็คือการสอนของครูนัน้เอง 

    จากการศึกษาองคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขางตนนัน้  สรุปไดวา 

องคประกอบที่มีอิทธิพลนัน้มาจากตัวผูเรียนเอง    สภาพสังคม   ครอบครัว  ตัวครูผูสอน  รวมทัง้ 

วิธีการสอนของตัวครูผูสอน 
  
  

 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

 
 ในการวิจัยคร้ังนี ้ ผูวิจัยไดดําเนนิการตามข้ันตอนดังนี้  

 1.  การกาํหนดประชากรและกลุมตัวอยาง  

 2.  การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการทดลอง 

 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 4.  การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

 

1.  การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรท่ีใชในการศกึษาคนควา 
ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่2  ภาคเรียนที ่2  ปการศึกษา  

2550  โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจนวทิยา   อําเภอไทรโยค    จงัหวัดกาญจนบุรี   ทั้งหมดจํานวน  4   

หองเรียน  140    คน  
กลุมตัวอยางที่ใชในการศกึษาคนควา 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัคร้ังนี้เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2550  โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจนวทิยา   อําเภอไทรโยค  จงัหวัดกาญจนบุรี  จาํนวน 1 หองเรียน 

นักเรียน 30 คน ไดมาโดยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ซึ่งผลการเรียนไมแตกตางกนั             

และนักเรียนมคีวามสามารถในการใชคอมพิวเตอร เนือ่งจากทางโรงเรียนจัดหองเรียนแบบคละความสามารถ

ของนกัเรียน 

 

2.  การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควาคร้ังนี ้ มดัีงนี้  

 2.1   แผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   

 2.2  บทเรียนปฏิบัติการโดยโปรแกรม GSP ที่เนนทักษะการเช่ือมโยง    

 2.3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร   

   
เนื้อหาท่ีใชในการศึกษาคนควา 
เนื้อหาที่ใชในการทดลองเปนเนื้อหารายวิชาคณิตศาสตรพืน้ฐาน  ระดับชัน้มธัยมศึกษาปที่  2   

ชวงช้ันที ่3 (ม.1 – 3)  ตามหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานพุทธศักราช   2544    เร่ือง การวัด 
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  ระยะเวลาทีใ่ชในการทดลอง 
 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัยคร้ังนี ้ ทําการทดลองภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2550    ใชเวลา 

ในการทดลอง 11   ชัว่โมง   โดยทาํการทดสอบกอนเรียน 1 ชั่วโมง ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน  

9  ชั่วโมง  และทําการทดสอบหลังเรียน 1 ชั่วโมง      ดังนี้   

   1.  ทดสอบกอนเรียน  (Pretest)           จํานวน 1 ชั่วโมง 

  2.  ใชบทเรียนปฏิบัติการที่เนนทักษะการเชื่อมโยง    จํานวน 9  ชั่วโมง 

    ชุดที่ 1  เรียนรูการใชงานคอมพิวเตอร  และ  3 ชั่วโมง 

      โปรแกรม GSP (Geometer’s sketchpad)    

   ชุดที่ 2  การวดั กับการหาพืน้ที ่รูปเรขาคณิต และ   2 ชั่วโมง 

                    การหาพ้ืนทีจ่ากการแปลงทางเรขาคณิต       

   ชุดที่ 3  การวดั กับความสัมพันธระหวาง   2 ชั่วโมง 

     รูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ   

   ชุดที่ 4  การวดัสูทฤษฎีบทพีทาโกรัส   2 ชั่วโมง 

  3.  ทดสอบหลังเรียนหลังเรียน  (Posttest)         จํานวน 1 ชั่วโมง 

           รวมทัง้หมด            11 ชัว่โมง 
 

 ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือที่ใชในการศกึษาคนควา  
 2.1  แผนการจัดการเรียนรู เร่ือง การวัด มลํีาดับข้ันตอนในการสราง ดังนี ้

   1)  ศึกษาและวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พทุธศักราช 2544    

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชวงช้ันที่  2  (ม.1 – ม.3)    คูมือการสอนคณิตศาสตรชวงช้ันที ่2    

เกี่ยวกับเนื้อหา  ผลการเรียนรูที่คาดหวงั  เร่ือง การวัด   

  2)  ศึกษารายละเอียดของมาตรฐานการเรียนรูและผลการเรียนรู และ ผลการเรียนรู              

ที่คาดหวังที่เกีย่วของกับทักษะการเช่ือมโยง    เอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวของกับโปรแกรม GSP   

(Geometer’s sketchpad)  และ การเรียนรู   เร่ือง การวดั   รูปเรขาคณิต   การแปลงทางเรขาคณิต   

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่2  

  3)  วิเคราะหจดุประสงคการเรียนรูที่เกี่ยวของกับทักษะการเช่ือมโยง และ เร่ือง การวดั  

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  

  4)  ศึกษาวิธกีารจัดทําแผนการจัดการเรียนรูจากเอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวของ                         

เพื่อนาํมาเปนพื้นฐานในการสรางแผนการจัดการเรียนรูที่เหมาะสม 

  5)  จัดทาํแผนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวงั   เร่ือง การวดั  

ซึ่งประกอบดวย  
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    5.1  จุดประสงคการเรียนรู 

      (1)  ดานความรู 

      (2)  ดานทักษะ/กระบวนการ 

      (3)  ดานคุณลักษณะอันพงึประสงค 

    5.2  สาระการเรียนรู 

    5.3  กิจกรรมการเรียนรู 

      (1) ข้ันนํา 

      (2)  ข้ันกิจกรรมการเรียนการสอน 

      (3)  ข้ันสรางองคความรู 

    5.4  ส่ือการเรียนรู 

    5.5  การวัดผล และ การประเมินผลการเรียนรู 

  6) นําแผนการจัดการเรียนรูเสนอใหอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธตรวจพิจารณา 

  7) นําแผนการจัดการเรียนรู  มาปรับปรุงแกไข แลวนาํไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3  ทาน

ตรวจพิจารณาความเหมาะสม  ในการกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง  การแบงเนื้อหา  และการจัด

กิจกรรมการเรียนรู   

  8) นําแผนการจัดการเรียนรูมาปรับปรุงแกไขแลว นําเสนออาจารยที่ปรึกษาสารนพินธ

ตรวจพิจารณา 

  9) นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไข  แลวนาํไปใชกับกลุมตัวอยาง 

 

 2.2  บทเรียนปฏิบัติการโดยโปรแกรม GSP ที่เนนทักษะการเช่ือมโยง ชั้นมธัยมศึกษาปที ่2   

เร่ือง การวัด   มีลําดับข้ันตอนในการสราง ดังนี้  

  ข้ันที่ 1  ข้ันเตรียมงานดานวชิาการ 

    1) ศึกษาเนื้อหาเร่ือง การวดั  

    2) ศึกษาเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวของกบัการสรางบทเรียน  

    3) กําหนดเนื้อหา  ความคิดรวบยอด  และจุดประสงคเชงิพฤติกรรม เร่ือง การวัด 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่2  โดยผูวิจัยไดกําหนดเนื้อหา เร่ือง การวัด  ดังนี้  

     3.1 การเรียนรูการใชงานคอมพิวเตอร  และ   3  ชั่วโมง      

      โปรแกรม GSP (Geometer’s sketchpad)      

    3.2  การวัด กบัการหาพืน้ที่ รูปเรขาคณิต และ   2  ชั่วโมง      

          การหาพื้นที่จากการแปลงทางเรขาคณิต          
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                     3.2.1  การวัด 

      3.2.2  การพืน้ที่รูปเรขาคณิต  

      3.2.3  การหาพื้นที่จากการแปลงทางเรขาคณิต       

    3.3  การวัด กบัความสัมพนัธระหวางรูปเรขาคณิตสองมิติ  2 ชั่วโมง   

       และรูปเรขาคณิตสามมิติ    

       3.3.1 พื้นที่ผิวทรงพีระมิด ทรงกระบอก   

      3.3.2  ทรงกรวย  ทรงกลม  

    3.4  การวัด สูทฤษฎีบทพทีาโกรัส    2 ชั่วโมง 

         ใชเวลาในการสอนทัง้หมด    9  ชั่วโมง  

 

  ข้ันที่ 2  การสรางบทเรียนปฏิบัติการ โดยโปรแกรม GSP ที่เนนทกัษะการเช่ือมโยง               

เร่ือง การวัด   ชั้นมัธยมศึกษาปที ่2   มีองคประกอบ   ดังนี ้

    1)  การสรางบทเรียนปฏิบัติการ  

     1.1. เลือกหัวขอเร่ือง  การวัด   ที่จะนํามาสรางบทเรียนปฏิบัติการ  เปนเนื้อหาที่

นักเรียนสามารถหาขอสรุปโดยใชโปรแกรม GSP จากการลงมือปฏิบัติ   และเปนเร่ืองที่สามารถนาํมา

เชื่อมโยงเนื้อหาคณิตศาสตร       

     1.2 เขียนความคิดรวบยอด หรือเนื้อหา ที่เนนทักษะการเชื่อมโยงทาง

คณิตศาสตร  

     1.3  เลือกอุปกรณที่นกัเรียนใชในการทาํกิจกรรม   ไดแกเคร่ืองคอมพวิเตอรที่มี

โปรแกรม GSP (Geometer’s sketchpad)   , กระดาษ   ฯลฯ 

     1.4  กาํหนดขอปฏิบัติ (Lab Direction) เปนคําช้ีแจงในการปฏิบัติงานอยางมี

ระบบและเขียนเปนขอ ๆ ตามลําดับอยางชัดเจน   

     1.5 ในการปฏิบัติกิจกรรมบทเรียนปฏิบัติการ   ใหนกัเรียนปฏิบัติกิจกรรมเปนคู  

โดยนักเรียน 2 คน ตอเคร่ืองคอมพวิเตอร 1 เคร่ือง   เพราะจํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรมีจาํนวนไม

เพียงพอตอจํานวนนกัเรียน     และ เพื่อใหนกัเรียนไดมกีารชวยเหลือกันระหวางปฏิบัติกิจกรรมโดยให

นักเรียนทีเ่รียนเกงนัง่คูกับนกัเรียนที่เรียนออน   นักเรียนที่เรียนปานกลางคูกับนักเรียนที่เรียนปานกลาง 

ไดดําเนินการจัดเรียงลําดับตามคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร  กลุมตัวอยาง 30  คน   ดังนี้    
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ลําดับที่  (จากคะแนนสอบ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
ลําดับ 

30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 

คูที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

      

    1.6  สรุปผลจากการปฏิบัติในบทเรียน 

    1.7  การประเมินผล   เปนแบบทดสอบหลังการใชบทเรียนปฏิบัติการ 

 

  2)  นาํบทเรียนปฏิบัติการเสนอใหอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธตรวจพจิารณา เพื่อ

พิจารณาความเหมาะสม  และปรับปรุงแกไข 

  3)  นาํบทเรียนปฏิบัติการทีป่รับปรุงแกไขแลว   ไปใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน 

ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา  ความถูกตองของภาษา  ความเหมาะสมของกิจกรรม ลําดับข้ันการ

เรียนรู และรูปแบบ  แลวปรับปรุงแกไข   

    4) ปรับปรุงบทเรียนปฏิบัติการตามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ แลวนําบทเรียนเสนอ

ตออาจารยทีป่รึกษาสารนพินธตรวจพิจารณาอีกคร้ัง   

  5) นําบทเรียนปฏิบัติการไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 

 

   2.3  การสรางแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร  เร่ือง การวัด 

  เปนแบบทดสอบอัตนัย ชนดิแสดงวิธีทาํ จํานวน  10  ขอ  เร่ือง  การวดั  ของนักเรียน         

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่2  มีข้ันตอนในการสราง ดังนี้  

   2.3.1   ศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไทรโยค 

มณีกาญจนวทิยา   พทุธศักราช 2546     คูมือการจัดสาระการเรียนรูกลุมคณิตศาสตร ชวงช้ันที ่3   

แบบเรียนคณิตศาสตร และวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

   2.3.2  วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูและผลการเรียนรูทีค่าดหวงั  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

2  โดยผูวิจัยวเิคราะหรวมกบัครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ในระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน จาํนวน  3  ทาน  

   2.3.3  สรางตารางวิเคราะหจุดประสงคการเรียนรูที่สอดคลองกับเนื้อหากลุมสาระ  

การเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นมธัยมศึกษาปที ่ 2   โดยผูวิจยัรวมกับครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 3 ทาน 
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   2.3.4  สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรชั้นมธัยมศึกษาปที ่2 

เร่ือง การวัด  แบบอัตนัย ชนิดแสดงวิธทีาํ  จาํนวน 15  ขอ  และเกณฑการประเมิน  โดยใหสอดคลอง

กับจุดประสงคการเรียนรู   โดยใชเกณฑการใหคะแนนประยุกตจากคูมือการวัดผลประเมินผลดวย

แบบทดสอบ ของ สสวท. (2546 : 73)    ดังนี ้ 

 

   2.3.5  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรและเกณฑการประเมิน

ที่สรางไปใหอาจารยที่ปรึกษาพจิารณาและใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความสอดคลอง

ของจุดประสงคการเรียนรู และ ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเนือ้หาของขอสอบแตละขอโดยใชเกณฑ IOC 

เพื่อพิจารณาแลวนาํคะแนนมาหาคาเฉล่ียใหไดคาเฉล่ียต้ังแต 0.60 ข้ึนไป และภาษาสํานวน ตลอดจน

ความถูกตองเหมาะสมตามหลักการเขียนขอสอบ 

   2.3.6  นาํแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรที่ไดปรับปรุงแกไขแลว

ไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจพิจารณาอกีคร้ังหนึ่ง นาํมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ          

ใหเรียบรอยแลวนาํเสนออาจารยที่ปรึกษาพิจารณา 

   2.3.7  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรที่ไดปรับปรุงแกไข           

แกไขจากผูเช่ียวชาญและอาจารยที่ปรึกษาแลวไปทดสอบกบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที่ 2   โรงเรียน            

ไทรโยคมณีกาญจนวทิยา  จาํนวน  100  คน  ที่ไมใชกลุมตัวอยางเพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ   

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

2 -  คําตอบถูกตอง  แสดงวิธทีาํที่มีประสิทธภิาพโดยแสดงถึง 

   การคิดอยางมีระบบ  การคิดวิเคราะห   

-  แสดงความเช่ือมโยงระหวางเนื้อหาวิชาไดชัดเจน   

-  ลงขอสรุปทีถู่กตองชัดเจน  

-  นาํเสนอผลงานไดอยางเหมาะสม 

1 -  คําตอบถูกตอง  แสดงวิธทีาํยังไมสมบูรณ 

-  แสดงความเช่ือมโยงระหวางเนื้อหาวิชาไดไมชัดเจน   

-  ลงขอสรุปบางสวนผิดพลาด 

-  นาํเสนอผลงานไดไมชัดเจน 

0 -  คําตอบไมถกูตอง  และแสดงวิธทีําไมถูกตอง  

-  แสดงความเช่ือมโยงระหวางเนื้อหาวิชาไดไมชัดเจน  

-  ลงขอสรุปไมถูกตอง 

-  นาํเสนอผลงานไดไมถูกตอง 
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   2.3.8  นําคะแนนที่ไดจากการตรวจแบบทดสอบตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรตามเกณฑการประเมินทีก่ําหนดไว    

    2.3.9  นําผลการทดลองมาวิเคราะหเปนรายขอ   ไดคาความยาก( EP )   อยูระหวาง      

0.56 – 0.72 และ คาอํานาจจําแนก (D ) อยูระหวาง 0.38 – 0.78 โดยใชวธิีของ D.R.Whitney and  

D.L. Sabers จากนั้นคัดเลือกขอสอบ จํานวน 10 ขอ โดยใหครอบคลุมจุดประสงคที่ตองการวัด  

   2.3.10  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรไดคัดเลือกแลว

จํานวน 10  ขอ  ไปทดสอบกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจนวทิยา  

อําเภอไทรโยค  จงัหวัดกาญจนบุรี  จํานวน  100  คน  เพื่อหาคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทัง้ฉบับ             

โดยใชวิธขีองครอนบัค  ไดคาความเชื่อมัน่ (α  - Coefficient)   เทากับ   0.87   

   2.3.11  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรที่ผานการตรวจและ

แกไขจากผูเชีย่วชาญ แลวไปทดสอบกับนกัเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที่ 2  โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน 

วิทยา  จังหวัดกาญจนบุรี   ที่เปนกลุมตัวอยางในครั้งนี ้ 

 

3.  การเก็บรวบรวมขอมูล  
 การศึกษาคนควาในคร้ังนี้ เปนการสรางบทเรียนปฏิบัติการโดยใชโปรแกรม GSP เพื่อเนน

ทักษะการเช่ือมโยง   ซึ่งผูวิจยัใชแบบแผนการทดลองแบบ (One-Group Pretest   Posttest Design)          

(ลวน  สายยศ  และ อังคณา  สายยศ. 2538 : 249)   

 

ตาราง 1  แบบแผนการทดลอง  

กลุม สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 

E T1 X T2 

 

     E  แทน กลุมทดลอง 

     T1 แทน การสอบกอนการจัดกระทําทดลอง (Pre – test) 

    X แทน การจัดกิจกรรมโดยใชบทเรียนปฏิบัติการโดยโปรแกรม GSP   

       (Geometer’s sketchpad) ที่เนนทักษะการเช่ือมโยง   เร่ือง การวัด     

     T2 แทน การสอบหลังการจัดกระทําทดลอง (Post – test) 
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    ผูวิจัยไดดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง  โดยปฏิบัติ  ดังนี ้ 

   1.  ดําเนนิการเลือกกลุมตัวอยางโดยการสุมอยางงาย  ดวยวธิีการเลือก  จาํนวน 1 

หองเรียน  จากทัง้หมด  4  หองเรียน   

   2.  ทําการทดสอบกอนเรียน (Pre-test) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

คณิตศาสตร ที่ผูวิจยัสรางข้ึน   โดยทดสอบกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2      โรงเรียนไทรโยคมณี

กาญจนวทิยา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 30 คน ที่เปนกลุมตัวอยาง โดยใชเวลา           

1 ชั่วโมง 

   3.  ดําเนนิการสอนโดยใชบทเรียนปฏิบัติการโดยใชโปรแกรม GSP (Geometer’s 

sketchpad)  ที่เนนทักษะการเช่ือมโยง เร่ือง การวัด ที่ผูวิจัยสรางข้ึน กับกลุมตัวอยาง รวมระยะเวลา    

9   ชัว่โมง 

   4.  ทําการทดสอบหลังเรียน ( Post-test)  โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน

วิชาคณิตศาสตร   ซ่ึงเปนแบบทดสอบชุดเดียวกับที่ใชทดสอบกอนเรียน   โดยใชเวลา 1 ชัว่โมง 

   5.  ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบแลวบันทกึไว   โดยใชเกณฑการใหคะแนน ประยุกต จาก    

คูมือการวัดผลประเมินผลดวยแบบทดสอบ ของ สสวท. (2546 : 73)   

     6. เปรียบเทยีบคะแนนที่ได แลวนํามาวิเคราะหดวยวิธกีารทางสถิติเพือ่ทดสอบสมมติฐาน  

 

4.  การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล  
 1.  หาคาสถิติพื้นฐาน  ไดแก  คะแนนเฉลีย่  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 2.  หาคาสถิติที่ใชตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 3.  เปรียบเทยีบคะแนนเฉล่ียของคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร ของกลุมตัวอยางระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนจากบทเรียนปฏิบัติการโดยใชโปรแกรม 

GSP (GEOMETER 'S  SKETCHPAD) ที่เนนทักษะการเช่ือมโยง   ใชสถิติ แบบ   t - test dependent    

    1.  สถิติพื้นฐาน   ไดแก 

 คาเฉลี่ยเลขคณิต  ( Mean) โดยคํานวณจากสูตร (ลวน สายยศ และ อังคณา  

สายยศ. 2543 : 306) 

  

     สูตร       
N
Σxx =  
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  เมื่อ  x   แทน คะแนนเฉล่ีย 

    x∑  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

    N   แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 

  

 หาคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   คํานวณจากสูตร  (ลวน สายยศ และ อังคณา  

สายยศ. 2543 : 308) 

         สูตร ( )
( )1NN

2x2xNs −
∑−∑=  

 

  เมื่อ  s   แทน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน 

    2x∑  แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 

    2x)(∑  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 

    N   แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง  

 

  2. สถิติที่ใชตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือที่ใชในการทดลอง  ไดแก  

2.1 การหาความเท่ียงตรงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิา 

คณิตศาสตร โดยใชคาดัชนคีวามสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู (ลวน  สายยศ   

และ อังคณา  สายยศ. 2543 : 249) 

 

        
N

R
IOC ∑=  

 

    เม่ือ    IOC  หมายถึง  ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับลักษณะ 

            พฤติกรรม   

      ∑R  หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคิดเหน็ของผูเช่ียวชาญ 

      N   หมายถึง  จํานวนผูเช่ียวชาญ  

   

2.2 หาคาดัชนีความยาก ( )EP และ คาอํานาจจําแนก ( )D ของแบบทดสอบวัดผล 

สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร  โดยคํานวณจากสูตรที่ D.R.Whiteney and D.L. Sabers, 1970     

ไดเสนอไว ดังนี้  (ลวน สายยศ  และ  อังคณา  สายยศ.  2543 : 199 - 201; อางอิงจาก Whitney;   

& Sabers.1970.) 
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         ( )
( )minmax

minLU
E XX2N

2NXSSP −
−+=  

 

      เม่ือ  EP   แทน คาดัชนีความยาก 

        US   แทน ผลรวมของคะแนนกลุมเกง 

        LS   แทน ผลรวมของคะแนนกลุมออน 

        N   แทน   จํานวนผูเขาสอบของกลุมเกงหรือกลุมออน 

        maxX  แทน คะแนนที่นกัเรียนทําไดสูงสุด 

        minX  แทน คะแนนที่นกัเรียนทําไดตํ่าสุด 

 

          ( )minmax

LU
XXN

SSD −
−=  

   

    เม่ือ   D   แทน  คาอํานาจจําแนก 

       US   แทน  ผลรวมของคะแนนกลุมเกง 

       LS   แทน  ผลรวมของคะแนนกลุมออน   

        N   แทน จํานวนผูเขาสอบของกลุมเกงหรือกลุมออน 

        maxX  แทน คะแนนที่นกัเรียนทําไดสูงสุด 

        minX  แทน คะแนนที่นกัเรียนทําไดตํ่าสุด  

2.3 หาคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  
โดยใชสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α  - Coefficient)   ของครอนบัค  (ลวน  สายยศ และ อังคณา สายยศ. 

2538 :  200) 

         
⎥
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    เม่ือ α   หมายถึง   คาสัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ัน 

      n   หมายถึง   จํานวนขอสอบของเคร่ืองมือวัด 

      2
is   หมายถึง   คะแนนความแปรปรวนเปนรายขอ 

       2
ts   หมายถึง   คะแนนความแปรปรวนของเคร่ืองมือนัน้ทัง้ฉบับ 
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3. สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน 

      3.1 เปรียบเทยีบคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร  

กอนกับหลังไดรับการสอนโดยใชบทเรียนปฏิบัติการโดยใชโปรแกรม GSP (Geometer’s sketchpad)  

ที่เนนทักษะการเช่ือมโยง เร่ืองการวัด  คํานวณจากสูตร   t- test   dependent    (ลวน  สายยศ และ  

อังคณา สายยศ. 2543 :  248) 

 

        
( )
1N

DDN

D
t

2

−
Σ−Σ

=
2

Σ
       ; 1Ndf −=  

 

    เม่ือ  t  แทน คาสถิติที่ใชในการพิจารณาใน  t - Distribution     

     2DΣ  แทน   ผลรวมของผลตางของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง  

                    ( )2ΣD  แทน ผลรวมของผลตางของคะแนนท้ังหมดยกกําลังสอง  

      N  แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  
 ในการอานผลการวิเคราะหขอมูลและการแปลผลการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยไดกําหนด

สัญลักษณตาง ๆ ที่ใชแทนความหมาย  ดังตอไปนี้  

 

N   แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 

x   แทน คะแนนเฉล่ีย 

     s   แทน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน 

     t   แทน คาสถิติที่ใชในการพิจารณาใน  t - Distribution     

    ∑D   แทน   ผลรวมของความแตกตางรายคูระหวางคะแนนการทดสอบ 

         กอนและหลังใชบทเรียนปฏิบัติการโดยใชโปรแกรม GSP 

          (GEOMETER’S   SKETCHPAD) ที่เนนทกัษะการเช่ือมโยง  

               2∑D     แทน ผลรวมของกําลังสองของความแตกตางรายคู 

         ระหวางคะแนนการทดสอบกอนและหลังใชบทเรียน 

         ปฏิบัติการโดยใชโปรแกรม GSP (GEOMETER’S    

         SKETCHPAD) ที่เนนทักษะการเช่ือมโยง  

         

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและแปลผลการวิเคราะหขอมูลในการทดลองคร้ังนี ้  ผูวิจัย

เสนอผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนกอนกับหลังไดรับ

การสอนโดยใชบทเรียนปฏิบัติการโดยใชโปรแกรม GSP (GEOMETER’S SKETCHPAD) ที่เนนทักษะ

การเช่ือมโยง  โดยนําคะแนนความแตกตางระหวางคะแนนกอนและหลังการทดลองมาเปรียบเทียบ   

โดยใช   t - test   dependent    ปรากฏในตาราง 2   ดังนี ้
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ตาราง 2  ผลการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนภายหลังไดรับการสอน 

      ดวยบทเรียนปฏิบัติการ  โดยใชโปรแกรม GSP (GEOMETER’S   SKETCHPAD)    

      ที่เนนทกัษะการเช่ือมโยง   เร่ือง การวัด สําหรับนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 

 

 N x  ∑D  2∑D  t 

Pre-test 30 4.56    

   299 3283 16.88** 

Post-test 30 14.53    

 
** มีนัยสําคัญที่ระดับ .01  

T(.01,29  ) =   2.462 

  

 จากตาราง 2  ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใชบทเรียน

ปฏิบัติการโดยใชโปรแกรม GSP (GEOMETER’S   SKETCHPAD) ที่เนนทักษะการเช่ือมโยง เร่ือง          

การวัด สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2   มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01              

แสดงวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการใชบทเรียนปฏิบัติการโดยใชโปรแกรม GSP (GEOMETER’S   

SKETCHPAD) ที่เนนทักษะการเช่ือมโยง เร่ือง การวัด สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2                   

หลังทดลองสูงกวากอนการทดลองใชบทเรียนปฏิบัติการคณิตศาสตรที่ระดับความเช่ือมั่น 99 %  

ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 5 
สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ  

 
 การศึกษาคนควาคร้ังนี ้  เปนการวิจัยเชิงทดลองมีจุดมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  2   ที่ไดรับการสอนดวยบทเรียนปฏิบัติการโดยใช

โปรแกรม GSP ทีเ่นนทกัษะการเช่ือมโยง เร่ือง การวัด   ซึ่งสรุปสาระสําคัญและผลการศึกษาไดดังนี้    

 

ความมุงหมายของการศึกษาคนควา  
 1. เพื่อสรางบทเรียนปฏิบัติการโดยใชโปรแกรม GSP ที่เนนทักษะการเชื่อมโยง เร่ือง การวัด  

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่2   

              2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนกอนกับหลังไดรับการสอนโดย

บทเรียนปฏิบัติการโดยใชโปรแกรม GSP ที่เนนทักษะการเช่ือมโยง   เร่ือง การวัด สําหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่2   

 

สมมติฐานของการศึกษาคนควา 
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่2   หลังไดรับการสอนดวยบทเรียนปฏิบัติการโดยใชโปรแกรม 

GSP ที่เนนทักษะการเช่ือมโยง เร่ือง การวดั   มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนไดรับการสอน 

 

วิธีการดําเนินการศึกษาคนควา 
  1.  การกาํหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 

 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่2  ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 

2550  โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจนวทิยา  อําเภอไทรโยค   จงัหวัดกาญจนบุรี   ทัง้หมดจํานวน   4    

หองเรียน  140  คน  
 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัคร้ังนี้เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  2   ภาคเรียนที ่2       

ปการศึกษา  2550  โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจนวทิยา   อําเภอไทรโยค   จังหวัดกาญจนบุรี  จํานวน  

1 หองเรียน  30 คน ไดมาโดยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ซึ่งผลการเรียนไมแตกตางกัน 

และ นักเรียนมีความสามารถในการใชคอมพิวเตอร     เนื่องจากทางโรงเรียนไดจัดหองเรียนแบบ 

คละความสามารถของนักเรียน  
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  2.  เนื้อหาที่ใชในการศกึษาคนควา 
  เนื้อหาที่ใชในการทดลองเปนเนื้อหารายวิชาคณิตศาสตรพืน้ฐาน  ระดับชัน้มธัยมศึกษาปที่  2   

ชวงช้ันที ่3 (ม.1 – 3)   ตามหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานพุทธศักราช   2544    เร่ือง การวัด 
 
  3.  ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาคนควา 
   ระยะเวลาที่ใชในการวิจัยคร้ังนี ้ ทําการทดลองในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2550     

ใชเวลาในการทดลอง 11  ชัว่โมง (ปฏิบัติบทเรียน  9  ชัว่โมง และ ทดสอบกอนและหลังเรียน 2 ชัว่โมง)         

 
 4.  เครื่องมือที่ใชในการศกึษาคนควา  

  เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควาคร้ังนี ้ มดัีงนี้  

   4.1  แผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เร่ือง การวดั                              

ชั้นมธัยมศึกษาปที ่2  ซึง่ไดผานการตรวจแกไขเก่ียวกับความถกูตองโดยผูเชี่ยวชาญ  พรอมทัง้ปรับปรุงแกไข

กอนนาํไปใช   

   4.2  บทเรียนปฏิบัติการโดยใชโปรแกรม GSP ที่เนนทักษะการเช่ือมโยง เร่ือง การวดั  

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่2  จาํนวน  4  ชุด  ดังนี้  

     ชุดที่ 1  เรียนรูการใชงานคอมพิวเตอร  และ โปรแกรม GSP (Geometer’s  

sketchpad)   

     ชุดที ่2  การวดั กับการหาพืน้ที ่รูปเรขาคณิต และ การหาพืน้ที่จากการแปลงทาง 

เรขาคณิต       

    ชุดที่ 3  การวดั กับความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิตสองมิติและ 

รูปเรขาคณิตสามมิติ 

    ชุดที่ 4  การวดัสูทฤษฎีบทพีทาโกรัส   

   ซึ่งไดผานการตรวจแกไขเก่ียวกับความถกูตองและความสอดคลองแตละข้ันตอน       

ครบทั้ง   4 ชดุ  โดยผูเช่ียวชาญ  พรอมทัง้ปรับปรุงแกไขกอนนําไปทดลองกับกลุมตัวอยาง   

   4.3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร  เร่ือง การวัด   

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่2  โดยใชแบบทดสอบแบบอัตนัย จาํนวน  10  ขอ  นําไปหาคาดัชนีความยาก ( EP ) 

และคาอํานาจจําแนก (D )  โดยไดดัชนีความยาก ( EP )   อยูระหวาง 0.56 – 0.72   และคาอํานาจ

จําแนก (D ) อยูระหวาง 0.38 – 0.78   และคาความเช่ือมัน่ (α  - Coefficient)   เทากับ   0.87   
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5.  วธิีดําเนนิการศึกษาคนควา 
 การวิจยัคร้ังนี ้ ผูวิจัยไดดําเนนิการทดลองและเก็บขอมูลตามลําดับดังนี้   

  5.1  กอนดําเนินการทดลองผูวิจยัไดแจงจุดประสงคการเรียนรู  เร่ือง  การวัด  และ

จุดมุงหมายของการทดลองใหนักเรียนกลุมตัวอยางทราบ  

  5.2  ทดสอบกอนเรียน (Pre-test) กับกลุมตัวอยางดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนคณิตศาสตรที่ผูวิจัยสรางข้ึน และบันทึกผลการทดสอบที่ไดจากการทดลองคร้ังนี้เปน

คะแนนกอนเรียน (Pre-test) 

  5.3  ดําเนนิการสอนโดยใชบทเรียนปฏิบัติการโดยใชโปรแกรม GSP   ที่เนนทักษะ           

การเช่ือมโยง   เร่ือง การวัด สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่ 2   ซึ่งผูวิจัยเปนผูสอนนักเรียนเอง    

ระยะเวลาในการทดลอง  9  ชั่วโมง    

  5.4  ทําการทดสอบหลังเรียน (Post - test) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนทดสอบหลังจัดการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนปฏิบัติการโดยใชโปรแกรม GSP ที่เนนทักษะ                                

การเช่ือมโยง   เร่ือง การวัด   สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2   ซึง่เปนแบบทดสอบชุดเดียวกบั             

ที่ใชทดสอบกอนเรียน แลวบันทกึผลการสอบใหคะแนนหลังเรียน  

  5.5  เปรียบเทยีบคะแนนท่ีได แลวนาํคะแนนที่ไดวิเคราะหดวยวิธกีารทางสถิติเพื่อ

ทดสอบสมมติฐาน  

  
 6.  การวิเคราะหขอมูล 

 ในการวิเคราะหขอมูล ผูวจิัยดําเนนิการใชคาสถิติ   t – test dependent     เปรียบเทียบ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนกอนและหลังการไดรับการสอนโดยใชบทเรียน

ปฏิบัติการโดยใชโปรแกรม GSP ที่เนนทกัษะการเช่ือมโยง เร่ือง การวัด  สําหรับนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที่ 2    

 

สรุปผลการศึกษาคนควา  
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  เร่ือง การวัด  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2   

ภายหลังไดรับการสอนโดยใชบทเรียนปฏิบัติการโดยใชโปรแกรม GSP   ที่เนนทักษะการเชื่อมโยง                    

เร่ือง การวัด   สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2    สูงกวากอนไดรับการสอนอยางมีระดับนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01  
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อภิปรายผล 
 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 

2 กอนกับหลังการสอนโดยใชบทเรียนปฏิบัติการโดยใชโปรแกรม GSP ที่เนนทกัษะการเช่ือมโยง              

เร่ือง การวัด   สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2   ภายหลังไดรับการสอนโดยใชบทเรียนปฏิบัติการ 

โดยใชโปรแกรม GSP   ที่เนนทักษะการเช่ือมโยง   สูงกวากอนไดรับการสอน อยางมนียัสําคัญที่ระดับ .01               

ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน และงานวิจยัของ  ลอนดอน (London.1978 : 2113-A)   ชัคเกอร 

(Zucker.1978 : 2804-A)  เรณู  สวยงาม (2543  : บทคัดยอ) วงเดือน  อินทนเิวศน.(2544 : บทคัดยอ)   

อรทัย  ศรีอุทธา.(2547 : บทคัดยอ) ณยศ  สงวนสิน.(2547 : บทคัดยอ)  และ  วัฒนศิริ  ชมหมู.(2548 : 

บทคัดยอ)    ซึง่พอสรุปไดวามาจากสาเหตุตอไปนี้  

  1. บทเรียนปฏิบัติการโดยใชโปรแกรม GSP ที่เนนทักษะการเช่ือมโยง เร่ืองการวัด ที่ผูวิจัยได

สรางข้ึนเพื่อใชในการศึกษาคนควาในคร้ังนี้  มีลักษณะเปนส่ือการสอนที่มีกิจกรรมใหนักเรียนไดลงมือ

ปฏิบัติจริงทีละข้ันตอน โดยครูเปนผูคอยแนะนําและชวยเหลือ  ซึ่งในบทเรียนแตละชุดนั้นนักเรียน              

จะศึกษาและลงมือปฏิบัติ   เพื่อสรางขอคาดการณ  แนวทางหาคําตอบ  การหาคําตอบ และ สรุปการ

ใหเหตุผลจนเกิดความคิดรวบยอดในเร่ืองนั้นโดยใชโปรแกรม GSP    ซึ่งเปนการทาทายความสามารถ

ของนักเรียนในการทํากิจกรรม จนนักเรียนสามารถสังเกตและสรุปผลจากการลงมือปฏิบัติกิจกรรม          

มาเปนความคิดรวบยอดของตนเองได ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ลาวัลย  พลกลา (2523 : 7)                

ที่กลาววา บทเรียนปฏิบัติการเปนส่ือการเรียนการสอนหน่ึงที่ใหนักเรียนไดเรียนจากการที่ไดทําจริง ๆ  

เปนการเรียนตามวิธีการทางวิทยาศาสตร นักเรียนตองทําตามขอปฏิบัติ (laboratory direction)               

ทําการทดลองบันทึกขอมูล  แลวสรุปหาขอเท็จจริง  หรือ  สูตร  กฎเกณฑตาง ๆ  จากขอมูลเหลานั้น

ดวยความคิดของตนเองสามารถถายโยงความรูนั้นไปใชไดในสถานการณตาง ๆ  ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของเรณู  สวยงาม (2543 : 49-60)   ไดทําการศึกษาความคิดสรางสรรคของนักเรียน                  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่เรียนโดยบทเรียนปฏิบัติการเชิงคอนสตรัคติวิสซึม ณยศ  สงวนสิน (2547 : 54)   

ไดทําการวิจัยเร่ืองการสรางชุดกิจกรรมปฏิบัติการคณิตศาสตรโดยเทคนิคการสอนแบบอุปนัย -  นิรนัย 

เร่ือง พหุนาม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 และ วัฒนศิริ  ชมหมู (2548 : บทคัดยอ)                         

ไดทําการศึกษาบทเรียนปฏิบัติการเร่ืองการแปลงทางเรขาคณิต สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2   

ผลการวิจัยทั้งสามฉบับสรุปไดวาการสอนแบบปฏิบัติการ  การสอนโดยใชชุดกิจกรรมปฏิบัติการและ

บทเรียนปฏิบัติการในวิชาคณิตศาสตร  พบวานักเรียนจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เจตคติตอการ

เรียน และ ความคิดสรางสรรคในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนสูงข้ึน ซึ่งทําใหนักเรียนเกิดความ

สนใจตอบทเรียน การหาแนวทางการแกปญหา และไมทําใหเกิดการเบ่ือหนาย 
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 2. บทเรียนปฏิบัติการโดยใชโปรแกรม GSP ที่เนนทกัษะการเช่ือมโยง ที่ผูวิจยัไดสรางข้ึนเพื่อ 

ใชในการศึกษาคนควาในคร้ังนี้ไดนาํโปรแกรม GSP      มาใชเปนส่ือประกอบกับบทเรียนปฏิบัติการ 

เนื่องจากโปรแกรม GSP เปนโปรแกรมทีง่ายตอการใชงาน    ส่ือภาพในการนําเสนอแนวคิดทางดาน 

คณิตศาสตร  ทําใหนกัเรียนมีความรูความเขาใจ  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  มทีักษะการจินตนาการ 

เกิดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร   และจากการลงมือปฏิบัติ    นกัเรียนสามารถสรางองคความรู 

ไดดวยตนเอง (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร และเทคโนโลย.ี 2548 : 1-2) นกัเรียนสามารถ 

สรางความคิดรวบยอดในการวัดพื้นที่รูปเรขาคณิตใด ๆ      จากการเปล่ียนมุมมองรูปเรขาคณิตใด ๆ 

มาเปนรูปเรขาคณิตพื้นฐานโดยใชการแปลงทางเรขาคณติ  ทาํใหสามารถวัดพืน้ที่รูปเรขาคณิตไดงายข้ึน 

นักเรียนสามารถสรางองคความรูดวยตนเองโดยทาํใหนกัเรียนไดพฒันาทักษะการนึกภาพ  ทกัษะการ 

เช่ือมโยงและทักษะกระบวนการแกปญหา  ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัยของ ยูซิฟ (Yousif.1997 : 1631-A) 

ลิง (Ling 2004 : 1466-A) และ อํานาจ  เช้ือบอคา (2547 : 30)  ซึ่งจากการวจิัยทั้งสามฉบับ สรุปไดวา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนสูงข้ึนหลังจากไดรับการสอนโดยโปรแกรม GSP 

เพราะการนาํโปรแกรม GSP   มาใชประกอบการเรียนการสอนคณิตศาสตร      ทาํใหนกัเรียนไดลงมือ 

ปฏิบัติกิจกรรม  มีอิสระในการคิด  ทําใหสามารถสรางองคความรูดวยตนเอง  สามารถสรุปความคิด 

รวบยอดไดดวยตนเอง 

 3. บทเรียนปฏิบัติการโดยใชโปรแกรม GSP ที่เนนทกัษะการเช่ือมโยง ที่ผูวิจยัไดสรางข้ึนเพื่อ 

ใชในการศึกษาคนควาในคร้ังนี ้เปนบทเรียนที่มกีารเช่ือมโยงความรูเนื้อหาตาง ๆ ในคณิตศาสตร    

เร่ืองการวัดพืน้ที ่ การแปลงทางเรขาคณิต  พืน้ที่ผิวรูปเรขาคณิตสามมติิ และ ทฤษฎีบทพทีาโกรัส      

และนาํความรู  หลักการ  กระบวนการทางคณิตศาสตรไปเช่ือมโยงกับศาสตรอ่ืน รวมทัง้ไดเชื่อมโยง 

กับชีวิตปจจุบันและภูมิปญญาทองถิ่น  นักเรียนจะเกิดการเรียนรูที่ลึกซึง้และตรงกับสภาพชีวติจริง   

ทําใหการเรียนของผูเรียนมคีวามหมายมากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัยของ แพนดิสซิโอ (Pandiscio. 

2002 : 216-221)   ศศิธร  แกวรักษา  (2547 : บทคัดยอ)   และ นงลักษณ  แกวมาลา (2547 : 

บทคัดยอ)  ซึ่งจากงานวิจัยทัง้สามฉบบัสรุปไดวาการเรียนรูตาง ๆ จะมีการเชือ่มโยงตอเนื่องอยาง

กลมกลืนกนั ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนไดรูจักสรางความสัมพันธเชื่อมโยงความรู

กับสถานการณ และส่ิงแวดลอม  ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมคีวามหมาย สามารถนําความรูไป

ประยุกตใชไดจริง 

 4. หลังจากนักเรียนไดศึกษาบทเรียนปฏิบัติการแตละชุดจบแลว  นักเรียนทุกคนตองทําแบบฝก

ทายบทเรียนปฏิบัติการ   ซึ่งทําใหนักเรียนรูวาตนเองพัฒนาข้ึนมากนอยเพียงใด  ทราบขอบกพรองของ

ตนเอง และ พรอมที่จะแกไขในสิ่งที่ตนเองบกพรอง  ซึ่งสอดคลองกับ  แนวคิดของประสาท             

สอานวงศ  (นงลักษณ   แกวมาลา ,2547 : อางอิงจาก  ประสาท    สอานวงศ. 2544 : 152)  ที่กลาววา 
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การแกไขขอบกพรองของการเรียนที่ทดสอบความรูเปนระยะ สามารถทําใหนักเรียนประสบความสําเร็จ

ในการเรียนไดดีกวานักเรียนที่ไมไดรับการแกไขขอบกพรอง 

 

ขอสังเกตจากการศึกษาคนควา  
 จากผลของการใชบทเรียนปฏิบัติการโดยใชโปรแกรม GSP ที่เนนทกัษะการเช่ือมโยง เร่ือง การวัด   

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่2 ผูวิจยัพบขอสังเกตบางประการจากการศึกษาคนควา สรุปไดดังนี้  

 1. การรูจักโปรแกรม GSP ของนักเรียน นักเรียนมีความต่ืนเตนกับการสรางรูปเรขาคณิต          

ซึ่งสังเกตจากการต้ังใจในการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนเม่ือนักเรียนเกิดปญหาจะคอยสอบถาม

ครูผูสอน   เมื่อนักเรียนคูใดปฏิบัติกิจกรรมไดสําเร็จจะมีการนําผลงานมาแลกเปล่ียนและนําเสนอ

ใหกับนักเรียนคูอ่ืน ๆ  

 2. ในชวงแรกของการปฏิบัติตามบทเรียนปฏิบัติการโดยใชโปรแกรม GSP  พบวานักเรียน 

สวนใหญยังไมคอยเขาใจแนวทางในการเรียน ประกอบกับยังไมสามารถนําความรูเกี่ยวกับการวัดพื้นที่

รูปเรขาคณิตพื้นฐาน และการแปลงทางเรขาคณิตมาใชในการแกปญหาได จึงทาํใหนักเรียนเกิด      

ความสับสนและเรียนรูไดคอนขางชา ผูวิจัยจงึตองคอยใหคําแนะนาํในการทํากิจกรรมตาง ๆ เกือบ          

ทุกกิจกรรม เพื่อใหนกัเรียนทราบแนวทางในการดําเนนิกิจกรรมและสามารถรวมมือกนัทาํกิจกรรม      

ตาง ๆ ได  

 3. นักเรียนจะมีทักษะในการทํางานเปนคู รวมคิดรวมวิเคราะห  รวมสรางขอความคาดการณ   

เมื่อไดรับแจกบทเรียนปฏิบัติการ นักเรียนจะลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยความสนุกสนานและดวยความ

ต้ังใจ   และนักเรียนแตละคูจะต่ืนเตนเมื่อคูของตัวเองไดลงมือปฏิบัติจนเกิดผลสําเร็จ   และถาเพื่อน

นักเรียนคูอ่ืน ๆ   เกิดปญหาก็ใหคําแนะนําไดทันที  

 4. ในการทํากิจกรรมคณิตศาสตรเพื่อสงเสริมทักษะการเช่ือมโยง พบวา นักเรียนแตละคูจะ

ใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ เปนอยางดี  มีความต้ังใจในการปฏิบัติกิจกรรม แต

นักเรียนไมคอยกลานําเสนอผลงาน   ครูตองคอยแนะนํานักเรียนทุกคูใหกลาแสดงแนวคิดของตนเอง 

และ สามารถทํากิจกรรมตาง ๆ ได  

 5.  เมื่อนักเรียนเขาใจแนวทางการเรียนโดยใชบทเรียนปฏิบัติการใชโปรแกรม GSP ที่เนน

ทักษะการเช่ือมโยง   เร่ือง การวัด   แลวพบวานักเรียนเกิดความกระตือรือรนในการเรียนมากข้ึน                

โดยสังเกตจากการทํากิจกรรมตาง ๆ นักเรียนกลาแสดงแนวคิด และขอทํากิจกรรมตอไปเลยหลังจาก

ทํากิจกรรมที่กําหนดใหเสร็จ  
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ขอเสนอแนะ  
 จากผลการศึกษาคนควาในคร้ังนี้  ผูวิจยัมีขอเสนอแนะซ่ึงอาจเปนประโยชนตอการนําไปใช

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรและการศึกษาคนควาในคร้ังตอไป  ดังนี ้ 

 1.  ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษาคนควา 

  1.1  ผูที่จะทําบทเรียนปฏิบัติการคณิตศาสตร  ควรศึกษาวธิีการสรางบทเรียน เนื้อหาวิชา

คณิตศาสตรและ โปรแกรม GSP  ที่สามารถนํามาสรางบทเรียนปฏิบัติการ และ ควรทดลองใชบทเรียน

ปฏิบัติการกอนนาํไปสอนจริง  เพื่อใหผูสอนเกิดความเขาใจในเทคนิค  ข้ันตอนและวธิีการตางๆ  ได

ถูกตอง จึงจะทําใหการเรียนรูเปนไปตามลําดับข้ันตอน  

  1.2  ครูผูสอนควรเตรียมหองปฏิบัติการ   บทเรียนปฏิบัติการใหพรอม เพื่อความสะดวก

ในการปฏิบัติ   อันสงผลตอการบรรลุตามจุดประสงคที่ไดกําหนดไว 

  1.3  นักเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียนปฏิบัติการตองใชเวลา  ความเขาใจในเนื้อเร่ือง 

เกี่ยวกับการวัดพื้นที่ และการแปลงทางเรขาคณิต  ครูจึงตองทบทวนเนื้อหาเร่ืองการวัดพื้นที่               

รูปเรขาคณิต และ การแปลงทางเรขาคณิตใหนักเรียนเขาใจเสียกอน  

  1.4  นักเรียนที่เรียนโดยบทเรียนปฏิบัติการ โดยใชโปรแกรม GSP   เร่ือง การวัด เปนการ

จัดการเรียนการสอนทีน่ักเรียนศึกษาเนื้อหาดวยตนเอง และ ปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนั้นครูผูสอนควร

ดูแลนักเรียนและใหคําแนะนาํอยางใกลชิด  

 
 2.  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
  2.1  ควรจะมกีารศึกษาวิจยัเกี่ยวกับบทเรียนปฏิบัติการคณิตศาสตร   โดยใช โปรแกรม 

GSP   มาทดลองสอนคณิตศาสตรในเนื้อหาเร่ืองอ่ืน ๆ   และ ควรมกีารวัดทักษะ /กระบวนการ

คณิตศาสตร ดานอ่ืน ๆ ของนักเรียน    เชน  ทักษะดานความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

  2.2  ควรมกีารศึกษาวจิัยเกีย่วกับความคิดเห็นของนักเรียนหลังใชบทเรียนปฏิบัติการ 

โดยใช โปรแกรม GSP   เร่ือง การวัด เพื่อนําขอมูลไปปรับปรุงใหเหมาะสม ไปศึกษากับตัวแปรอ่ืน ๆ 

บาง เชน ดานเจตคติ 
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ภาคผนวก  ก 
ผลการวิเคราะหเคร่ืองมือที่ใชในการทดลอง  

 

1.  ตารางคาดัชนีความยาก ( )EP  และ คาอํานาจจําแนก ( )D   โดยใชวิธีของวิทเนยและซาเบอรส  

     (D.R.Whiteney and D.L. Sabers) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 

     แบบอัตนยั เร่ือง การวัด   สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  จาํนวน 10  ขอ  

2.  ตารางคา X และ X2   ในการหาคาความแปรปรวนของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

     คณิตศาสตรแบบอัตนัย เร่ือง การวัด  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่2  จํานวน 10  ขอ  

     ที่ใชในการหาคาความเช่ือมั่น (α  - Coefficient)    

3.  ตารางคา is   และ  2
is    ในการหาคาความเชื่อมั่น   (α  - Coefficient)   ของแบบทดสอบ 

     วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรแบบอัตนัย เร่ือง การวัด  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

     ปที่  2  จํานวน 10 ขอ  
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ตาราง  3  คาดัชนีความยาก ( )EP  และ คาอํานาจจําแนก ( )D   โดยใชวิธีของวทิเนยและซาเบอรส      

      (D.R. Whiteney and D.L. Sabers) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร    

      แบบอัตนัย เร่ือง การวัด   สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  จาํนวน 10  ขอ  

 

ขอที่ คาดัชนีความยาก ( )EP  คาอํานาจจาํแนก ( )D  

1 0.72 0.44 

2 0.72 0.56 

3 0.63 0.38 

4 0.60 0.48 

5 0.70 0.60 

6 0.56 0.68 

7 0.70 0.52 

8 0.61 0.78 

9 0.65 0.50 

10 0.66 0.68 
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ตาราง  4   คา  X และ X2   ในการหาคาความแปรปรวนของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

      คณิตศาสตรแบบอัตนัย เร่ือง การวัด  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่2  จํานวน 10  ขอ      

      ที่ใชในการหาคาความเชื่อมั่น (α  - Coefficient)    

นักเรียนคนที่ X X2 นักเรียนคนที่ X X2 

1 20 400 26 19 20 
2 20 400 27 19 20 
3 20 400 28 19 20 
4 20 400 29 19 20 
5 20 400 30 19 20 
6 20 400 31 19 20 
7 20 400 32 18 20 
8 20 400 33 18 20 
9 19 361 34 17 19 
10 19 361 35 17 19 
11 19 361 36 15 19 
12 19 361 37 15 19 
13 19 361 38 16 19 
14 19 361 39 15 19 
15 19 361 40 15 19 
16 19 361 41 14 19 
17 19 361 42 13 19 
18 19 361 43 12 19 
19 19 361 44 12 19 
20 17 289 45 13 17 
21 17 289 46 13 17 
22 17 289 47 13 17 
23 16 256 48 12 16 
24 16 256 49 12 16 
25 15 225 50 12 15 
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ตาราง  4  (ตอ) 

 
นักเรียนคนที่ 

X X2 นักเรียนคนที่ X X2 

51 13 169 76 9 81 

52 13 169 77 9 81 

53 12 144 78 9 81 

54 13 169 79 9 81 

55 12 144 80 9 81 

56 11 121 81 9 81 

57 12 144 82 8 64 

58 11 121 83 8 64 

59 11 121 84 8 64 

60 11 121 85 8 64 

61 11 121 86 8 64 

62 11 121 87 8 64 

63 11 121 88 8 64 

64 12 144 89 8 64 

65 12 144 90 8 64 

66 11 121 91 7 49 

67 11 121 92 7 49 

68 11 121 93 7 49 

69 11 121 94 7 49 

70 10 100 95 6 36 

71 8 64 96 6 36 

72 8 64 97 6 36 

73 9 81 98 6 36 

74 8 64 99 4 16 

75 8 64 100 4 16 

รวม    1250 17464 
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 คาความแปรปรวนของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรแบบอัตนัย  

เร่ือง การวัด สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่2   จํานวน 10  ขอ   ที่ใชในการหาความเช่ือมัน่   

(α  - Coefficient)    

 

        
( )

( )1-NN

2X2XN2s ∑ ∑−=  

 

                                                 ( )99100

2(1250)100(17464)−
=2

ts  

 

                                           
9,900

15625001746400−
=  

               58.18=  
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ตาราง  5   คา  is   และ  2
is    ในการหาคาความเช่ือมั่น   (α  - Coefficient)   ของแบบทดสอบ 

      วัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตรแบบอัตนัย เร่ือง การวัด  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

      ปที ่ 2  จํานวน 10 ขอ  

ขอที่ is  2
is    

1 0.57 0.33 

2 0.57 0.33 

3 0.52 0.27 

4 0.61 0.37 

5 0.61 0.38 

6 0.70 0.49 

7 0.57 0.33 

8 0.74 0.55 

9 0.70 0.49 

10 0.64 0.41 

∑si

2  3.95 

 

การคํานวณหาคาความเช่ือมั่น     (α  - Coefficient)    

        

       
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−

−
= ∑

2

2

1
1 t

i

s
s

n
nα  

           

               ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −

−
=

58.18
95.31

110
10  

           

                        ( )212.01
9

10
−=  

 

          ( )787.0
9

10
=  

 

          87.0=  
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ภาคผนวก  ข 

 -  ตารางคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง การวัด สําหรับนักเรียน 

       ชัน้มธัยมศึกษาปที ่2  กอนเรียนและหลังเรียนของกลุมทดลอง  จํานวน 30  คน   

     (คะแนนเต็ม  20  คะแนน) 
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ตาราง  6    คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร   เร่ือง การวัด สําหรับนกัเรียน 

      ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2   กอนเรียนและหลังเรียนของกลุมทดลอง  จํานวน 30  คน   

      (คะแนนเต็ม  20  คะแนน) 

 

นักเรียน

คนที ่

คะแนน

กอน

เรียน 

คะแนน

หลัง

เรียน 
D  2D  

นักเรียน

คนที ่

คะแนน

กอน

เรียน 

คะแนน

หลัง

เรียน 
D  2D  

1 6 10 4 16 16 8 18 10 100 

2 6 10 4 16 17 6 20 14 196 

3 6 18 12 144 18 6 12 6 36 

4 5 18 13 169 19 5 10 5 25 

5 4 16 12 144 20 4 12 8 64 

6 3 19 16 256 21 2 12 10 100 

7 3 15 12 144 22 2 14 12 144 

8 5 12 7 49 23 2 14 12 144 

9 8 13 5 25 24 3 12 9 81 

10 6 15 9 81 25 4 16 12 144 

11 2 16 14 196 26 3 16 13 169 

12 4 16 12 144 27 4 16 12 144 

13 8 16 8 64 28 2 12 10 100 

14 4 16 12 144 29 4 10 6 36 

15 10 18 8 64 30 2 14 12 144 

รวม   299 3,283
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 การวิเคราะหขอมูลคะแนนวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร   เร่ือง การวัด  

ของกลุมทดลอง กอนเรียนและหลังเรียน  สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน  คือ   สูตร  t - test dependent      

 

        
( )
1N

DDN

D
t

2

−
Σ−Σ

=
2

Σ
       ; 1Ndf −=  

 

        
( ) ( )

29

299328330

299
t

2−
=        ; 130df −=  

        

29

89401-98490
299

t =         ; 29df =  

        

29

9089
299

t =   

        
313.413

299
t =     

 

        
17.703

299
t =    

 
        16.88t = * * 

 

 

T 0.1   =   2.462     ,          29=df  
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ภาคผนวก  ค  
1.  โครงการสอน  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เร่ือง การวัด  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 

2.  ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   เร่ือง การวัด  สําหรับนักเรียน 

     ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 

3.  ตัวอยางบทเรียนปฏิบัติการ โดยใชโปรแกรม GSP (GEOMETER’S   SKETCHPAD) ที่เนนทกัษะ 

     การเช่ือมโยง เร่ืองการวดั สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 

4.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร     เร่ือง การวัด  สําหรับนกัเรียน 

     ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 
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โครงการสอน 
หนวยการเรียนเรื่อง  การวัด 

 

 หนวยการเรียนรูเร่ืองการวัด     เร่ืองการหาพืน้ที่รูปเรขาคณิตสองมิติ  และพื้นที่ผิวรูป

เรขาคณิตสามมิติ   โดยใชการแปลงทางเรขาคณิต  และ ความสัมพันธของดานทัง้สามของรูป

สามเหล่ียมมมุฉากตามทฤษฎีบทพทีาโกรัส      เวลา  11  ช่ัวโมง  
 

    

สัปดาหที ่
แผนการ

เรียนรูที ่
แผนการเรียนรู จํานวนช่ัวโมง 

1 - ทดสอบกอนเรียน 1 

1 - 2 1 เร่ือง การเรียนรูการใชงานคอมพิวเตอร และ 

 โปรแกรม GSP ( THE GEOMETER’S  

SKETCHPAD) 

3 

2 2 เร่ือง  การวัดกบัการหาพืน้ทีรู่ปเรขาคณิต 2 

3 3 เร่ือง  การวัดกบัความสัมพนัธระหวางรูป

เรขาคณิตสองมิติ  และ  รูปเรขาคณิตสามมิติ 
2 

3 – 4  4 เร่ือง  การวัดสูทฤษฎีบทพทีาโกรัส 2 

4  - ทดสอบหลังเรียน 1 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 96 

 ตาราง  7  การวิเคราะหหนวยการเรยีนรูยอยใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
 

จุดประสงคการเรียนรู 
หนวยยอย 

ที่ 
หนวยการเรยีนรู

ยอย ดานความรู 
ดานทักษะ / 
กระบวนการ 

ดาน
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค 

1 การเรียนรูการใชงาน

คอมพิวเตอรและ 

โปรแกรม GSP 

1. ใชงานคอมพิวเตอรโปรแกรม      

     GSP  และเมนูคําส่ัง ตาง ๆ  ได  

2.  สรางรูปเรขาคณิตโดยใช 

     โปรแกรม GSP และ หาพืน้ที ่

     โดยประมาณได 

2 การวัดกับการหา

พื้นที่รูปเรขาคณิต 

และ การหาพืน้ที่

โดยใชการแปลงทาง

เรขาคณิต 

2. สรางรูปเรขาคณิตโดยใช 

      โปรแกรม GSP  และ 

      หาพืน้ที่โดยประมาณได 

3. ใชความรูเร่ืองการวัดพืน้ที ่

     แกปญหา ในสถานการณ 

     ตาง ๆ  ได 

3 การวัดกับ

ความสัมพันธ

ระหวาง 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 

และรูปเรขาคณิต

สามมิติ   

4.หาพืน้ที่รูปเรขาคณิต  

    โดยใชสมบัติของการแปลง 

    ทางเรขาคณิตได   

5.  หาพื้นที่ผิวรูปเรขาคณิต 

    สามมิติ  โดยใชสมบัติ 

    ของการแปลงทาง 

    เรขาคณิตได 

4 การวัด 

สูทฤษฎีบทพทีาโกรัส 

6. ใชความรูเร่ืองทฤษฎีบท 

    พทีาโกรัส  และการวัด 

    พืน้ที่มาแกปญหาได   

7. นาํความรูเร่ืองทฤษฎีบท 

    พทีาโกรัสไปประยุกตใชใน 

    ชีวิตประจําวันได 

1.  การแกปญหา 

2.  การใหเหตุผล 

3.  การส่ือสาร   

     การสือ่ความหมาย 

     ทางคณิตศาสตร    

     และการนาํเสนอ  

4.  การเชื่อมโยงความรู 

     ทางคณิตศาสตร 

 

1. ทาํงานไดอยาง 

    เปนระบบ  

2.มีระเบียบวนิัย 

3. มีความ   

    รับผิดชอบ 
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การใชบทเรียนปฏิบัติการโดยใชโปรแกรม GSP (GEOMETER’S   SKETCHPAD)   

ที่เนนทักษะการเช่ือมโยง เร่ือง การวัด    

 .............................................................................................  
     

คําช้ีแจง  ขอใหนกัเรียนทาํความเขาใจบทเรียนปฏิบัติการโดยใชโปรแกรม GSP   ที่เนนทกัษะการเช่ือมโยง  

              เร่ืองการวัด  ดังตอไปนี้    

1. สวนประกอบของบทเรียนปฏิบัติการ  ประกอบดวย 

1.1 แผนการสอนที่ 1 – 4  

1.2 ใบบันทกึผลการเรียน  

1.3 บทเรียนปฏิบัติการ เร่ืองการวัด  มีทั้งหมด  4  ชุด   

ชุดที่ 1  เร่ือง การเรียนรูการใชงานคอมพวิเตอร และ โปรแกรม GSP  

ชุดที่ 2  เร่ือง การวัดกับการหาพื้นที่รูปเรขาคณิต 

ชุดที่ 3  เร่ือง การวดักับความสัมพนัธระหวางรูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมติิ 

     ชุดที่ 4  เร่ือง การวัดสูทฤษฎีบทพทีาโกรัส 

1.4 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การวัด 

2.  วิธีการใชบทเรียนปฏิบัติการโดยใชโปรแกรม GSP   ที่เนนทักษะการเช่ือมโยง เร่ือง การวัด  

      2.1  ศึกษาบทเรียนปฏิบัติการอยางละเอียดและปฏิบัติตามบทเรียนปฏิบัติการ 

  2.2  กอนทาํแบบฝกทักษะตาง ๆ   ตองอานคําช้ีแจงวิธกีารทําใหเขาใจเสียกอน  

  2.3  ในขณะทีน่ักเรียนทาํแบบฝกหัด  ครูจะเปนผูใหคําปรึกษาเมื่อนักเรียนเกิดขอสงสัย  

  2.4  เมื่อนักเรียนทําแบบฝกทักษะเสร็จ   ใหนกัเรียนนาํเสนองาน และครูจะตรวจและ 

     บันทกึผลในใบบันทกึผลการเรียน  

  2.5  หลังจากเรียนจบแผนการสอนท่ี 4  ครูจะทําการประเมินดวยแบบทดสอบ 

     วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การวัด  
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บทเรียนปฏิบัติการโดยใชโปรแกรม GSP (GEOMETER’S   SKETCHPAD)    
ที่เนนทักษะการเช่ือมโยง เรื่อง การวัด 

 

 

 
ชุดที่ 1 เรื่อง การเรยีนรูการใชงานคอมพิวเตอร และ โปรแกรม GSP  

(The Geometer’s Sketchpad) 

 
 

 
ชุดที่ 2 เรื่อง  การวัดกับการหาพื้นที่รปูเรขาคณิต 

 
 
 
 

 
 

ชุดที่ 3  เรื่อง การวัดกับความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิตสองมิติ และ  รูปเรขาคณิตสามมิติ  
 
 
 

ชุดที่ 4 เรื่อง  การวัดสูทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
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กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชวงชั้นที่ 3  หนวยการเรียนรู     เรื่อง การวัด  

แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 
 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร            รายวิชาคณิตศาสตร           ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  2                         

เร่ือง  การเรียนรูการใชงานคอมพิวเตอร และ โปรแกรม GSP              ปการศึกษา 2550 

        (The Geometer’s Sketchpad)                      จํานวน   3 ช่ัวโมง 

 
 

1.  จุดประสงคการเรยีนรู 
1.1  ดานความรู     นกัเรียนสามารถ 

1.1.1  ใชงานคอมพิวเตอร  โปรแกรม  GSP และเมนูคําส่ังตาง ๆ ได  

1.1.2  สรางรูปเรขาคณิตโดยใชโปรแกรม GSP และ หาพื้นทีโ่ดยประมาณได 

1.2  ดานทกัษะ/กระบวนการ  นกัเรียนสามารถ  

1.2.1  แกปญหาได 

1.2.2  ใหเหตุผลได 

1.2.3  ส่ือสาร   ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร   และนาํเสนอได 

1.3  ดานคุณลักษณะ   นักเรียน 

     1.3.1  ทาํงานไดอยางเปนระบบ  

  1.3.2  มีระเบียบวนิัย  

      1.3.3  มีความรับผิดชอบ 

   
2.  สาระการเรียนรู  
 โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad หรือ GSP ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร        

เปนการบูรณาการสาระที่เกีย่วของกับความรูคณิตศาสตร และทักษะดานเทคโนโลยีเขาดวยกันทําให

ผูเรียนมีโอกาสพัฒนาพหุปญญาอันไดแก ปญญาทางภาษา ดานตรรกศาสตร ดานมิติสัมพนัธ   และ

ดานศิลปะ  

 โปรแกรม GSP มีลักษณะเปน Dynamic software ที่ชวยใหผูเรียนมีโอกาสเรียนคณิตศาสตร

โดยการสรางองคความรูใหม ๆ หรือสรางความคิดรวบยอดตาง ๆ ทางคณิตศาสตรไดดวยตนเอง 

เนื่องจากเวลาใชโปรแกรม GSP ผูใชสามารถสรางตัวแบบคณิตศาสตร (Mathematics Model)           

ที่ทําใหเกิดการเคล่ือนไหวเชิงเรขาคณิต และผูใชสามารถมีปฏิสัมพันธโตตอบกับโปรแกรมได  
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โปรแกรม GSP  สามารถนํามาใชในการสํารวจเบื้องตนเกี่ยวกับรูปเรขาคณิตสองมิติ จํานวนและ         

การดําเนินการ   กราฟของสมการชนิดตาง ๆ  การแสดงการเคล่ือนไหวของรูปเรขาคณิตเพื่อการสราง

ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรที่ซับซอนใหสามารถเขาใจไดงายและรวดเร็ว 

 ผูใชโปรแกรม GSP ในฐานะผูเรียน จะชวยทําใหผูเรียนสํารวจเนือ้หาและพัฒนาความคิดรวบยอด

เกี่ยวกับเนื้อหาสาระตาง ๆ ในวิชาคณิตศาสตร เชน เรขาคณิต พีชคณิต ตรีโกณมิติ แคลคูลัส                         

ไดเปนอยางดี นอกจากนี้สําหรับผูสอนสามารถนําโปรแกรม GSP มาเปนส่ือในการสรางบรรยากาศ             

ของการเรียนการสอนที่สงเสริมใหมีการนาํเสนอความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร ความคิดริเร่ิม

สรางสรรค ตลอดจนมีการนําเสนอทีน่าต่ืนเตนเราใจ ทําใหนกัเรียนเกิดความสนใจ มีการซกัถาม                         

การโตตอบ ซ่ึงจะทําใหนกัเรียนต้ังขอคาดการณและหาขอสรุปในเวลาเรียนหรือในชวงเวลา                    

ที่นาํเสนอได  

  โปรแกรม GSP   มีความสามารถในการนาํเสนอภาพเคล่ือนไหว    นาํมาใชในการอธิบายเน้ือหา 

วิชาคณิตศาสตร  สามารถสรางรูปเรขาคณิต  กราฟตาง ๆ   สามารถ    เล่ือน หมนุ ยืด  หด  พลิกได   

และนักเรียนสามารถสรางองคความรูดวยตนเองโดยการลงมือปฏิบัติ  เปนส่ือที่ชวยใหผูเรียนไดพฒันา 

ทักษะการนึกภาพ  ทกัษะกระบวนการแกปญหา 

 
3.  กิจกรรมการเรียนรู  
 ชั่วโมงที่ 1  (บทเรียนปฏบัิติการชุดที ่1  กิจกรรมท่ี 1  เรื่อง  รูจกัโปรแกรม  GSP) 
 ขั้นนํา  (10 นาที) 
   1. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูและเกณฑการประเมนิผลในการเรียนใหนกัเรียนทกุคนทราบ 

    2. ครูนําเขาสูบทเรียนโดยรวมกนัอภิปรายเพื่อทบทวนความรูเกีย่วกบัการใชงาน

คอมพิวเตอรเบ้ืองตน  เกีย่วกับเมนูคําส่ัง  การทาํงาน  และ การจัดเกบ็ขอมูล 

  3.  ครูใหนักเรียนยกตัวอยางรูปเรขาคณิตในชีวิตประจําวัน   และใหนกัเรียนอภิปราย

รวมกันเกี่ยวกบัสมบัติของรูปเรขาคณิตที่นักเรียนยกตัวอยาง     

  4.  ครูอภิปรายรวมกับนักเรียนเกี่ยวกับการสรางรูปเรขาคณิต  วาสามารถใชคอมพวิเตอร

สรางรูปเรขาคณิตตามสมบัติของรูปเรขาคณิตแตละรูปไดหรือไม    ครูยกตัวอยางการสรางรูปส่ีเหล่ียม

จัตุรัสดวยโปรแกรม GSP   เพื่อเช่ือมโยงใหนกัเรียนเหน็ถึงการนาํโปรแกรมมาใชในวิชาคณิตศาสตร 
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ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน ( 40  นาที)  

1.  ครูแบงนักเรียน   โดยใหนักเรียนใชวธิกีารจับคูเรียน  และอธิบายวธิีการเรียน 

โดยใชบทเรียนปฏิบัติการ 

  2.  ครูอธิบายเกี่ยวกับโปรแกรม GSP (Geometer’s   Sketchpad) ใหนกัเรียนรูจัก และ  

ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับบทเรียนปฏิบัติการที่เนนทักษะการเช่ือมโยง ชุดที่ 1  เร่ือง  การเรียนรู 

การใชงานคอมพิวเตอร และ โปรแกรม GSP (Geometer’s   Sketchpad) จะมีทัง้หมด 3 กิจกรรม    

  3.  ครูแจกบทเรียนปฏิบัติการ โดยใชโปรแกรม GSP   ทีเ่นนทักษะการเชื่อมโยง ชุดที ่1  

กิจกรรมที ่1  เร่ือง  มารูจักโปรแกรม GSP    ใหกับนกัเรียนทุกคนศึกษา    

  4. นกัเรียนแตละคูศึกษา บทเรียนปฏิบัติการ ที่เนนทักษะการเช่ือมโยง ชุดที่ 1  

กิจกรรมที ่1  เร่ือง  มารูจักโปรแกรม GSP   และ ปฏิบัติกิจกรรมในบทเรียนปฏิบัติการ   โดยมีครูคอยชวยเหลือ  

และแนะนาํอยางใกลชิด   

  
 ขั้นสรางองคความรู  ( 10 นาที) 
  1. นักเรียนรวมกันวิเคราะห  อภิปรายผลงานของแตละคู  จากนัน้ครูและนักเรียนรวมกัน 

สรุปสาระสําคัญที่ไดจากการปฏิบัติกิจกรรม “รูจักโปรแกรม GSP” 

  2. นกัเรียนทาํแบบฝกหัด  

 
ชั่วโมงที่ 2   ( บทเรียนปฏิบัติการชุดที่ 1  กิจกรรมท่ี 2  การแปลงทางเรขาคณิต ) 
 ขั้นนํา  (10 นาที) 
  1  ครูนําเขาสูบทเรียน   โดยทบทวนความรูในเร่ืองเมนูคําส่ัง และ โปรแกรม  GSP   

  2  ครูใหนกัเรียนพิจารณารูปตอไปนี้      แลวอภิปรายรวมกับนักเรียน  
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 จากรูปขางตนเกี่ยวของกับเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรหรือไม   เกี่ยวของในเร่ืองใดบาง   และ 

ส่ิงของ  / วัสดุ/อุปกรณ / กิจกรรมอะไรในชีวิตประจําวันของเราท่ีเกี่ยวของกับการแปลงทางเรขาคณิต 

 

  ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน ( 40  นาที)  

   1.  ครูแจกบทเรียนปฏิบัติการโดยใชโปรแกรม GSP   ที่เนนทกัษะการเช่ือมโยง ชุดที่ 1   
กิจกรรมท่ี 2  การแปลงทางเรขาคณิต 
   2. นกัเรียนแตละคูศึกษา ในบทเรียนปฏิบัติการ ชุดที ่ 1  กิจกรรมท่ี 2  การแปลง 

ทางเรขาคณติ นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ในบทเรียนปฏิบัติการ  โดยมีครูดูแลอยางใกลชิด   

คอยชวยเหลือและแนะนํา 

   3.  นักเรียนแตละคูศึกษาบทเรียนปฏิบัติการ และ ปฏิบัติกิจกรรมในบทเรียนปฏิบัติการ   

 โดยมีครูดูแลอยางใกลชิด  คอยชวยเหลือและแนะนํา 

 
 ขั้นสรางองคความรู  ( 10 นาที) 

 1.  ใหนกัเรียนแตละคูแสดงผลงาน พรอมการอธิบายข้ันตอนการทํางาน  

2. นักเรียนรวมกนัวิเคราะห อภิปรายผลงานของแตละคู จากนัน้ครูและนักเรียนสรุป 

สาระสําคัญทีไ่ดจากการรวมกันทํากิจกรรม 
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ชั่วโมงที่ 3   ( บทเรียนปฏิบัติการชุดที่ 1  กิจกรรมท่ี 3  รูปเรขาคณิต  และการเคลื่อนที่ ) 
 ขั้นนํา  (10 นาที) 
  1.  ครูนาํเขาสูบทเรียนโดยอภิปรายรวมกบันักเรียนเก่ียวกับรูปเรขาคณิต    และวิธ ี           

การสรางรูปเรขาคณิต  

 2. ครูอภิปรายรวมกับนักเรียนเก่ียวกับรูปเรขาคณิตที่สรางในชั่วโมงที่ 2   ถาตองการ 

สรางใหรูปเหลานัน้เคลื่อนที่จะไดหรือไม   อยางไร  

 

 ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน ( 40  นาที)  

    1.  ครูแจกบทเรียนปฏิบัติการ โดยใชโปรแกรม GSP   ทีเ่นนทักษะการเชื่อมโยง  

ชุดที่  1  กิจกรรมที่ 3  รปูเรขาคณิต  และการเคลื่อนท่ี ใหกับนกัเรียนทกุคนศึกษา    

   2. นกัเรียนแตละคูศึกษา บทเรียนปฏิบัติการ ชุดที่  1  กิจกรรมท่ี 3  รูปเรขาคณติ 

และการเคลือ่นที่ และปฏิบัติกิจกรรมในบทเรียนปฏิบัติการ  โดยมีครูคอยชวยเหลือ และ แนะนาํ 

อยางใกลชิด 

 
 ขั้นสรางองคความรู  ( 10 นาที) 

1. ใหนักเรียนแตละคูแสดงผลงาน พรอมการอธิบายข้ันตอนการทํางาน  

2. นักเรียนรวมกนัวิเคราะห อภิปรายผลงานของแตละคู จากนัน้ครูและนักเรียน        

สรุปสาระสําคัญที่ไดจากการรวมกันทํากิจกรรม 
 
4.  สื่อการเรยีนรู / แหลงการเรยีนรู 
  สื่อการเรียนรู 
  1. บทเรียนปฏิบัติการคณิตศาสตร   โดยใชโปรแกรม GSP ทีเ่นนทกัษะการเช่ือมโยง 

  ชุดที ่1   เร่ือง การเรียนรูการใชงานคอมพิวเตอร และ โปรแกรม GSP (Geometer’s Sketchpad)    

    กิจกรรมที ่1   มารูจักโปรแกรม  GSP   

    กิจกรรมที ่2   การแปลงทางเรขาคณิต 

     กิจกรรมที ่3   รูปเรขาคณิต  และการเคล่ือนที ่

  2. บทเรียนโปรแกรม  GSP  

  3. หนังสือเรียนคณิตศาสตรสาระการเรียนรูพื้นฐานคณิตศาสตร  และเพิ่มเติม   

ในระดับชั้นมธัยมศึกษาปที ่2  

  4. หนังสือเรียนคณิตศาสตรสาระการเรียนรูพื้นฐานคณิตศาสตร  และเพิ่มเติม   

ในระดับชั้นมธัยมศึกษาปที ่3 
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  5.  สืบคนขอมลูทางเว็บไซต  

  6.  แบบฝกทักษะระหวางเรียน  

  7. แบบประเมนิคุณลักษณะ 

     8. แบบประเมินทักษะ/ กระบวนการทางคณิตศาสตร 
 

 แหลงการเรยีนรู 
1. หองสมุด 

2. หองคอมพิวเตอร 
     3.   หองปฏิบัติการคณิตศาสตร 

 
5.  การวัดผลและประเมนิผลการเรียนรู  
 

การวัดผล การประเมินผล เครื่องมือที่ใช 

1.  ตรวจการทาํบทเรียนปฏิบัติการ 

      กิจกรรมที ่1 

      กิจกรรมที ่2 

      กิจกรรมที ่3 

ถูกตองรอยละ 80 ข้ึนไป บทเรียนปฏิบัติการ ชุดที ่1 

กิจกรรมที ่1 

 กิจกรรมที่ 2 

กิจกรรมที ่3 

2.  ตรวจการทาํแบบฝกทกัษะ 

     ระหวางเรียน ชุดที่ 1  

ถูกตองรอยละ 80 ข้ึนไป แบบฝกทักษะระหวางเรียน  

ชุดที่ 1 

3.  สังเกตการรวมกิจกรรม 

     การเรียนรู 

คะแนนรวมรอยละ 80 ข้ึนไป 
 

1.  แบบประเมินคุณลักษณะ 

2.  แบบประเมินทกัษะ/ 

    กระบวนการทางคณิตศาสตร 

 
6.  บันทกึผลหลังการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 
7.  ขอเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 

ชุดกิจกรรม ที่..............  เร่ือง  ................................................................ 
 

คําช้ีแจง    ใหทําเคร่ืองหมาย    ลงในชองที่เปนจริงมากที่สุด 

รายการประเมิน 
ทํางานได 

อยางมีระบบ 
มีระเบียบวนิยั 

มีความ
รับผิดชอบ 

รวม 
ที่ ชื่อ – สกุล 

3 2 1 3 2 1 3 2 1  

กลุม………………………….           

1            

2            

กลุม………………………….           

1            

2            

กลุม………………………….           

1            

2            

กลุม………………………….           

1            

2            

กลุม………………………….           

1            

2            

กลุม………………………….           

1            

2            
 

 

ผูประเมิน......................................... 

................/....................../............. 
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เกณฑการใหคะแนน 
1.  ทํางานไดอยางเปนระบบ  หมายถงึ  มีการนาํขอมลูมาใชในการวางแผนการปฏิบัติงาน   

     การเตรียมงานอยางเปนระบบทุกข้ันตอน  
 

คะแนน/ความหมาย คุณลักษณะทีป่รากฏใหเห็น 

3 

ดีมาก 

มีการนาํขอมลูมาใชในการวางแผนการปฏิบัติงาน  การเตรียมงานอยาง

เปนระบบทุกข้ันตอน  และถูกตอง 

2 

ดี 

มีการนาํขอมลูมาใชในการวางแผนการปฏิบัติงาน    การเตรียมงานไม

ครบทุกข้ันตอน  และมีผิดพลาดบาง 

1 

พอใช 

มีการวางแผนการปฏิบัติงาน   แตการทาํงานไมเปนตามข้ันตอน   

มีขอผิดพลาด   ที่ตองแกไข   

 

2.  มีระเบียบวินัย   หมายถงึ    มีการปฏิบัติงาน มีสมุดงาน ช้ินงาน   และปฏิบัติตนอยูในขอตกลง 
 

คะแนน/ความหมาย คุณลักษณะทีป่รากฏใหเห็น 

3 

ดีมาก 

สมุดงาน  ช้ินงาน  สะอาดเรียบรอย  และปฏิบัติตนอยูในขอตกลงที่

กําหนดใหรวมกันทุกคร้ัง 

2 

ดี 

สมุดงาน  ช้ินงาน  สวนใหญสะอาดเรียบรอย  และปฏิบัติตนอยูใน

ขอตกลงที่กาํหนดใหรวมกนัเปนสวนใหญ 

1 

พอใช 

สมุดงาน  ช้ินงาน  ไมคอยเรียบรอย  และปฏิบัติตนอยูในขอตกลงที่

กําหนดใหรวมกันเปนบางคร้ัง  ตองอาศัยการแนะนํา 

 

3. ความรับผิดชอบ   หมายถึง   มีการสงงานตรงกําหนดเวลา  และปฏิบัติจนเปนนิสัย   
   

คะแนน/ความหมาย คุณลักษณะทีป่รากฏใหเห็น 

3 

ดีมาก 

สงงานกอนหรือตรงกําหนดเวลานัดหมายรับผิดชอบ   และปฏิบัติเอง  

จนเปนนิสัย     แนะนาํชักชวนใหผูอ่ืนปฏิบัติตาม  

2 

ดี 

สงงานชากวากําหนด  แตไดมีการติดตอชี้แจงโดยมีเหตุผลรับฟงได  

รับผิดชอบในงานที่ไดรับหมอบหมาย  

1 

พอใช 

สงงานชากวาที่กําหนด  ปฏิบัติงานโดยตองอาศัยการช้ีแนะ  คําแนะนาํ  

และการตักเตือน 
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แบบประเมินทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร 
 

ชุดกิจกรรม ที่..............  เร่ือง  ................................................................ 
 

คําช้ีแจง    ใหทําเคร่ืองหมาย    ลงในชองที่เปนจริงมากที่สุด 

 

รายการประเมนิ 

การ
แกปญหา 

 

การให
เหตุผล 

การส่ือสาร 
สื่อ

ความหมาย
การนาํเสนอ 

การเชื่อมโยง 
ความคิด
ริเริ่ม

สรางสรรค 

ที ่ ช่ือ – สกุล 

2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 

รวม 

กลุม .........................                 

1                  

2                  

กลุม .........................                 

1                  

2                  

กลุม .........................                 

1                  

2                  

กลุม .........................                 

1                  

2                  

กลุม .........................                 

1                  

2                  

 

 

ผูประเมิน......................................... 

................/....................../............. 
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เกณฑการใหคะแนน 
 

1.  การแกปญหา หมายถึง   ความสามารถในการใชวิธีดําเนนิการแกปญหา และ การอธิบายถงึเหตุผล 

     ในการใชวธิีการดังกลาว 

 

คะแนน ความสามารถในการแกปญหาท่ีปรากฏใหเหน็ 

2 ความสามารถในการใชวิธีดําเนนิการแกปญหา  และการอธิบายถงึเหตุผล 

ในการใชวิธีการดังกลาวไดเขาใจ และชัดเจน    

1 ความสามารถในการใชวิธีดําเนนิการแกปญหา   และ การอธิบาย  

ถึงเหตุผลในการใชวิธีการดังกลาวไดเพียงบางสวน 

0 ไมมีรองรอยการแกปญหา  หรือ ทาํไดไมเปนไปตามเกณฑขางตน 

 

2.  การใหเหตุผล   หมายถงึ  การอางอิงการเสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจ  
 

คะแนน ความสามารถในการแกปญหาท่ีปรากฏใหเหน็ 

2 มีการอางอิง   เสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจอยางถกูตองและ

สมเหตุสมผล 

1 มีการอางอิงทีถู่กตองบางสวน และ เสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจ 

0 ไมมีการอางอิง   หรือแนวคิดประกอบการตัดสินใจ 

 

3.  การส่ือสาร   การสื่อความหมาย และการนําเสนอ   หมายถงึ    การใชรูปแบบของการสื่อสาร     

     การสื่อความหมาย  และการนําเสนอ   รวมทั้งบันทกึผลงานในทุกข้ันตอนอยางสมเหตุสมผล 
 

คะแนน ความสามารถในการแกปญหาท่ีปรากฏใหเหน็ 

2 ใชรูปแบบของการสื่อสาร  การส่ือความหมายและการนาํเสนอดวยวธิกีาร

เหมาะสมชัดเจน   รวมทัง้บันทกึผลงานในทกุข้ันตอนอยางสมเหตุสมผล 

1 ใชรูปแบบของการสื่อสาร  การส่ือความหมายและการนาํเสนอดวยวธิกีาร 

ที่เหมาะสมไดเพียงบางสวน   และบันทึกผลงานทกุข้ันตอนอยาง

สมเหตุสมผล  

0 ไมนําเสนอ  และไมมีการบนัทึกผลงาน 
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4.  การเช่ือมโยง   หมายถงึ   มกีารเช่ือมโยงความรูคณิตศาสตร   เนือ้หา  หลักการ และ วิธีการ 

      ทางคณิตศาสตร    

 

คะแนน ความสามารถในการแกปญหาท่ีปรากฏใหเหน็ 

2 มีการเช่ือมโยงความรูคณิตศาสตร   เนื้อหา  หลักการ และวิธีการทาง

คณิตศาสตร    เพื่อชวยในการแกปญหา  หรือประยุกตใชไดอยางเหมาะสม  

1 มีการเช่ือมโยงความรูคณิตศาสตร   เนื้อหา  หลักการ และวิธีการทาง

คณิตศาสตร    เพื่อชวยในการแกปญหาไดบางสวน 

0 ไมมีการเช่ือมโยงความรูคณิตศาสตร 

 

5.  ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  หมายถึง   แนวคิด / วิธีการที่แปลกใหมที่สามารถนําไปปฏิบัติ 

 

คะแนน ความสามารถในการแกปญหาท่ีปรากฏใหเหน็ 

2 มีแนวคิด / วิธกีารที่แปลกใหมสามารถนาํไปปฏิบัติไดถูกตองสมบูรณ 

1 มีแนวคิด / วิธกีารที่ไมแปลกใหม  แต สามารถนาํไปปฏิบัติไดถูกตอง 

0 ไมมีผลงาน 

 

 

การแปลผล ใชเกณฑ ดังนี ้ 

 คะแนน  8 – 10   หมายถงึ ดีมาก 

 คะแนน  6 – 7   หมายถงึ ดี 

 คะแนน  4 - 5  หมายถงึ ปานกลาง 

 คะแนน  0 – 3   หมายถงึ  ควรปรับปรุง 
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บทเรียนปฏิบัติการโดยใชโปรแกรม GSP 
(GEOMETER’S SKETCHPAD)  

ที่เนนทักษะการเช่ือมโยง 
 

           ชุดที่  1 
 การเรียนรูการใชงานคอมพิวเตอร และ โปรแกรม GSP 
      (The Geometer’s Sketchpad)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดย  นางสาววิมล   อยูพิพัฒน  
นิสิตปริญญาโท   สาขาวิชาการมัธยมศึกษา (กลุมการสอนคณิตศาสตร) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 

The G
eom

eter’s Sketchpad 
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 บทเรียนปฏิบัติการโดยใชโปรแกรม GSP (Geometer’s Sketchpad) เร่ือง การวัด 
 

ชุดที่ 1  การเรียนรูการใชงานคอมพิวเตอร          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
            และ โปรแกรม GSP (The Geometer’s sketchpad) 
 
กลุมที ่ ...................... สมาชิกคนที ่1 ช่ือ.................................................................. 

      สมาชิกคนที ่2 ช่ือ.................................................................. 

 
 

 คําชี้แจง 
 

 บทเรียนปฏิบัติการชุดนีเ้ปนบทเรียนเกี่ยวกับการใชโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad   เพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร เนื่องจากในปจจุบันเทคโนโลยมีีความกาวหนาและพฒันา          

อยางรวดเร็ว การนําโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad มาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

จะชวยใหนกัเรียนมีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรที่ถูกตอง ซ่ึงการที่นกัเรียนไดมองเห็น                     

การเคลื่อนไหว การเคล่ือนที่ตาง ๆ จะนําไปสูความเขาใจและสรางความคิดรวบยอดไดอยางรวดเร็ว 

นอกจากนีน้ักเรียนยงัสามารถใชโปรแกรมในการสาํรวจ  ตรวจสอบ พิสูจนสมมติฐาน ทฤษฎีบท                

ที่นาสนใจ รวมทั้งยังสรางแนวทางใหม ๆ ในการพิสูจนทฤษฎีตาง ๆ  ไดอยางมากมาย   

  บทเรียนปฏิบัติการชุดที่ 1  เร่ือง  การเรยีนรูการใชงานคอมพิวเตอร และ โปรแกรม  

GSP (The Geometer’s Sketchpad)   จะมีทัง้หมด 3   กิจกรรม   

   กิจกรรมที ่1 รูจักโปรแกรม  GSP 

   กิจกรรมที ่2   การแปลงทางเรขาคณิต 

    กิจกรรมที ่3  รูปเรขาคณิตและการเคลื่อนที ่
 

 

       จุดประสงค 
 

ดานความรู  นักเรียนสามารถ 

  1. ใชงานคอมพิวเตอร  โปรแกรม  GSP   และเมนูคําส่ัง ตาง ๆ  ได  

   2.  สรางรูปเรขาคณิตโดยใชโปรแกรม GSP และ หาพืน้ที่โดยประมาณได 
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ดานทักษะ / กระบวนการ  นกัเรียนสามารถ  

  1.  แกปญหาได 

2. ใหเหตุผลได 
3. ส่ือสาร   ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร   และนําเสนอผลงานได 

ดานคุณลกัษณะ   นักเรียน  

  1.  ทํางานไดอยางเปนระบบ  

  2.  มีระเบียบวินัย  

  3.  มีความรับผิดชอบ 

  
สื่อและอุปกรณ 

 1. บทเรียนปฏิบัติการโดยใชโปรแกรม GSP (GEOMETER’S   SKETCHPAD) ที่เนนทกัษะ

การเช่ือมโยง   

      ชุดที่1 เร่ือง การเรียนรูการใชงานคอมพิวเตอร และโปรแกรม GSP (The Geometer’s 

Sketchpad) 

    กิจกรรมที ่1  รูจักโปรแกรม  GSP 

    กิจกรรมที ่2  การแปลงทางเรขาคณิต 

     กิจกรรมที ่3  รูปเรขาคณิตและการเคลื่อนที ่

 2.  โปรแกรม GSP (The Geometer’s Sketchpad) 

 3.  หนงัสือเรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน   ช้ันมัธยมศึกษาปที ่2   

 4.  หนงัสือเรียนวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม   ช้ันมัธยมศึกษาปที ่2 

 5.  หนงัสือเรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน   ช้ันมัธยมศึกษาปที ่3 
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กิจกรรมที่ 1   รูจักโปรแกรม  GSP 
 
 
 
 
 

     

กลุมที ่ ...................... สมาชิกคนที ่1 ช่ือ.................................................................. 

      สมาชิกคนที ่2 ช่ือ.................................................................. 
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รูจักโปรแกรม GSP 
 

 โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad หรือ GSP ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร              

เปนการบูรณาการสาระที่เกีย่วของกับความรูคณิตศาสตร และทักษะดานเทคโนโลยีเขาดวยกันทําให

ผูเรียนมีโอกาสพัฒนาพหุปญญาอันไดแก ปญญาทางภาษา ดานตรรกศาสตร ดานมิติสัมพนัธ   และ

ดานศิลปะ  

 โปรแกรม GSP มีลักษณะเปน Dynamic software ที่ชวยใหผูเรียนมีโอกาสเรียนคณิตศาสตร             

โดยการสรางองคความรูใหม ๆ หรือสรางความคิดรวบยอดตาง ๆ ทางคณิตศาสตรไดดวยตนเอง 

เนื่องจากเวลาใชโปรแกรม GSP  ผูใชสามารถสรางตัวแบบคณิตศาสตร (Mathematics Model)          

ที่ทําใหเกิดการเคล่ือนไหวเชิงเรขาคณิต และผูใชสามารถมีปฏิสัมพันธโตตอบกับโปรแกรมได โปรแกรม 

GSP สามารถนํามาใชในการสํารวจเบ้ืองตนเกี่ยวกับรูปเรขาคณิตสองมิติ จํานวนและการดําเนินการ 

กราฟของสมการชนิดตาง ๆ ตลอดจนถึงการแสดงการเคล่ือนไหวของรูปเรขาคณิตเพื่อ                     

การสรางความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรที่ซับซอนใหสามารถเขาใจไดงายและรวดเร็ว 

 ผูใชโปรแกรม GSP ในฐานะผูเรียน จะชวยทําใหผูเรียนสํารวจเน้ือหาและพัฒนาความคิด

รวบยอดเก่ียวกับเนื้อหาสาระตาง ๆ ในวิชาคณิตศาสตร เชน เรขาคณิต พีชคณิต ตรีโกณมิติ แคลคูลัส 

ไดเปนอยางดี นอกจากนี้สําหรับผูสอนสามารถนําโปรแกรม GSP มาชวยเปนส่ือในการสราง

บรรยากาศของการเรียนการสอนที่สงเสริมใหมีการนําเสนอความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร 

ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ตลอดจนมีการนําเสนอที่นาต่ืนเตนเราใจซึ่งทําใหนักเรียนเกิดความสนใจ       

มีการซักถาม การโตตอบ ซ่ึงจะทําใหนักเรียนต้ังขอคาดเดาเหตุการณและหาขอสรุปในเวลาเรียนหรือ

ในชวงเวลาที่นําเสนอได  
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กลองเคร่ืองมือ 

 

 เมื่อเปดโปรแกรม  The Geometer’s Sketchpad   จะพบกลองเคร่ืองมือ   ทีอ่ยูทางดานซายมือ

ของหนาจอ เคร่ืองมือ มีทัง้หมด 6 ชนิด   ดวยกนั คือ         

                   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 
 
 

 
 

เครื่องมือลูกศร  มี 3 แบบ 
1.  ลูกศรท่ีใชลากใหวัตถุเคล่ือนที่แบบอิสระ 
2.  ลูกศรท่ีใชลากใหวัตถุเคล่ือนที่แบบหมุนรอบจุดที่กําหนด  
3.  ลูกศรท่ีใชลากวัตถุใหมีขนาดเล็กลงหรือขยายวัตถุใหใหญขึ้น  
 

เครื่องมือวงเวียน 

เครื่องมือลงจุด 
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จุดควบคุมรัศมี

จุดศูนยกลาง

 
 
การเลื่อนเอกสาร : กดปุม Alt คางไว ทีห่นาจอจะมีรูปมอืเกิดข้ึน แลวเล่ือนเอกสารไปในทิศทางที่ตองการ    

 
เครื่องมือการลงจุด 
 

 เคร่ืองมือลงจุด   ใชเพื่อสรางจุดอิสระ  จุดบนวัตถ ุ หรือจุดที่เกิดจากการตัดกันโดยการคลิก

เคร่ืองมือนี้ไปที่วางของหนาจอเพื่อสรางจุดอิสระ    คลิกบนทางเดินของวัตถ ุ
 

 เชน  สวนของเสนตรง    วงกลม  หรือเสนขอบของรูปหลายเหล่ียมเพือ่สรางจุดบนวตัถุ 

 
เครื่องมือวงเวียน           
 เคร่ืองมือวงเวยีน    ใชเพื่อเขียนวงกลม ทีก่ําหนดโดยจุดศูนยกลาง และจุดอีกจุดหนึ่งซ่ึงอยู

บนเสนรอบวง  เรียกวาจะควบคุมรัศมี  ทัง้นี้เพราะจุดนีเ้ปนจุดทีก่ําหนดความยาวรัศมีของวงกลม  
 
 
 
          
 
 
 
 
 

 

เคร่ืองมือเขียนเสนในแนวตรง  เปนเคร่ืองมือที่ใชสราง

วัตถุในแนวตรง เคร่ืองมือนี้แยกไดอีก 3 ชนดิ 

1.สวนของเสนตรง 
2. รังสี 

3.เสนตรง 
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 การสรางวงกลม   
 1.  เลือกเครื่องมือ    

 2.  กาํหนดตําแหนงจุดศูนยกลางของวงกลม  โดยคลิกที่วาง เพื่อใหมจุีดปรากฏอีกหนึง่จุด

บนวงกลม  

 3.  เล่ือนเมาสออกจะไดวงตามขนาดที่ตองการ  แลวคลิกอีกคร้ังหนึง่เพื่อกําหนดตําแหนง

ของจุดควบคุมรัศมี 

 

เครื่องมือวาดเสนในแนวตรง    
 
  เคร่ืองมือสวนของเสนตรง   ใชเพื่อสรางสวนของเสนตรง 

    

 

   เคร่ืองมือรังสี  ใชเพื่อสรางรังสีจากจุดปลายจุดหนึง่ผานไปยังอีกจุดหนึง่  

 
 

   เคร่ืองมือเสนตรง  ใชเพื่อสรางเสนตรงผานจุดสองจุด 
 

 
 
 
เครื่องมือสรางวัตถุเสนตรงและมุมตามที่กําหนด   
 เมื่อเราสรางเสนใหอยูในแนวนอน  หรือแนวด่ิง  เราสามารถกด  Shift   คางไว เพือ่ใหวัตถุ     

ที่จะสรางนัน้อยูในแนวนอน แนวด่ิง หรือสรางวัตถทุีท่ํามมุ   15 o   30 o   45 o   60 o   หรือ 75 o    

โดยการคลิกจุดที่หนึ่งกดปุม Shift และคลิกจุดที่สองกอน   แลวคอยปลอยปุม Shift 

 
 

เครื่องมือสรางขอความ  
 ใชเคร่ืองมือสรางขอความ   เพื่อแสดงการดําเนนิการทีห่ลากหลายท่ีเปนตัวอักษร  เชน      

การเขียนขอความ  การต้ังช่ือจุด และวัตถอ่ืุน ๆ ที่แสดงผลเปนขอความ    
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รูปสามเหล่ียมหนาจั่ว

A B

C

 

รูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส  ABCD

BA

C D

 

 
 
 
 
 
 
 
 
แถบรูปแบบอักษร 
 ใชแถบรูปแบบอักษร  ดังแสดงในภาพ  ใชเพื่อเปล่ียนชุดแบบอักษร(Font)   ขนาด (size) 

แบบ (style)   และ สีของปาย ขอความ และการวัด   คลิกที่เคร่ืองมือ พิมพขอความ แลวดับเบิลคลิก

ตรงที่วางบนหนาตางจอ แถบรูปแบบอักษร จะปรากฏตรงดานลางของหนาจอ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สัญกรณสัญลักษณ 
 
เครื่องมือกําหนดเอง       
  
 เปนเคร่ืองมือ ที่นกัเรียนสามารถที่จะสรางตนแบบ  แบบรางอ่ืน ๆ  ไวใชตอไป  เชนเดียวกับ

เคร่ืองมือวงเวยีนเขียนวงกลมซ่ึงกาํหนดจดุศูนยกลางและรัศมี  
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แถบคําส่ัง (Menu bar) 
 

1. เมนูแฟม 
 

 
 

  เปนคําส่ังเปดหนาเอกสารใหม 
 

  เปนคําส่ังเพื่อเปดไฟลทีม่ีอยูในเคร่ือง 

     คอมพิวเตอร 

  เปนคําส่ังที่ใชเมื่อตองการบันทึกเอกสาร 
 

 เปนคําส่ังทีใ่ชเมื่อตองการบันทึกเอกสาร 
      ตามเงื่อนไข ตาง ๆ  ได 

  เปนคําส่ังปดหนาตางเอกสารปจจุบัน 
  

  เปนคําส่ังใชจัดการเกีย่วกับหนาเอกสาร 
 

  เปนคําส่ังที่ใชจัดขนาดของกระดาษ 

     ที่ตองการใชในการพิมพ 
 เปนคําส่ังทีใ่ชเมื่อตองการดูงานทั้งหมด 

     กอนพิมพ 

  เปนคําส่ังที่ใชเมื่อตองการพิมพงาน 
  เปนคําส่ังที่ใชเมื่อตองการออกจาก 

     โปรแกรม 
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เมนูยอย        ตัวเลือกเอกสาร 
    เปนเคร่ืองมือที่ใชสรางสารบัญเกี่ยวกับหนาตางของงาน และเคร่ืองมอืกําหนดเอง 

     

   

  
 
 

 
 
 
 
 
2. เมนูแกไข 
 

  
 

การเพิม่หนาม ี2 ทางเลือก 

1. การเพิม่หนาวาง 

2. การเพิม่หนาทีเ่ปนสําเนา 
 

 เปนคําส่ังที่ใชเม่ือตองการกลับไปยังงานที่แกไข
   คร้ังลาสุดกอนหนาที่ทํางานอยู 

 เปนคําส่ังที่ใชในการยายงานไปไวที่อื่น 
  เปนคําส่ังที่ใชในการคัดลอกออบเจ็กต 

  เปนคําส่ังที่ใชในการวางอ็อบเจกตที่เปนสําเนา 

 เปนคําส่ังทีใ่ชในการลบอ็อบเจกต 
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เมนูยอย        การเคลื่อนที่ 
 
 

  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
     
 
 
 
 
 

 เมนูยอย        การนําเสนอ 
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3. เมนูแสดงผล 
 

  
 

4.  เมนูสราง 
 เมนนูี้จะมีคําส่ังเกี่ยวกับการสรางทางเรขาคณิตที่สําคัญ หลายประการ  คําส่ังนี้สามารถทําได

เชนเดียวกับเคร่ืองมือวงเวยีน และเคร่ืองมือวาดเสนในแนวตรง  แตในเมนูสรางจะใชงายและสะดวก

รวดเร็วกวาในการใชคําส่ังตาง ๆ ในเมนูกลองเคร่ืองมือ 

 

 
 

    

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 เมนูแสดงผลมคํีาส่ังเกีย่วกับการควบคุมภาพ 

ที่ปรากฏของวตัถุในแบบรางและเคร่ืองมือที่ใช 

ดวยคําส่ังเหลานี้เราสามารถใหอ็อบเจกตมีความสวยงาม     

มากยิง่ข้ึนและยังชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการ

นําเสนอเนื้อหาทางคณิตศาสตรที่เกี่ยวของ  

เชน การใชขนาดของเสนและสีที่เหมาะสมพรอมกับ

การเลือกซอน/แสดงอ็อบเจกตเพื่อเนนความสนใจ    

ไปยังจุดสําคัญตาง ๆ นอกจากนี้ยงัสามารถสรางรอย

ติดตามการเคล่ือนที่ซ่ึงจะชวยแสดงใหเห็นภาพทีเ่กิด

จากรองรอยของการเคลื่อนที่ไดอีกดวย 
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  จุดบนอ็อบเจกต  (Point On Object)   ใชเมื่อตองการสรางจุดบนวตัถุที่เปนทางเดิน          

อยางนอยหน่ึงทางเดิน (เลือกวัตถุอยางนอย หนึ่งวัตถ)ุ 

  จุดกึ่งกลาง (Midpoint) ใชเมื่อตองการสรางจุดที่อยูกึง่กลางของสวนของเสนตรง (เลือกเสนตรง

อยางนอยหนึง่เสน)  

  จุดตัด (Intersection)  ใชเมื่อตองการสรางจุดที่เกิดจากการตัดกนัของเสนอยางนอยสองเสน 

(เลือกเสนสองเสน) 

  สวนของเสนตรง   รังสี  หรือ เสนตรง (Segment, Ray or Line) ใชเมื่อตองการสรางเสน

ในแนวตรงที่เกิดจากจุดสองจุด (เลือกจุดสองจุดข้ึนไป) 

  เสนขนาน (Parallel Line) ใชเมื่อตองการสรางเสนขนาน   (เลือกจุดอยางนอยหน่ึงจุด และ 

เสนหนึง่เสน) 

  เสนต้ังฉาก (Perpendicular Line) ใชเมื่อตองการสรางเสนต้ังฉาก (เลือกจุดอยางนอยหนึ่งจุด 

และเสนหนึง่เสน) 

  เสนแบงครึ่งมุม (Angle Bisector) ใชเมื่อตองการแบงคร่ึงมุมโดยการกําหนดจุดสามจุด 

โดยที่จุดที่สองตองเปนจุดยอดมุม ซ่ึงจุดทั้งสามตองไมอยูบนเสนตรงเดียวกนั  

  วงกลมที่สรางจากจุดศูนยกลางและรัศมี Circle By Center + Point) เปนการสราง

วงกลม โดยกําหนดจุดศูนยกลางอยูที่จุดแรกกับจุดที่สองซ่ึงเปนจุดควบคุมรัศมี (ส่ิงจําเปนคือตองกําหนด

จุดสองจุด) 

  วงกลมทีส่รางจากจุดศูนยกลางและจุดอ่ืน (Circle by Center + Radius) เปนการสราง

วงกลมจากจุดศูนยกลางที่เลือก สวนรัศมีจะถูกกาํหนดโดยวัตถุทีเ่ลือก   (เลือกจุดหนึง่จุดและสวนของ

เสนตรงหนึง่เสนคาพารามิเตอร หรือระยะทางที่ไดจากการวัดหรือการคํานวณ) 

  สวนโคงบนวงกลม (Arc on Circle)   เปนการสรางสวนโคงบนวงกลมหรือจุดศูนยกลาง         

ที่กําหนด ซ่ึงสวนโคงนั้นจะถูกสรางข้ึนตามเข็มนาฬิกาจากจุดที่หนึ่งไปยังจุดที่สองบนเสนรอบวง 

(ส่ิงจําเปนคือวงกลมหนึ่งวงและจุดสองจุดบนวงกลม หรือจุดศูนยกลางและจุดสองจุดซ่ึงมีระยะหาง

จากจุดศูนยกลางเทากัน) 

  สวนโคงผานจุดสามจุด  (Arc through 3 Point) เปนการสรางสวนโคงดวยจุดที่เลือก     

สามจุด โดยที่จุดทั้งสามไมอยูบนเสนตรงเดียวกัน   

  ภายใน (Interior)   สรางพืน้ที่ภายในโดยคํานวณจากวัตถุที่เลือก ส่ิงกาํหนดเบ้ืองตนอาจ

เปล่ียนไปตามชนิดของพืน้ทีภ่ายในที่ตองการสราง ถาทานเลือกจุดต้ังแตสามจุดข้ึนไป (เรียงตามลําดับ

ทวนเข็มนาฬกิาหรือตามเข็มนาฬิกาก็ได) คําส่ังนี้จะเปล่ียนเปน Polygon Interior   หรืออาจจะเปน 
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Circle Interior  ถาเลือกวงกลมต้ังแตหนึง่วงข้ึนไป   สามารถเลือกใชคําส่ังภายในอารกเซกเตอร หรือ

อารกเซกเมนตได (โดยการเลือกสวนโคงต้ังแตหนึง่เสนข้ึนไป) 

  โลคัส (Locus)   เปนคําส่ังที่ใชสรางโลคัสของวัตถุทีเ่ลือกบนเสนทางการเคล่ือนที ่

บนเสนทาง (เลือกจุดบนเสนทางและวัตถทุี่ข้ึนกับจุดนัน้ หรือจุดอิสระ เสนทางที่สามารถเคลื่อนที่ได 

และวัตถุที่ข้ึนกับจุดนัน้) 

 
 

5. เมนูการแปลง 
   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

เมนูยอย        เลื่อนขนาน 
   

  เล่ือนขนาน (Translate) คือการเล่ือนขนานวัตถทุี่เลือกดวยเวกเตอรในระบบพกิัดเชิงข้ัว  

(ระบุระยะทางและมุม) เวกเตอรในระยะพกิัดฉาก (ระบุระยะทางในแนวต้ังและแนวนอน) หรือระยะ

เวกเตอรจากคาพารามิเตอร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เมนูการแปลงเปนการกําหนดการเปล่ียนแปลงกับวัตถ ุ

ที่สรางข้ึน เชน การเล่ือนขนาน การหมุน การยอ-ขยาย  

การพลิก และนอกจากนีย้ังสามารถทําซํ้าวัตถ ุ(Iterate) 

ที่ตองการได 
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 เมนูยอย        หมุน 
   หมุน (Rotation)  คือการหมนุวัตถทุี่เลือกตามจุดศูนยกลางที่ระบุ ถาไมระบุจุดศูนยกลาง 

Sketchpad จะระบุใหเองเมือ่มีการเลือกคําส่ังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 

 

 เมนูยอย        สะทอน 
  ในการสะทอนอ็อบเจกตใด ๆ จะตองกาํหนดเสนสะทอน และเลือกอ็อบเจกตจากนัน้            

เลือกรายการ การแปลง –> สะทอน 

 
 

5. เมนูการวัด 
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6. เมนูกราฟ 
เมนูกราฟใชในการสรางกราฟ และใชระบบพิกัดฉากสรางพารามิเตอร 
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คําส่ังท่ีใชเสมอ  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1.   การเลือกอ็อบเจ็กต  ใชเคร่ืองมือ   คลิกบริเวณที่ตองการเลือก  สามารถเลือกไดมากกวาหนึง่ 

      อ็อบเจ็กต    อ็อบเจ็กตใดที่ถูกเลือกแลวจะเปนสีแดง       

2.  การไมเลือกอ็อบเจ็กต    ใชลูกศรคลิกทีบ่ริเวณที่วางบนหนาจอ  เมื่อยกเลิกคําส่ังการเลือก   

     ใหสังเกตดูสีแดงที่อยูบนอ็อบเจ็กต  ที่ถกูเลือกจะหายไป 

3.  การเพิม่หนา หรือการทาํสําเนาในแฟมเดียวกนั  เปดแฟมใหม หรือในแฟมที่กําลังทาํงานอยู   

     ไปที่เมนู  เลือกคําส่ัง  ตัวเลือกเอกสาร  เลือกเพิ่มหนา  หรือทําสําเนา  คลิก ตกลง หนาที่ส่ังเพิ่ม  

     จะไปตอหนาสุดทาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  การใชปุมแสดงการทาํงาน  จากเมนูแกไข   

       คําส่ัง  ซอน/แสดง  ใชเคร่ืองมือลูกศรเลือกส่ิงทีต่องการซอน  เพื่อเรียกมาแสดงทหีลัง  ไปที่เมน ู 

แกไข  คลิกทีปุ่มแสดงการทาํงาน  คลิกคําส่ัง ซอน/แสดง  ปุมคําส่ัง  ซอน/แสดง  จะปรากฏทีห่นาจอ 

       คําส่ังการเคล่ือนไหว  (Animation) ใชคําส่ังนี ้เมื่อตองการใหอ็อบเจกตอิสระเคลื่อนไหว 

ไปบนวิถีใดวถิหีนึง่  เชน  เคล่ือนไหวจุดอิสระบนสวนของเสนตรง  หรือเคลื่อนไหวจุดอิสระบนวงกลม 

เร่ิมดังนี ้  

  ใชเคร่ืองมอืลูกศรเลือก  จุดอิสระ A ทีต่องการใหมีการเคล่ือนไหว คลิกที ่เมนูแกไข -> 

ปุมแสดงการทํางาน -> การเคล่ือนไหว -> ตกลง 
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       คําส่ังการเคล่ือนที่  (Animation)     คําส่ังการเคล่ือนทีน่ี้ ทําใหรูปตนทางมีขนาดเดิมหรือ

อาจจะมกีารเปล่ียนแปลงกไ็ด   ใชคําส่ังนีเ้มื่อตองการใหอ็อบเจกตเคล่ือนที่จากจุดตนทางจุดหนึง่ไปยัง

จุดหนึง่ซ่ึงเปนจุดปลายทางและตองเลือกรูปตนทางกอนเสมอ เร่ิมจากจุดตนทาง ทีต่องการใหเคล่ือนที ่

และ จุดปลายทางที่ตองการทําทีละคู เชนการเคล่ือนที่จากรูปสามเหล่ียมตนทาง ABC ไปยังรูป

สามเหล่ียมปลายทาง DEF   เร่ิมจาก 

    คลิกจุดตนทาง A   และจุดปลายทาง B 

    คลิกจุดตนทาง B    และจุดปลายทาง D 

    จุดตนทาง C และจุดปลายทาง E   เสร็จแลวคลิกที่   

เมนูแกไข – > ปุมแสดงการทํางาน – > การเคล่ือนที ่-> ตกลง 
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          กิจกรรมที่ 1 การสรางและการสํารวจ 
      รูปสี่เหลี่ยมใด ๆ 

 
 
 
 

 
......................................... 
ใหนักเรยีนปฏิบัติ ดังนี้   
1.  เปดโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad   และ  เลือกเมนู แฟม แลวเลือกคําส่ังแฟมใหม 

2.  เลือกเครื่องมือสวนของเสนตรง  สรางรูปส่ีเหล่ียมใด ๆ 

3.  กาํหนดจุดกึ่งกลางของดานทั้งส่ีดานของรูปส่ีเหล่ียมใดๆ 

     ABCD ใชเคร่ืองมือลูกศรคลิกที่ดาน AB   

    เลือกเมน ูสราง  และเลือกคําส่ังจุดกึง่กลาง  ทําเชนนี ้

    ใหครบทัง้ส่ีดาน  ต้ังช่ือจดุใหมที่ไดเปนจุด  E , F , G และ H  

4.  ลากเสนเช่ือมระหวางจุด EF  , FG   , GH    และ HE     จะเกิดรูปส่ีเหล่ียม  EFGH   

5.  ใชคําส่ังลูกศรคลิกที่ดาน  EF เลือกเมนู แสดงผล แลวเลือก คําส่ัง เสน เลือกเสนหนา หรือเลือก 

      คําส่ังสีเพือ่เปล่ียนสีตามตองการ 

6.  การวัด  ดาน และ มมุ  ของรูปส่ีเหล่ียม  EFGH  

7.  ใชเคร่ืองมือลูกศรลากจุด   A , B , C และ  D ไปมา  และต้ังขอความคาดการณเกี่ยวกับรูปส่ีเหล่ียม  

      รูปส่ีเหล่ียม EFGH   
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            กิจกรรมที่ 2    

                  การสรางและการสํารวจ 
           รูปสี่เหลี่ยมรูปวาว 

 
 
 
 

 
...................................... 
ใหนักเรยีนปฏิบัติ ดังนี้  
  

1. การเพิ่มหนาในแฟมเดียวกัน 

    คลิกที่เมนูแฟม เลือกคําส่ัง ทางเลือกเอกสาร/ เพิ่มหนา เลือก หนาวาง คลิกตกลง  

2.  รูปส่ีเหล่ียมรูปวาว   ABCD 

    สรางจุดกึ่งกลางของดานทั้งส่ีของรูปส่ีเหล่ียมรูปวาว  ABCD 

     ใชเคร่ืองมือลูกศรคลิกที่ดาน  เลือกเมนู  สรางและเลือกคําส่ัง  จุดกึ่งกลาง ทาํเชนนี้ใหครบ            

         ทั้งส่ีดาน   ต้ังช่ือจุดใหมที่ไดเปนจุด E, F, G และ H  

     ทําเสนทแยงมุม  และ ใหเปนเสนประ  และ เปล่ียนสีใด ๆ ตามใจชอบ  จากเมนู  แสดงผล   

          เสน และ สี 

3.  ทําการวัดดาน และ มุมของรูปส่ีเหล่ียม EFGH  

     ใชเคร่ืองมือลูกศรคลิกที่ดาน  เลือกเมน ู วัด และ เลือกคําส่ัง ความยาว  ทาํเชนนี้ใหครบทั้งส่ีดาน   

      ใชเคร่ืองมือลูกศรคลิกที่จุด  E, F, G และ H เลือกเมน ูวัด และเลือกคําส่ังมมุ ทาํเชนนี้ใหครบทั้งส่ีมมุ 

4.  ใชเคร่ืองมอืลูกศรลากจุด   A, B, C และ D ไปมา และต้ังขอความคาดการณ เกีย่วกับรูปส่ีเหล่ียม   EFGH   

5.  อธิบายและสรุปขอความคาดการณเกีย่วกับรูปส่ีเหล่ียม EFGH   
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       กิจกรรมที่ 3    
      
 

      

 

 อธิบายสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมที่เมื่อลากสวนของเสนตรงเชื่อมจุดก่ึงกลาง 

ของดานตาง ๆ ของรูปสี่เหลี่ยมนั้นแลวทําใหเกิดรูปสี่เหลี่ยมตอไปน้ี  
 

 รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 

 รูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน 

 รูปสี่เหลี่ยมผืนผา 
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กิจกรรมที่ 2 การแปลงทางเรขาคณิต 

 
 
 
 
 

     

กลุมที ่ ...................... สมาชิกคนที ่1 ช่ือ.................................................................. 

      สมาชิกคนที ่2 ช่ือ.................................................................. 
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การแปลงทางเรขาคณิต 
 

การแปลงเปนวิธีการทีท่ําใหวัตถุมีการเคล่ือนที ่ แตยังคงมีขนาดเทาเดิม การแปลงแบงออกเปน 3 ชนิด  

ดังนี้  

1. การเล่ือนขนาน  ( Translation) 

2. การสะทอน   (Reflection) 

3. การหมนุ  (Rotation) 

 

 

 

 

การเลือ่นขนาน 
 
ขอตกลงการใชสัญลักษณ  เมื่อ a , b เปนจํานวนบวก 

  ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
b
a

         หมายถงึ  การเล่ือนขนานทางขวาตามแนวแกน  X  ดวยระยะทาง a หนวย 

       และ     เล่ือนขนานข้ึนตามแนวแกน   Y  ดวยระยะทาง b หนวย 

 

  ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡−
b    
a

     หมายถงึ การเล่ือนขนานทางซายตามแนวแกน   X  ดวยระยะทาง a หนวย 

       และ   เล่ือนขนานข้ึนตามแนวแกน   Y  ดวยระยะทาง b หนวย 

 

  ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−b

a   
     หมายถงึ  การเล่ือนขนานทางขวาตามแนวแกน  X  ดวยระยะทาง a หนวย 

       และ   เล่ือนขนานลงตามแนวแกน      Y  ดวยระยะทาง b หนวย 

 

  ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−
−

b
a

  หมายถงึ  การเล่ือนขนานทางซายตามแนวแกน   X  ดวยระยะทาง a หนวย 

       และ       เล่ือนขนานลงตามแนวแกน   Y  ดวยระยะทาง b หนวย 
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กิจกรรมท่ี 1        การเลื่อนขนาน 
 
1.  จงหาจุดที่ไดจากการเลื่อนขนาน  จุด A (3,2)   

  (1)  ภายใตการเล่ือนขนาน 
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

1

2
  

  เล่ือนขนานจุด A (3,2)  ทางขวาตามแนวแกน  X      ดวยระยะทาง 2   หนวย 

                      และเล่ือนขนานข้ึนตามแนวแกน  Y     ดวยระยะทาง  1   หนวย 

 จะได   ผลลัพธอยูที่ตําแหนง    A/ (5,2) 

 

(2)  ภายใตการเล่ือนขนาน
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

3-

4
 จะได    

  เล่ือนขนานจุด A (3,2)  ทางขวาตามแนวแกน  X      ดวยระยะทาง …… หนวย 

                      และเล่ือนขนานข้ึนตามแนวแกน  Y     ดวยระยะทาง …… หนวย 

 จะได   ผลลัพธอยูที่ตําแหนง    A/  (…….,……..) 

 

(3)  ภายใตการเล่ือนขนาน
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

3

5-
 จะได   ผลลัพธอยูที่ตําแหนง   C (........ , ........) 

  เล่ือนขนานจุด A (3,2)  ทางขวาตามแนวแกน  X      ดวยระยะทาง …… หนวย 

                      และเล่ือนขนานข้ึนตามแนวแกน  Y     ดวยระยะทาง …… หนวย 

 จะได   ผลลัพธอยูที่ตําแหนง    A/  (…….,……..) 

 

 (4)  ภายใตการเล่ือนขนาน
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

4-

4-
 จะได   ผลลัพธอยูที่ตําแหนง  D (........ , ........) 

  เล่ือนขนานจุด A (3,2)  ทางขวาตามแนวแกน  X      ดวยระยะทาง …… หนวย 

                      และเล่ือนขนานข้ึนตามแนวแกน  Y     ดวยระยะทาง …… หนวย 

 จะได   ผลลัพธอยูที่ตําแหนง    A/  (…….,……..) 
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กิจกรรมท่ี 2         การเลือ่นขนานดวยโปรแกรม  GSP  
 

  คําช้ีแจง ใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้  

1. เปดแฟมใหม  
2. แสดงกริดของกราฟ 

3. กําหนดจุด A , B และ  C  ตามลําดับ  

4. ลากสวนของเสนตรงเช่ือมจดุทั้งสาม  

5. แสดงพิกัดของจุด A , B และ  C   

6. เล่ือนขนานรูปสามเหล่ียมตามเวกเตอรที่กาํหนด 

7. แสดงจุดที่เกิดข้ึนใหมจากการเล่ือนขนานเปน A/ , B/ และ  C/   

8. บันทกึผลที่เกดิข้ึนลงในตารางตอไปนี ้
 

พิกัดบนภาพ พิกัดบนภาพ 
เลื่อนขนานดวย

เวกเตอร 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
− 2

3
 

พิกัดบนภาพ 
เลื่อนขนานดวย

เวกเตอร 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡−
6

1
 

พิกัดบนภาพ 
เลื่อนขนานดวย

เวกเตอร 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−
−

1

4
 

พิกัดบนภาพ 
เลื่อนขนานดวย

เวกเตอร 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
7

5
 

A(2 , 1) A′(…….. , ……..) A′(…….. , ……..) A′(…….. , ……..) A′(…….. , ……..) 

B(3 , 4) B′(…….. , ……..) B′(…….. , ……..) B′(…….. , ……..) B′(…….. , ……..) 

C(5 , 3) C′(…….. , ……..) C′(…….. , ……..) C′(…….. , ……..) C′(…….. , ……..) 
 

 

จากความสัมพันธดังกลาว สรุปไดวา กําหนดจุด A(m,n) เล่ือนขนานดวยเวกเตอร ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
b
a

  

จะไดพิกัดใหมที่เกิดข้ึน  
 

คือ ……………………………………………………………………………………………………… 
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 ตรวจสอบความเขาใจ 
 
  เมื่อกําหนดจดุของรูปตนแบบ A(–6,3) และจุดที่เกิดจากการเล่ือนขนานรูปตนแบบ A’(11,–7)   

นักเรียนคิดวาการเล่ือนขนานนี้ใชเวกเตอรการเล่ือนขนานอยางไร 
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 กิจกรรมที่ 3  สํารวจจุด 
 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี ้

 1. เปดแฟมใหม 

 2. แสดงกริดของกราฟ 

 3. กําหนดจุด A, B และ C 

 4. ลากสวนของเสนตรงเช่ือมจดุทั้งสาม 

 5. แสดงพิกัดของจุด A, B และ C 

 6. เลือกแกน X เปนเสนสะทอน  

 7. สะทอนรูปสามเหล่ียม ABC ขามแกน X 

 8. กําหนดจุดสะทอนที่เกิดข้ึนใหมเปน A′, B′ และ C′ 
 9. แสดงพิกัดของจุด A′, B′ และ C′ 
 10. บันทกึผลที่เกดิข้ึนลงในตารางตอไปนี ้

 

พิกัดบนภาพ พิกัดบนภาพ 

A(…….. , ……..) A′(…….. , ……..) 

B(…….. , ……..) B′(…….. , ……..) 

C(…….. , ……..) C′(…….. , ……..) 
 
คําถาม พิกัดทีห่นึ่งของจุดตนแบบกบัจุดที่สะทอน มีความสัมพนัธกนัอยางไร 

คําตอบ …………………………………………………………..………………………… 
 

คําถาม พิกัดที่สองของจุดตนแบบกบัจุดที่สะทอน มีความสัมพนัธกนัอยางไร 
คําตอบ
…………………………………………………………..……………………………………… 

 

จากความสัมพันธดังกลาว สรุปไดวา 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………... 
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 ตรวจสอบความเขาใจ 
 
จงเติมพกิัดของภาพของจุดเมื่อสะทอนดวยแกน X  
 

ขอที่ พิกัดของจุดบนภาพ พิกัดของภาพเมื่อสะทอนดวยแกน X 

1   (1,9)  

2   (-4,-7)  

3   (3,-5)  

4   (8,-11)  

 
กิจกรรมเสนอแนะ 
    ใหลองเปล่ียนเสนสะทอนแลวสังเกตความสัมพนัธระหวางพิกัดของจุดตนแบบ กับพิกัดของจดุ 

ที่สะทอนที่เกดิข้ึน 
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 กิจกรรมที่ 4   การสะทอนหรรษา 
 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนทาํกิจกรรมตอไปนี้ 

 1. เปดแฟมใหม 

 2. แสดงกริดของกราฟ 

 3. กําหนดจุด A, B, C และ D 

 4. ลากสวนของเสนตรงเช่ือมจดุทั้งส่ี 

 5. แสดงพิกัดของจุด A, B, C และ D 

 6. เลือกเสนตรงที่กําหนดเปนเสนสะทอน 

 7. สะทอนรูปส่ีเหล่ียม ABCD ขามเสนตรงทีก่าํหนด 

 8. แสดงจุดสะทอนที่เกิดข้ึนใหมเปน A′, B′, C′และ D′ 
 9. บันทกึผลที่เกดิข้ึนลงในตารางตอไปนี ้

 

พิกัดบนภาพ 

พิกัด 
บนภาพสะทอน 

ขามเสนตรง 

2−=x  

พิกัด 
บนภาพสะทอน
ขามเสนตรง 

5=x  

พิกัด 
บนภาพสะทอน
ขามเสนตรง 

3−=y   

พิกัด 
บนภาพสะทอน 
ขามเสนตรง 

6=y  
A(2 , 1) A′(…….. , ……..) A′(…….. , ……..) A′(…….. , ……..) A′(…….. , ……..) 

B(3 , 4) B′(…….. , ……..) B′(…….. , ……..) B′(…….. , ……..) B′(…….. , ……..) 

C(5 , 3) C′(…….. , ……..) C′(…….. , ……..) C′(…….. , ……..) C′(…….. , ……..) 

D(5 , 2) D′(…….. , ……..) D′(…….. , ……..) D′(…….. , ……..) D′(…….. , ……..) 
 
 
คําถาม พิกัดทีห่นึ่งของจุดตนแบบกบัจุดที่สะทอน มีความสัมพนัธกนัอยางไร 

คําตอบ …………………………………………………………..………………………………… 

 

คําถาม พิกัดที่สองของจุดตนแบบกบัจุดที่สะทอน มีความสัมพนัธกนัอยางไร 
คําตอบ
…………………………………………………………..…………………………………………… 
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จากความสัมพันธดังกลาว สรุปไดวา 

  กําหนดจุด A(m,n) และเสนตรง  x = h แลวพิกัดที่เกิดจากการสะทอนจุด A ขามเสนตรง x = h 
 

คือ ………………………..……… 
   

  กําหนดจุด A(m,n) และเสนตรง  y = k แลวพิกัดที่เกิดจากการสะทอนจุด A ขามเสนตรง y = k  
 

        คือ ………………………..……… 

  
 
ตรวจสอบความเขาใจ 
 
 1. พิกัดทีเ่กิดจากการสะทอนจุด B(-6,4) ขามเสนตรง x+3 = 0    

  คือ ………………………………………………………………………………………… 

 

2. พิกัดทีเ่กิดจากการสะทอนจุด C(-5,-1) ขามเสนตรง y = 10    

  คือ ………………………………………………………………………………………………… 
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CA

B

O  

C

D'

B'

A'

A

B

O

 

 

        การหมุน 
 
 การหมนุเปนการเคล่ือนที่ของอ็อบเจกตไปรอบ ๆ จุด ๆ หนึง่  ทิศทางของการหมุนอาจจะ 

หมุนตามเข็มนาฬิกา หรือทวนเข็มนาฬิกาก็ได   
 

กิจกรรมที่ 5   การหมุนดวยมุมคงท่ี  
 

ใหนักเรียนปฏิบัติ ดังนี ้ 

1.  เปดแฟมใหมของโปรแกรม  GSP   หรือ เพิ่มหนาวาง โดยการเลือกเมนูแฟม  

     เลือกคําส่ัง ทางเลือกเอกสาร  แลวคลิกที่แถบ  เพิม่หนา  เลือก  หนาวาง 

    สรางรูปส่ีเหล่ียม  ABCO โดยใชเคร่ืองมือ จุด และ  

          สรางสวนของเสนตรงเช่ือมจุดเหลานัน้ ดังรูป 

 

2.    การสรางบริเวณภายในรูปหลายเหล่ียม  

       ใชเคร่ืองมือลูกศรคลิกบนจุด A, B, C และ O ตามลําดับ  

 เลือกคําส่ัง ภายในรูปหลายเหลี่ยม  จากเมนู สราง  

 

กรณีที่ 1  : จุดหมุนอยูบนรูปตนแบบ 

   คลิกที่จุด  O   ไปที่เมนกูารแปลง เลือกคําส่ัง ระบุจุดศูนยกลาง  

     เลือกรูป ABCO   ทั้งหมด (จุด ดาน และ ภายในรูปส่ีเหล่ียม)  

             ทาํการหมุนรูป ABCO โดยใชคําส่ัง หมุน จากเมนูการแปลง 

 คลิกเลือก มมุ คงที ่แลวพิมพคามุม  ที่ตองการหมนุรอบ 

       จุดศูนยกลางการหมุน  O เชน 90 ลงในชอง ดังรูปขวามือ   
 

จะเกิดภาพ A/  B/ C/ O   ที่ไดจากการการหมุนรูป ABCO   

ที่มีขนาดเทากนั  กับรูปตนแบบ ทกุประการ 
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กรณีที่ 2  : จุดหมุนไมอยูบนรูปตนแบบ 
 

 สรางจุดใหมอีกหนึ่งจุด  ต้ังช่ือเปนจุด E   

 คลิกที่จุด  E  ไปที่เมน ูการแปลง  เลือก คําส่ัง ระบุจุดศูนยกลาง  

 เลือกรูป ABCO   ทัง้หมด  (จุด  ดาน และ ภายในรูปส่ีเหล่ียม)  ทําการหมุนรูป ABCO    

      โดยใชคําส่ัง  หมนุ  จาก เมนูการแปลง 

 คลิกเลือก มมุ  คงที่  แลวพมิพคามมุ ที่ตองการหมนุรอบจุดศูนยกลาง  การหมุน E   

     เชน     90        ลงในชอง ดังรูป 

 

 

 คลิก หมนุ  
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KE  D

F
A B

C

P
 

กิจกรรมที่ 6 การหมุนดวยมุมท่ีกําหนดให  
 
 กําหนดใหรูปสามเหล ี่ยม   ACB   เปนรูปตนแบบ มีจุด P เปนจุดหมุน ใหนกัเรียนหา                       

รูปสามเหล่ียม  ซ่ึงเปนภาพทีไ่ดจากการหมนุรูปสามเหล่ียม ACB  ทวนเข็มนาฬิกาดวยมุมทีม่ีขนาด k o  

1. เพิ่มหนาในแฟมเดียวกนั โดยการเลือกเมนูแฟม เลือกคําส่ัง ทางเลือกเอกสาร แลวคลิกที่แถบ

เพิ่มหนา   เลือกหนาวาง   

2. สรางรูปสามเหล่ียม  ABC  โดยใชเคร่ืองมอื จุด  และ สรางสวนของเสนตรงเช่ือมจุดเหลานั้น  

3. สรางบริเวณภายในรูปสามเหล่ียม 

4. สรางมุม  DEF  ใหมีคา  เทากับ  k   องศา 

5. ระบุจุดศูนยกลางของการหมุน  สรางจุดอีกหนึ่งจุด  ต้ังช่ือเปน P  กําหนดใหจุด  P  เปนจุด

ศูนยกลาง ของการหมุน  โดยใชเมนกูารแปลง  เลือกคําส่ัง  ระบุจุดศูนยกลาง  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. การระบุมุม 

   คลิกที่จุด  D , E  และ  F  ตามลําดับ  ไปที่เมนู การแปลง  เลือกคําส่ัง ระบุมมุ  

   เลือกรูปสามเหล่ียม  ABC ทัง้หมด  

                       ทําการหมุนรูปสามเหลีย่ม ABC โดยใชคําส่ังหมนุ จาก เมนกูารแปลง   

    คลิก  หมนุ  
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K

C'
B'

A'

E  D

F A B

C

P

PA' = 5.02 ซม.

PB' = 5.88 ซม.

PC' = 3.82 ซม.

PC = 3.82 ซม.

PB = 5.88 ซม.

PA = 5.02 ซม.

K

C'

B'

A'
E  D

F

A B

C

P

 

จะเกิดภาพ A/B/C/   ที่ไดจากการหมุนรูปสามเหลี่ยม ABC ทีม่ีขนาดเทากนักบัรูปตนแบบทุกประการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. สรางวงกลมโดยมีจุด  P เปนจุดศูนยกลาง และ มีรัศมี PA   , PB  และ PC   

   คลิกที่จุด  P และ A เลือกคําส่ัง วงกลมที่สรางจากจุดศูนยกลางและจุดอ่ืน จากเมนูสราง  

   คลิกที่จุด  P และ B เลือกคําส่ัง วงกลมที่สรางจากจุดศูนยกลางและจุดอ่ืน จากเมนูสราง 

   คลิกที่จุด  P และ C เลือกคําส่ัง วงกลมที่สรางจากจุดศูนยกลางและจุดอ่ืน จากเมนูสราง 

8. สรางสวนของเสนตรงเช่ือมระหวางจุด  PA , PB ,  PC ,  PA/ ,  PB/  และ PC/   พรอมทัง้วัด

ความยาว  
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กิจกรรมที่ 7  เจาชางนอย 
 
ขั้นท่ี 1   สรางรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส  ABCD 
 
 
  
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 เมื่อไดรูปส่ีเหล่ียม ABCD   ตามตองการแลว ใหทําการซอนอ็อบเจกตที่ไมเกี่ยวของ               

โดยการเลือกอ็อบเจกตที่ตองการซอน แลว เลือก เมนู แสดงผล ->    ซอนอ็อบเจกต   หรือ คลิกขวา  

เลือกรายการ ซอน ........ 

   

หมายเหตุ  :  ในการสรางรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส   ABCD สามารถใชการเล่ือนขนานชวยในการสรางได 
 

ขั้นท่ี 2 สรางรอยจุด ดังรูป 

  
 
ขั้นท่ี 3 เล่ือนขนานรูป  

  
 
 
 
 

 รอยจุดที่สรางข้ึนอาจไมจําเปนตองกาํหนดถี่จนเกนิไป 
เมื่อกําหนดจดุเปนที่เรียบรอยแลวใหทําการลากเสนเช่ือม

จุดเหลานั้น 

 เมื่อลากเสนตอจุดเปนที่เรียบรอยแลวใหเลือก 

อ็อบเจกตที่ตองการเล่ือนขนาน จากนั้น เลือกเมน ู

การแปลง –> เล่ือนขนาน (ใหระยะแกนแนวต้ังเทากับ

ความยาวของดาน AD) 
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ขั้นท่ี 4 สรางรอยจุด ดังรูป 

  
 
 

ขั้นท่ี 5 เล่ือนขนาน ดังรูป 

  
 

 
ขั้นท่ี 6   เมื่อไดรูปชางตามตองการใหซอนอ็อบเจกตที่ไมเกีย่วของ พรอมทั้งแตงรูปใหสวยงาม 

ดังรูป 

 
 

 
ขั้นท่ี 7 ทําการเล่ือนขนานรูปตนแบบ จนเกิดลวดลายที่สวยงาม ดังรูป 

 
 
 
 
 
 

กําหนดจุดเปนที่เรียบรอยแลวใหทําการลากเสนเช่ือมจดุเหลานั้น 

 เมื่อลากเสนตอจุดเปนที่เรียบรอยแลวใหเลือก 

อ็อบเจกตที่ตองการเล่ือนขนาน จากนั้น เลือกเมน ู

การแปลง –> เล่ือนขนาน (ใหระยะแกนแนวนอนเทากบั

ความยาวของดาน AB ) 
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    กิจกรรมเสนอแนะ 
1. ใหนกัเรียนสรางภาพ Tessellations ที่เกิดจากรูปสามเหล่ียมดานเทา หรือรูปเรขาคณิตอ่ืน ๆ 
       

 
 
 
 
 
 
     

 
                 

 
 
 

    ชื่อภาพ          

 

รูปเรขาคณิตที่นาํมาใชเปนรูปตนแบบ ............................................................................... 

ใชการแปลงทางเรขาคณิต เร่ือง...................................................................................................... 
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กิจกรรมที่ 3   รูปเรขาคณิตและการเคลื่อนที่  

 
 
 
 
 

     

กลุมที ่ ...................... สมาชิกคนที ่1 ช่ือ.................................................................. 

      สมาชิกคนที ่2 ช่ือ.................................................................. 
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a = 3 ซม. A'A
 

กิจกรรม ท่ี 1  การสรางสวนของเสนตรงใหมีความยาวเทากับ 
                      ความยาวของสวนของเสนตรงที่กาํหนดให                      
 

ข้ันที่ 1   คลิก จุด  ลงบนพื้นที่ที่ตองการวาด  

ข้ันที่ 2  คลิกเมนู  กราฟ  เลือก พารามิเตอรใหม  แลวกาํหนดคาพารามิเตอร 

           (กําหนดความยาวของสวนของ 

           เสนตรง เชน  a =  3  เซนติเมตร) 

 

 

 

ข้ันที่ 3  สรางสวนของเสนตรง โดยคลิกเลือกจุดที่สรางไว   

 แลวเลือกคําส่ัง การแปลง เลือก การเล่ือนขนาน     จากนั้นใสคาความยาวท่ีตองการโดยคลิก 

 ที่พารามิเตอร a = 3   เซนติเมตร แลวใสคามุมของการเล่ือนขนานเปน 0 องศา    

 กดปุม เล่ือนขนาน จะไดจุดสองจุดอยูหางกัน  3 เซนติเมตร     ดังรูป   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันที่ 4  คลิกทีจุ่ด สอง จุด  เลือกคําส่ัง สราง   เลือกสวนของเสนตรง  จะไดสวนของเสนตรงยาว  

           3  เซนติเมตร    

ข้ันที่ 5  ถาตองการเปลีย่นความยาวของสวนของเสนตรงตามที่กาํหนด   ใหดับเบิลคลิกที ่

 คาพารามิเตอร  a   แลวใสคาความยาวของดานตามที่ตองการ     

              

              

        

a = 3.00 ซม.

A'A
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A B

 

A B

 

การสรางรูปวงกลม 
 

วิธีที ่1  สรางโดยใชเครื่องมือวงเวยีน 
 คลิกเคร่ืองมือวงเวียน  คลิกเมาสคางไว ที่พืน้ทีท่ี่ตองการวาด   เมื่อเล่ือนเมาสออกจะไดวงกลม

ขนาดตามตองการ  จะไดรูปวงกลมทีก่ําหนดขนาดโดยการเล่ือนจุดควบคุมรัศมีทีอ่ยูบนเสนรอบวง 

ของรูปวงกลม 

 
 
 
 
 
วิธีที ่2  สรางโดยการกําหนดจุดใด ๆ  สองจุด 

1. คลิกที่เคร่ืองมอืลงจุดใด ๆ สองจุด  บนพืน้ที่ตองการวาด    

2. จุดแรก  ใหเปน จุด A   และ จุดที่สอง ใหเปนจุด B     

3. คลิกเมาสที่จุด A  และ  B  ตามลําดับ  โดยจุด A ที่เลือกเปนจุดศูนยกลาง  

      และ B เปนจุดควบคุมรัศมี    รัศมีของวงกลมยาวเทากับ AB  

4.  คลิกเมน ูสราง เลือก   วงกลมที่สรางจากจุดศูนยกลางและจุดอ่ืน    

5.  จะไดรูปวงกลมตามตองการ 

 
 

วิธีที ่3  สรางโดยการกําหนดจุด ๆ  หนึ่ง และสวนของเสนตรง  
1.  เลือกเครื่องมือเขียนเสนในแนวตรง     วาดสวนของเสนตรง AB   1 เสน  

2.  คลิกเลือกจุด A   จุดนี้จะเปนจุดศูนยกลาง และคลิกที่เสน เลือกคําส่ัง สราง เลือกวงกลม 

ที่สรางจากจุดศูนยกลางและรัศมี  จะไดรูปวงกลมตามตองการ 
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r = 3.00 ซม.

A

วิธีที ่4  สรางโดยการกําหนดจากจุดหนึ่งและคาพารามิเตอร 
1. คลิกเคร่ืองมือลงจุด  A บนพื้นที่ที่ตองการวาด  

2. กําหนดคาพารามิเตอร โดยใชคําส่ัง กราฟ  เลือก  พารามิเตอรใหม    

 แลวกําหนดคาพารามิเตอร เชน  r = 3  เซนติเมตร   จะไดคาพารามิเตอร  

 r = 3  เซนติเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. คลิกเลือกจุด A   แลวเลือกคาพารามิเตอร  แลวเลือกคําส่ัง สราง    

                   เลือก  วงกลมที่สรางจากจุดศูนยกลางและรัศมี    จะไดรูปวงกลมตามตองการ 

4. ถาตองการเปล่ียนขนาดของวงกลมใหดับเบิลคลิกที่คาพารามิเตอร  ใสรัศมตีามตองการ   
 เลือกตกลง      
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CC

A

B

A

การสรางรูปสามเหลี่ยม 
 

วิธีที ่1   สรางรูปสามเหล่ียมใด ๆ โดยใชจุดสามจุด  

1.  คลิกเคร่ืองมือลงจุด   3 จุด   ใหเปนจุด A, B และ  C  ตามลําดับ  

2.  คลิกเลือกจุดทั้ง  3 จุด  แลวไปที่คําส่ัง สราง  เลือก สวนของเสนตรง     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีที ่2  สรางรูปสามเหล่ียมใด ๆ ใหไดขนาดตามทีก่ําหนด  

เชน   สรางรูปสามเหล่ียมทีม่ีมุมภายใน มมุหนึง่กาง 80 องศา   โดยทีด่านประกอบมุมนัน้  

ยาว 3  เซนติเมตร  และ 5  เซนติเมตร   ตามลําดับ 

1.  เลือกเคร่ืองมือลงจุด A     

2.  กาํหนดคาพารามิเตอร  โดยไปที่คําส่ังกราฟ  เลือก พารามิเตอรใหม   

  กําหนดคาพารามิเตอร สามตัว   คือ มุมหนึ่งมมุ ( กําหนดมุมขนาด  80 องศา  :   

ใสคาพารามิเตอร m = 80 องศา ดังรูป) และความยาวของดานอีกสองดาน  

(กําหนดความยาวของดานสองดาน  : ใสคาพารามิเตอร a = 3 เซนติเมตร และ b = 5 เซนติเมตร)   

จะไดคาพารามิเตอร 3 ตัว  คือ  m = 80 องศา    a = 3 เซนติเมตร   และ    b = 5 เซนติเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.  คลิกเลือกจุด A ไปที่คําส่ัง การแปลง เลือก เล่ือนขนาน ใสคาการเล่ือนขนานของระยะ 

ทางการเล่ือน    โดยคลิกที่คาพารามิเตอร  a = 3 และใสคาองศาของการเล่ือนขนาน โดยการ 
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80°

m = 80.00°

a = 3.00 ซม.

b = 4.00 ซม.

 

 

m = 80.00°

a = 3.00 ซม.

b = 4.00 ซม.
A

ใสเลขคามุม 0 องศา ดังรูป   แลวเลือก เล่ือนขนาน   จากนัน้ใสคาองศาของการเล่ือนขนาน  

ของระยะทางการเล่ือน โดยการคลิกที ่ คาพารามิเตอร b = 5 เซนติเมตร   และใสคาองศา 

ของการเล่ือนขนานโดยคลิกที่คาพารามิเตอร m = 80 องศา    กดปุม เล่ือนขนาน   จะไดจุดสามจุด  

ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

4.  คลิกเลือกจุดทั้งสามจุด แลวไปที่คําส่ัง  สราง เลือก สวนของเสนตรง   จะไดรูปสามเหล่ียมที่มมุ 

     และขนาดตามทีก่ําหนด   ดังรูป  

5. ถาตองการเปลี่ยนขนาดของมุม ใหดับเบิลคลิกที่คาพารามิเตอร m   แลวใสคามุม 

ตามตองการหรือ ถาตองการเปล่ียนความยาวของดานประกอบมุมภายในที่กาํหนด ใหดับเบิลคลิก 

ที่คาพารามิเตอร a  หรือ  b   แลวใสคาความยาวท่ีตองการ 
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การสรางสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน 
  

    ใน   Sketchpad  “การวาดรูปส่ีเหล่ียมขนมเปยกปูน “  ( Drawing  a  rhombus)  กับ  

“ การสรางรูปส่ีเหล่ียมขนมเปยกปูน ( Constructing a   rhombus)     นัน้แตกตางกนั    เมื่อครูส่ังใหนกัเรียน

สรางรูปส่ีเหล่ียมขนมเปยกปูน  ในบทเรียนเร่ืองสมบัติของรูปส่ีเหล่ียมขนมเปยกปูน นกัเรียนควรจะรูวา

ครูผูสอนตองการใหนักเรียนสรางรูปส่ีเหล่ียมที่มีสมบัติที่ทาํใหรูปส่ีเหล่ียมใด ๆ เปนรูปส่ีเหล่ียม       

ขนมเปยกปูน ไมใชเพียงแควาดรูปส่ีเหล่ียมที่ดูเหมือนกับรูปส่ีเหล่ียมขนมเปยกปูนโดยการสราง       

สวนของเสนตรงขนาดเทากนัส่ีเสนแลวนาํมาประกอบกนัเปนรูปส่ีเหล่ียม  จากนัน้ดึงมุมตางๆ ของ     

รูปส่ีเหล่ียมจนกระทัง่ไดออกมาเปนรูปรางที่ตองการ รูปส่ีเหล่ียมที่ไดนัน้จะไมคงเปนรูปส่ีเหล่ียม               

ขนมเปยกปูนเมื่อมุมตาง ๆ ของรูปส่ีเหล่ียมถกูดึง  เพราะเหตุใดจึงเปนเชนนัน้   เพราะวารูปส่ีเหล่ียม  

รูปนี้ไมไดถูกสรางข้ึนมาโดยใชสมบัติของรูปส่ีเหล่ียมขนมเปยกปูน  รูปส่ีเหล่ียมดังกลาวถูกสรางข้ึนมา

โดยใชสวนของเสนตรงที่เทากันส่ีเสนเทานัน้ รูปที่ไดจึงเปนรูปส่ีเหล่ียมดานเทาซ่ึงมิไดหมายความวา

จะตองเปนรูปส่ีเหล่ียมขนมเปยกปูนดวย การจะสรางรูปส่ีเหล่ียมทีเ่ราตองการกคื็อรูปส่ีเหล่ียมที่ไมวา

จะถูกดึงมุมใดหรือดานใดก็ตามก็จะยังคงเปนส่ีเหล่ียมขนมเปยกปูน การจะสรางรูปส่ีเหล่ียมนี้ได 

นักเรียนจะตองเขาใจถงึสมบัติของรูปส่ีเหล่ียมขนมเปยกปูน มาถงึตอนนี้เราจะเห็นขอไดเปรียบของ   

การใช  Sketchpad  ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร  
 

 ข้ันตอนตอไปเปนวธิีการสรางรูปส่ีเหล่ียมขนมเปยกปูนตามข้ันตอน ดังกลาว โดยใช  Sketchpad  ดังนี้  
 

 ข้ันที่ 1  สรางสวนของเสนตรง  

A B
 

 

 ข้ันที่ 2  สรางวงกลม  โดยใช  A เปนจุดศูนยกลาง และสวนของเสนตรง AB เปนรัศมี  

BA

 
  

 ข้ันที่ 3  สรางสวนของเสนตรง AC โดย C เปนจุดใด ๆ บนรูปวงกลม   

 ข้ันที่ 4  สรางเสนตรงผานจุด  C และ ขนานกบัสวนของเสนตรง AB 

 ข้ันที่ 5  สรางเสนตรงผานจุด B  และ ขนานกบัสวนของเสนตรง AC 
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D

A B

C

 ข้ันที่ 6  สรางสวนของเสนตรง CD   โดยที ่D  เปนจุดตัดของเสนตรงทีล่ากผานจุด B และ C   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ข้ันที่ 7  ซอนวงกลมและเสนตรงทั้งสองเสน  

 

 

ข้ันที่  8  สรางสวนของเสนเสนตรง BD   

 

 

    นักเรียนสามารถตรวจสอบรูปส่ีเหล่ียมขนมเปยกปูนหรือไม   โดยการใชสมบัติรูปส่ีเหล่ียม 

ขนมเปยกปูน  คือ   “ดานตรงขามขนานกนัและยาวเทากัน และมุมทกุมุม ไมเปนมุมฉาก “   

-   การแสดงวาดานทั้งส่ีของรูปส่ีเหล่ียมยาวเทากันสามารถทําไดโดยใชคําส่ังระยะทาง           

ในเมนวูัด  

- การแสดงวาดานตรงขามของรูปส่ีเหล่ียมขนานกนัสามารถทําไดใน  Sketchpad     

โดยอาศัยสมบัติของเสนขนาน ทีว่า “มุมแยงมีขนาดเทากัน” ซ่ึงเราสามารถแสดงใหเห็นวามุมแยง 

มีขนาดเทากัน และมุมทุกมมุไมเปนมมุฉากโดยเลือก คําส่ังเมนูใน เมนวูัด 
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การสรางสวนโคง 
 
 สรางวงกลมวงหนึ่งและลงจุดบนเสนรอบวงสองจุด  จากนั้นคลิกเลือกจุดบนเสนรอบวง 

จุดที่หนึ่ง  เสนรอบวงและจุดอีกจุดหนึง่บนเสนรอบวง แลวไปที่คําส่ังสราง  เลือก สวนโคงบนวงกลม   

จากนั้นซอนเสนรอบวงจะไดสวนโคงตามตองการ    

 

 

 

 

 

 

 

 

  ถาตองการสรางพื้นที่(ระบายสี)  สวนโคง   

 ใหคลิกที่สวนโคงนัน้    แลวไปที่คําส่ัง  สราง เลือก  ภายในสวนโคง  แลวเลือก  อารกเซกเตอร 

หรือ อารกเซกเมนต  แลวจะไดรูป 

 
   

                             อารกเซกเตอร          อารกเซกเมนต 
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CD

BA

P

CD

BA

การเคลื่อนท่ีรูปเรขาคณิตในลกัษณะตาง ๆ  
 
 

การเคล่ือนท่ีในแนวเสนตรง 
 
 ขั้นท่ี 1 สรางรูปส่ีเหล่ียม ABCD    ขั้นท่ี 2 กําหนดจุด P 
   
  
   
  
 
 
 
 
 
 ขั้นท่ี 3 ทําการเล่ือนรูปส่ีเหล่ียม ABCD    ไปยังจุด P โดยการ เลือกจุด C และเลือกจุด P  

   ตามลําดับ    จากนั้นเลือกเมน ูแกไข ดังรูป 

 

   
   

เมื่อกําหนดคาการทาํงานเรียบรอยแลว จะปรากฏปุมแสดงการเคล่ือนที ่ 

 

    กิจกรรมเสนอแนะ 
  ใหนักเรียนออกแบบปุมการทํางานใหรูปส่ีเหล่ียม ABCD ยอนกลับไปยังตําแหนงเดิม 

 

 

ี
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การเคล่ือนท่ีในแนวเสนโคง 
 
ขั้นท่ี 1 สรางวงกลม  
 
 
   
ขั้นท่ี 2 กําหนดจุด P บนวงกลม  
   
 
 
 
 
 
ขั้นท่ี 3 แปลงจุด P ดวยการหมุน ทํามุม 60 องศา  
                  โดยใชจุดศูนยกลางเปนจุดหมุน  
   
 
 
 
ขั้นท่ี 4 สรางสวนโคง PQ โดยการเลือกจุด P และ จุด Q  
    แลวเลือกสวนโคงบนวงกลม ดังรูป  
 
   
 
 
ขั้นท่ี 5 ระบายสีเซกเตอร ดังรูป 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 
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ขั้นท่ี 6 ทําการแปลงสวนโคง และระบายสีใหสวยงาม ดังรูป 

   
 
ขั้นท่ี 7 เคล่ือนที่จุด P ในแนววงกลม ดังรูป 
   

    
 
 
ขั้นท่ี 8 เมื่อกําหนดคาตาง ๆ เรียบรอยแลว ตอบ OK จะปรากฏปุม                            
 
หมายเหตุ ช่ือปุมแสดงการทํางานอาจเปลี่ยนแปลงแกไขได โดยการเลือกปุมแสดงการเคล่ือนไหวจุด  
 จากนั้น Click ขวา จะปรากฏ  
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บทพิสูจนบางประการทางเรขาคณิต 
 
กิจกรรมท่ี 1     เสนขนาน 
 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนสรางเสนขนาน พรอมทั้งเขียนข้ันตอนการสรางพอสังเขป 

 
ขั้นตอนการสราง 
 
 
 
 
 
 
คําถาม มุมแยงที่เกิดข้ึนมีความสัมพนัธกนัอยางไร 
คําตอบ 
………………………………………………………………………………………………………………… 

คําถาม ผลบวกของมุมภายในบนขางเดียวกนัของเสนตัดมีความสัมพนัธกนัอยางไร 
คําตอบ 
………………………………………………………………………………………………………………… 

คําถาม นักเรียนเห็นความสัมพนัธอ่ืน ๆ อีกหรือไม  อยางไร 
คําตอบ 
………………………………………………………………………………………………………………… 

จากความสัมพันธดังกลาว สามารถสรุปสมบัติของเสนขนานดังนี ้
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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กิจกรรมที่ 2  มุมพี่นอง 
 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนสรางรูปตามทีก่ําหนด พรอมทัง้เขียนข้ันตอนการสรางพอสังเขป 

 
ขั้นตอนการสราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คําถาม มุมที่สวนโคงกับมุมที่จุดศูนยกลางมีความสัมพนัธกนัอยางไร 
คําตอบ 
……………………………………………………………………………………………………………

คําถาม นักเรียนเห็นความสัมพนัธอ่ืน ๆ อีกหรือไม อยางไร 
คําตอบ 
…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

จากความสัมพันธดังกลาว สรุปไดวา 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบความรูที่ 1  เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต 
..................................................................................... 

การแปลงทางเรขาคณิต 
การแปลงเปนวิธีการทีท่ําใหวัตถุมีการเคล่ือนที ่ แตยังคงมีขนาดเทาเดิม การแปลงแบงออกเปน 3 ชนิด  

ดังนี้  

1. การเล่ือนขนาน  ( Translation) 

2. การสะทอน   (Reflection) 

3. การหมนุ  (Rotation) 
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B'

C'
A'

BC

A

การเล่ือนขนาน 
 

    การเล่ือนขนานตองมีรูปตนแบบ ทิศทางและระยะทางทีต่องการเล่ือนรูป การเล่ือนขนานเปน

การแปลงที่จับคูจุดแตละจุดของรูปตนแบบกับจุดแตละจุดของรูปที่ไดจากการเล่ือนรูปตนแบบไปใน

ทิศทางใดทิศทางหนึ่งดวยระยะทางท่ีกําหนด  จุดแตละจุดบนรูปที่ไดจากการเล่ือนขนานจะหางจากจุด

ที่สมนยักนับนรูปตนแบบเปนระยะทางเทากัน  การเล่ือนในลักษณะนีเ้รียกอีกอยางหนึง่วา  “สไลด  

(slide)” 

 

 

 

 

 

 

 
 
การหมุน 
 

 การหมนุเปนการเคล่ือนที่ของอ็อบเจกตไปรอบ ๆ จุด ๆ หนึง่  ทิศทางของการหมุนอาจจะ

ตามเข็มนาฬกิา  หรือทวนเข็มนาฬิกาก็ได   

 การหมุนจะตองมีรูปตนแบบ จุดหมุนและขนาดของมุมที่ตองการในรูปนั้น การหมุนเปนการ

แปลงที่จับคูจุดแตละจุดของรูปตนแบบกับจุดแตละจุดของรูปที่ไดจากการหมุน  โดยที่จุดแตละจุดบน

รูปตนแบบเคลื่อนที่รอบจุดหมุนดวยขนาดของมุมที่กําหนด  จุดหมุนจะเปนจุดที่อยูนอกรูปหรือบนรูปก็

ได  การหมุนจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกาก็ได  โดยทั่วไปเมื่อไมระบุไวการหมุนรูปจะ

เปนการหมุนทวนเข็มนาฬิกา 

 บางคร้ังถาการหมุนตามเข็มนาฬิกา  อาจใชสัญลักษณ  -x๐ 

 หรือ  ถาการหมุนทวนเข็มนาฬิกา  อาจใชสัญลักษณ  x๐ 
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จากรูป  เปนการหมุนรูปสามเหล่ียม  ABC ในลักษณะทวนเข็มนาฬกิา โดยมีจุด O เปนจุดหมนุ ซ่ึงจุด

หมุนเปนจุดทีอ่ยูนอกรูปสามเหล่ียม ABCรูป CBA ′′′  เปนรูปที่ไดจากการหมุน 90๐ และจะไดวา   

ขนาดของมุม AAO ′   เทากบั  90๐     BBO ′   เทากับ  90๐          CCO ′   เทากบั  90๐ 
 

การสะทอน 
   การสะทอนตองมีรูปตนแบบที่ตองการสะทอนและเสนสะทอน  (Reflection line)      

การสะทอนรูปขามเสนสะทอนเสมือนกับการพลิกรูปขามเสนสะทอนหรือการดูเงาสะทอนบนกระจกเงา

ที่วางบนเสนสะทอน การสะทอนเปนการแปลงที่มกีารจบัคูกันระหวางจุด แตละจุดบนรูปตนแบบกบัจุด

แตละจุดบนรูปสะทอน โดยที ่

        1.  รูปที่เกิดจากการสะทอนมีขนาดและรูปรางเชนเดิม หรือกลาววารูปทีเ่กิดจากการ

สะทอนเทากนัทุกประการกับรูปเดิม 

        2.  เสนสะทอนจะแบงคร่ึงและต้ังฉากกับสวนของเสนตรงที่เช่ือมระหวางจุดแตละจุดบน

รูปตนแบบกับจุดแตละจุดบนรูปสะทอนทีส่มนัยกัน      นั่นคือระยะระหวางจุดตนแบบและเสนสะทอน

เทากับระยะระหวางจุดสะทอนและเสนสะทอน 

 

ตัวอยาง 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

          จากรปู  รูปสามเหล่ียม CBA ′′′ เปนรูปสะทอนของรูปสามเหล่ียม  ABC ขามเสนสะทอน m 

รูปสามเหล่ียม ABC เทากันทุกประการกับรูปสามเหล่ียม CBA ′′′  สวนของเสนตรง AA ′ ต้ังฉากกับเสน
สะทอน m ที่จุด P และระยะจากจุด A ถึงเสน m เทากับระยะจากเสน m ถึงจุดA′  ( AP  ′=AP ) 

 

 

 

m 
P A A/ 

B 

C 

B/ 

C/ 
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กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชวงชั้นที่ 3  หนวยการเรียนรู     เรื่อง การวัด  

แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 
 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร            รายวิชาคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2                                    

เร่ือง  การวัดกบัการหาพืน้ทีรู่ปเรขาคณิต       ปการศึกษา 2550 

                                 จํานวน  2  ช่ัวโมง 

 
 

1.  จุดประสงคการเรยีนรู 
1.1  ดานความรู   นักเรียนสามารถ 

 1.1.1  สรางรูปเรขาคณิตโดยใชโปรแกรม GSP และหาพื้นที่โดยประมาณได   

 1.1.2  ใชความรูเร่ืองการวัดพื้นที่แกปญหาในสถานการณตาง ๆ ได  

1.2  ดานทกัษะ/กระบวนการ  นกัเรียนสามารถ  

1.2.1  แกปญหาได   

1.2.2  ใหเหตุผลได  

1.2.3  ส่ือสาร  ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร  และ  นําเสนอได 

1.2.4   เช่ือมโยงความรูเร่ืองการแปลงทางเรขาคณิต กบัการวดัพืน้ที่รูปเรขาคณิต  

และทรงเรขาคณิตได 

1.3  ดานคุณลักษณะ    นักเรียน 

 1.3.1  ทํางานไดอยางเปนระบบ  

 1.3.2  มีระเบียบวนิัย  

 1.3.3  มีความรับผิดชอบ 

    
2.  สาระการเรียนรู 
 2.1  พืน้ที่รูปเรขาคณิต  

  พื้นที่รูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส       = ความยาวดาน  ×  ความยาวดาน  

  พื้นที่รูปส่ีเหล่ียมผืนผา      = ความกวาง  ×  ความยาว 

  พื้นที่รูปสามเหล่ียม            =  
2
1   ×  ความยาวฐาน  ×  ความสูง 

  พื้นที่รูปส่ีเหล่ียมดานขนาน        =  ความยาวฐาน  ×  ความสูง 
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30 วา 30 วา

30 วา

30 วา

 
30 วา 30 วา

30 วา

30 วา

  พื้นที่รูปส่ีเหล่ียมคางหมู =    
2
1   ×  (ผลบวกความยาวของดานคูขนาน)  ×  ความสูง 

  พื้นที่รูปวงกลม  =     πr2    โดยที ่ π  ≈    
7
22   

        หรือ   π  ≈    3.14159  
     

 2.2   การแปลงทางเรขาคณิต (Transformation)     

  -  การเล่ือนขนาน (Translation)  

   -  การสะทอน (Reflection)  

  -  การหมนุ  (Rotation) 

  -  การทําเทสเซลเลชัน (Tessellation) 

  
 

 ตัวอยางที ่1.    ใหนกัเรียนหาพื้นที่สวนทีแ่รเงา    
   

           

     (ใชการเล่ือนขนาน) 

 

            

 

 
 

3. กิจกรรมการเรียนรู  
ชั่วโมงที่ 1  

 ขั้นนํา   (10 นาที) 
 1. ครูสนทนาซักถามนกัเรียน   โดยสุมใหแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของพืน้ทีท่ี่ดิน 

ในการทําไรของผูปกครองนกัเรียนแตละคนวามีลักษณะเปนอยางไร   ใหนักเรียนวาดพื้นที่ที่ดินของ 

นักเรียนลงบนกระดาษ  ใหนกัเรียนแตละคนบอกลักษณะพื้นทีท่ี่ดินของนกัเรียนวามลัีกษณะเหมือน 

หรือแตกตางกนัอยางไร   

 2.  ครูและนกัเรียนรวมกันอภิปรายเปรียบเทียบลักษณะพื้นที่ ที่นกัเรียนแตละคนวาด มี 

ลักษณะเปนอยางไร  แตละรูปมีลักษณะเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร  ถาพื้นที่ดินเปนรูปเหล่ียมใด ๆ  

เราสามารถหาพืน้ที่ไดหรือไม ครูแจกใบความรูที่ 2  เร่ือง พืน้ที่รูปเรขาคณิต ใหนกัเรียน  เพือ่ทบทวนเร่ือง 

พืน้ที่รูปเรขาคณิตและเช่ือมโยงใหนกัเรียนเหน็ถงึความเช่ือมโยงของการหาพ้ืนที่รูปเรขาคณิตกับการแปลง 

ทางเรขาคณิต  โดยใชโปรแกรม GSP  
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30 วา 30 วา

30 วา

30 วา

 

30 วา 30 วา

30 วา

30 วา

 

30 วา 30 วา

30 วา

30 วา

 

 ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน    ( 35  นาที) 
 1.  ครูแจกใบกิจกรรม เร่ือง พื้นที่รูปเรขาคณิต ใหนกัเรียนแตละคูลงมอืปฏิบัติ เพื่อทบทวน 

ความรูเกีย่วกบัพื้นที่รูปเรขาคณิต    แลวสุมนักเรียนออกมาเฉลย 

2.  ครูยกตัวอยางโจทยใหนกัเรียนหาพืน้ที ่ วนิดามีที่ดินอยูแปลงหนึ่ง  ดังภาพ  ถาตองการ 

นําที่ดินที่มีมาจัดทําเปนไรนาสวนผสมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  อยากทราบวนิดาวามีที่ดินจํานวน

เทาไร 

 

 

 

 

 

 

      

วนิดาตองการนําที่ดินที่มีมาจัดทําเปนไรนาสวนผสมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  แตกอนจะ

จัดไดวนิดาตองหาพืน้ทีท่ัง้หมดที่มีอยูกอน     

 

 

 

 

 
    

 

    

พื้นที่แรเงา   = 60 × 30 = 1,800   ตารางวา 

                     ดังนัน้   วนิดาวามทีี่ดินจํานวน     1,800  ตารางวา  
 

3.  ครูอภิปรายรวมกับนักเรียนเกี่ยวกับแนวทางการวิเคราะหปญหา   วาจะเร่ิมตนแกปญหา 

อยางไร   มีลําดับข้ันตอนในการแกปญหานั้นอยางไร    ปญหานั้นมีการเช่ือมโยงเนือ้หาเร่ืองใดบาง 

เพื่อใหนักเรียนทกุคนเขาใจ 

   4. ครูแจกบทเรียนปฏิบัติการชุดที่ 2 การวดักับการหาพืน้ที่รูปเรขาคณิต   กิจกรรมที่ 1  

การหาพ้ืนที่รูปเรขาคณิต   ใหนักเรียนแตละคูลงมือปฏิบัติโดยใช โปรแกรม GSP   หาพื้นที่และแสดง 

วิธีหาพืน้ที่     
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 5. ครูสุมนักเรียนแตละคูออกมานําเสนอวธิีการหาพื้นที่  พรอมทั้งอธิบาย 

 6. ครูอภิปรายรวมกับนักเรียนถงึวิธกีารหาพื้นที่รูปเรขาคณิต โดยใชการแปลงทางเรขาคณิต   

  7. ครูแจกบทเรียนปฏิบัติการ ชุดที่ 2  การวัดกับการหาพื้นที่รูปเรขาคณิต   กิจกรรมที่ 2  

การหาพ้ืนทีจ่ากการแปลงทางเรขาคณิต    ใหนักเรียนศึกษา และ ปฏิบัติการสรางรูปเรขาคณิตโดยใช 

โปรแกรม  GSP   และหาพืน้ทีโ่ดยประมาณ   โดยมีครูคอยชวยเหลือ และ แนะนาํอยางใกลชิด    

 8. ครูอภิปรายรวมกับนักเรียนถงึข้ันตอนการหาพืน้ที่รูปเรขาคณิตโดยประมาณ  

จากการแปลงทางเรขาคณิต   โดยใชโปรแกรม GSP  
 

 ขั้นสรางองคความรู   ( 15  นาที) 
 1. นกัเรียนแตละคูรวมกนัอภิปราย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลําดับข้ันตอนในการสราง    

รูปเรขาคณิต   การหาพื้นที่รูปเรขาคณิตที่สรางโดยใชการแปลงทางเรขาคณิต    

 2. นกัเรียนรวมกันวิเคราะหวาลําดับข้ันตอนในตัวอยางขอ 1 นัน้  เราจะมีลําดับข้ันตอน 

การสรางรูปเรขาคณิตเพื่อหาพ้ืนทีท่ี่แตกตางไปจากข้ันตอนของตัวอยางนีห้รือไม  อยางไร  ใหนกัเรียน 

แสดงลําดับข้ันตอน    และรวมอภิปรายถงึประโยชนที่จะนําไปใชในชีวิตประจําวนั  

 3.  ใหนกัเรียนทําแบบฝกหัด 

 
 ชั่วโมงที่ 2    
 ขั้นนํา  (10 นาที) 

1. ครูสุมนักเรียนออกมานําเสนองานจากการทําแบบฝกหัด  อภิปรายถงึการวิเคราะหขอมูล 

และการหาพืน้ที ่

 2.  ครูทบทวนลําดับข้ันตอนการสรางรูปเรขาคณิตดวยโปรแกรม GSP และหาพ้ืนที ่

โดยประมาณ   โดยใชการแปลงทางเรขาคณิต  
 

 ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน ( 40  นาที)  

  1.  ครูแจกบทเรียนปฏิบัติการ ชุดที่ 2   เร่ือง การวัดกับการหาพืน้ที่รูปเรขาคณิต  กิจกรรมที่ 2     

การหาพ้ืนทีจ่ากการแปลงทางเรขาคณิต  ขอ 2   ใหนกัเรียนแตละคูลงมือปฏิบัติสรางรูปเรขาคณิต    

ลําดับข้ันตอนการสราง  และ หาพืน้ที่รูปเรขาคณิตที่สรางข้ึน  

 2.  ครูดูแลนกัเรียนในระหวางปฏิบัติกิจกรรม   คอยชวยเหลือและแนะนําอยางใกลชิด 

3.  ใหนกัเรียนแตละคูนําเสนอข้ันตอนวิธกีารการสรางรูป และการหาพืน้ที่รูปเรขาคณิต

โดยประมาณ  
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 ขั้นสรางองคความรู  ( 10 นาที) 
1. นักเรียนรวมกนัวิเคราะห   อภิปรายผลงานของแตละคู จากนัน้ครูและนักเรียนสรุป 

สาระสําคัญทีไ่ดจากการรวมกันทํากิจกรรม 

 2.  ใหนกัเรียนทําแบบฝกหัด 
 

4.  สื่อการเรยีนรู / แหลงการเรยีนรู 
  สื่อการเรียนรู 
  1. บทเรียนปฏิบัติการคณิตศาสตร   โดยใชโปรแกรม GSP ทีเ่นนทกัษะการเช่ือมโยง 

ชุดที่  2  การวดักับการหาพืน้ที่รูปเรขาคณิต  

     กิจกรรมที ่1 การหาพืน้ที่รูปเรขาคณิต    

                          กิจกรรมที ่2 การหาพืน้ทีจ่ากการแปลงทางเรขาคณิต 

  2. บทเรียนโปรแกรม  GSP  

  3. หนงัสือเรียนคณิตศาสตรสาระการเรียนรูพืน้ฐานคณิตศาสตร ในระดับชั้นมธัยมศึกษาปที ่2  

  4. หนังสือวิชาคณิตศาสตร  ชวงช้ันที ่3  

  5.  สืบคนขอมลูทางเว็บไซต  

  6. แบบประเมนิคุณลักษณะ  

  7. แบบฝกทักษะ  

     8. แบบประเมินทักษะ /กระบวนการทางคณิตศาสตร  

 
 แหลงการเรยีนรู 

3. หองสมุด 

4. หองคอมพิวเตอร 
5. หองปฏิบัติการคณิตศาสตร 
 

5.  การวัดผลและประเมนิผลการเรียนรู 
การวัดผล การประเมินผล เครื่องมือที่ใช 

1.  ตรวจการทาํบทเรียนปฏิบัติการ 

      กิจกรรมที ่1 

      กิจกรรมที ่2 

ถูกตองรอยละ 80 ข้ึนไป บทเรียนปฏิบัติการ ชุดที ่2 

กิจกรรมที ่1 

 กิจกรรมที่ 2 

2.  ตรวจการทาํแบบฝกทกัษะ 

     ระหวางเรียน ชุดที่ 2  

ถูกตองรอยละ 80 ข้ึนไป แบบฝกทักษะระหวางเรียน  

ชุดที่ 2 
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การวัดผล การประเมินผล เครื่องมือที่ใช 

3.  สังเกตการรวมกิจกรรม 

     การเรียนรู 

คะแนนรวมรอยละ 80 ข้ึนไป 
 

1.  แบบประเมินคุณลักษณะ 

2.  แบบประเมินทกัษะ/ 

    กระบวนการทางคณิตศาสตร 

 
6.  บันทกึผลหลังการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
7.  ขอเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 

ชุดกิจกรรม ที่..............  เร่ือง  ................................................................ 
 

คําช้ีแจง    ใหทําเคร่ืองหมาย    ลงในชองที่เปนจริงมากที่สุด 

รายการประเมิน 
ทํางานได 

อยางมีระบบ 
มีระเบียบวนิยั 

มีความ
รับผิดชอบ 

รวม 
ที่ ชื่อ – สกุล 

3 2 1 3 2 1 3 2 1  

กลุม………………………….           

1            

2            

กลุม………………………….           

1            

2            

กลุม………………………….           

1            

2            

กลุม………………………….           

1            

2            

กลุม………………………….           

1            

2            

กลุม………………………….           

1            

2            
 

 

ผูประเมิน......................................... 

................/....................../............. 
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เกณฑการใหคะแนน 
1.  ทํางานไดอยางเปนระบบ  หมายถงึ  มีการนาํขอมลูมาใชในการวางแผนการปฏิบัติงาน   

     การเตรียมงานอยางเปนระบบทุกข้ันตอน  
 

คะแนน/ความหมาย คุณลักษณะทีป่รากฏใหเห็น 

3 

ดีมาก 

มีการนาํขอมลูมาใชในการวางแผนการปฏิบัติงาน  การเตรียมงานอยาง

เปนระบบทุกข้ันตอน  และถูกตอง 

2 

ดี 

มีการนาํขอมลูมาใชในการวางแผนการปฏิบัติงาน    การเตรียมงานไม

ครบทุกข้ันตอน  และมีผิดพลาดบาง 

1 

พอใช 

มีการวางแผนการปฏิบัติงาน   แตการทาํงานไมเปนตามข้ันตอน  มี

ขอผิดพลาด   ที่ตองแกไข   

 

2.  มีระเบียบวินัย   หมายถงึ    มีการปฏิบัติงาน มีสมุดงาน ช้ินงาน   และปฏิบัติตนอยูในขอตกลง 
 

คะแนน/ความหมาย คุณลักษณะทีป่รากฏใหเห็น 

3 

ดีมาก 

สมุดงาน  ช้ินงาน  สะอาดเรียบรอย  และปฏิบัติตนอยูในขอตกลงที่

กําหนดใหรวมกันทุกคร้ัง 

2 

ดี 

สมุดงาน  ช้ินงาน  สวนใหญสะอาดเรียบรอย  และปฏิบัติตนอยูใน

ขอตกลงที่กาํหนดใหรวมกนัเปนสวนใหญ 

1 

พอใช 

สมุดงาน  ช้ินงาน  ไมคอยเรียบรอย  และปฏิบัติตนอยูในขอตกลงที่

กําหนดใหรวมกันเปนบางคร้ัง  ตองอาศัยการแนะนํา 

 

3. ความรับผิดชอบ   หมายถึง   มีการสงงานตรงกําหนดเวลา  และปฏิบัติจนเปนนิสัย   
   

คะแนน/ความหมาย คุณลักษณะทีป่รากฏใหเห็น 

3 

ดีมาก 

สงงานกอนหรือตรงกําหนดเวลานัดหมายรับผิดชอบ   และปฏิบัติเองจน

เปนนิสัย     แนะนําชักชวนใหผูอ่ืนปฏิบัติตาม  

2 

ดี 

สงงานชากวากําหนด  แตไดมีการติดตอชี้แจงโดยมีเหตุผลรับฟงได  

รับผิดชอบในงานที่ไดรับหมอบหมาย  

1 

พอใช 

สงงานชากวาที่กําหนด  ปฏิบัติงานโดยตองอาศัยการช้ีแนะ  คําแนะนาํ  

และการตักเตือน 
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แบบประเมินทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร 
 

ชุดกิจกรรม ที่..............  เร่ือง  ................................................................ 
 

คําช้ีแจง    ใหทําเคร่ืองหมาย    ลงในชองที่เปนจริงมากที่สุด 

 

รายการประเมนิ 

การ
แกปญหา 

 

การให
เหตุผล 

การส่ือสาร 
สื่อ

ความหมาย
การนาํเสนอ 

การเชื่อมโยง 
ความคิด
ริเริ่ม

สรางสรรค 

ที ่ ช่ือ – สกุล 

2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 

รวม 

กลุม .........................                 

1                  

2                  

กลุม .........................                 

1                  

2                  

กลุม .........................                 

1                  

2                  

กลุม .........................                 

1                  

2                  

กลุม .........................                 

1                  

2                  

 

 

ผูประเมิน......................................... 

................/....................../............. 
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เกณฑการใหคะแนน 
 

1.  การแกปญหา หมายถึง   ความสามารถในการใชวิธีดําเนนิการแกปญหา และ การอธิบายถงึเหตุผล 

     ในการใชวธิีการดังกลาว 

 

คะแนน ความสามารถในการแกปญหาท่ีปรากฏใหเหน็ 

2 ความสามารถในการใชวิธีดําเนนิการแกปญหา  และการอธิบายถงึเหตุผล 

ในการใชวิธีการดังกลาวไดเขาใจ และชัดเจน    

1 ความสามารถในการใชวิธีดําเนนิการแกปญหา   และ การอธิบาย  

ถึงเหตุผลในการใชวิธีการดังกลาวไดเพียงบางสวน 

0 ไมมีรองรอยการแกปญหา  หรือ ทาํไดไมเปนไปตามเกณฑขางตน 

 

2.  การใหเหตุผล   หมายถงึ  การอางอิงการเสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจ  
 

คะแนน ความสามารถในการแกปญหาท่ีปรากฏใหเหน็ 

2 มีการอางอิง   เสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจอยางถกูตองและ

สมเหตุสมผล 

1 มีการอางอิงทีถู่กตองบางสวน และ เสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจ 

0 ไมมีการอางอิง   หรือแนวคิดประกอบการตัดสินใจ 

 

3.  การส่ือสาร   การสื่อความหมาย และการนําเสนอ   หมายถงึ    การใชรูปแบบของการสื่อสาร     

     การสื่อความหมาย  และการนําเสนอ   รวมทั้งบันทกึผลงานในทุกข้ันตอนอยางสมเหตุสมผล 
 

คะแนน ความสามารถในการแกปญหาท่ีปรากฏใหเหน็ 

2 ใชรูปแบบของการสื่อสาร  การส่ือความหมายและการนาํเสนอดวยวธิกีาร

เหมาะสมชัดเจน   รวมทัง้บันทกึผลงานในทกุข้ันตอนอยางสมเหตุสมผล 

1 ใชรูปแบบของการสื่อสาร  การส่ือความหมายและการนาํเสนอดวยวธิกีาร 

ที่เหมาะสมไดเพียงบางสวน   และบันทึกผลงานทกุข้ันตอนอยาง

สมเหตุสมผล  

0 ไมนําเสนอ  และไมมีการบนัทึกผลงาน 
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4.  การเช่ือมโยง   หมายถงึ   มกีารเช่ือมโยงความรูคณิตศาสตร   เนือ้หา  หลักการ และ วิธีการ 

      ทางคณิตศาสตร    

 

คะแนน ความสามารถในการแกปญหาท่ีปรากฏใหเหน็ 

2 มีการเช่ือมโยงความรูคณิตศาสตร   เนื้อหา  หลักการ และวิธีการทาง

คณิตศาสตร    เพื่อชวยในการแกปญหา  หรือประยุกตใชไดอยางเหมาะสม  

1 มีการเช่ือมโยงความรูคณิตศาสตร   เนื้อหา  หลักการ และวิธีการทาง

คณิตศาสตร    เพื่อชวยในการแกปญหาไดบางสวน 

0 ไมมีการเช่ือมโยงความรูคณิตศาสตร 

 

5.  ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  หมายถึง   แนวคิด / วิธีการที่แปลกใหมที่สามารถนําไปปฏิบัติ 

 

คะแนน ความสามารถในการแกปญหาท่ีปรากฏใหเหน็ 

2 มีแนวคิด / วิธกีารที่แปลกใหมสามารถนาํไปปฏิบัติไดถูกตองสมบูรณ 

1 มีแนวคิด / วิธกีารที่ไมแปลกใหม  แต สามารถนาํไปปฏิบัติไดถูกตอง 

0 ไมมีผลงาน 

 

 

การแปลผล ใชเกณฑ ดังนี ้ 

 คะแนน  8 – 10   หมายถงึ ดีมาก 

 คะแนน   6 – 7   หมายถงึ ดี 

 คะแนน  4 - 5  หมายถงึ ปานกลาง 

 คะแนน  0 – 3   หมายถงึ  ควรปรับปรุง 
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ชุดที ่2 

บทเรียนปฏิบัติการโดยใชโปรแกรม GSP  
(GEOMETER’S SKETCHPAD) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โดย  นางสาววิมล  อยูพิพัฒน 

นิสิตปริญญาโท  สาขาวิชาการมัธยมศึกษา (กลุมการสอนคณิตศาสตร) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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บทเรียนปฏบัิติการโดยใชโปรแกรม GSP (GEOMETER’S SKETCHPAD) เรื่อง การวัด 

 
 

ชุดที่ 2 การวดักับการหาพื้นที่รูปเรขาคณิต                          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
          

กิจกรรมท่ี 1  การหาพื้นที ่ 
 

กลุมที ่.................. สมาชิกคนที ่1  ช่ือ.................................................................................. 

     สมาชิกคนที ่2  ช่ือ.................................................................................. 
 

1.  จุดประสงคการเรยีนรู 
 1.1  ดานความรู     นกัเรียนสามารถ 

 1.1.1  สรางรูปเรขาคณิต โดยใชโปรแกรม  GSP   และหาพื้นที่โดยประมาณได  

 1.1.2  ใชความรูเร่ืองการวัดพื้นที่ แกปญหาในสถานการณตาง ๆ  ได  

 1.2  ดานทกัษะ/กระบวนการ  นกัเรียน สามารถ  

 1.2.1  แกปญหาได   

 1.2.2  ใหเหตุผลได 

 1.2.3   ส่ือสาร   ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร  และ นาํเสนอได 

 1.2.4   เช่ือมโยงความรูเร่ืองการแปลงทางเรขาคณิต กับการวัดพืน้ที่รูปเรขาคณิตสองมิติ                     

และรูปเรขาคณิตสามมิติได 

 1.3  ดานคุณลักษณะ  นกัเรียน 

  1.3.1  ทํางานไดอยางเปนระบบ  

  1.3.2  มีระเบียบวนิัย  

  1.3.3  มีความรับผิดชอบ 

 
2.  เวลา  1  ชั่วโมง  
 
3.  สื่อและอุปกรณ 
 1. บทเรียนปฏิบัติการ    โดยใชโปรแกรม GSP   

 2.   ชุดบทเรียนปฏิบัติการ 
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ข้ันตอนปฏิบัติการ 
 

ใหนักเรียนปฏิบัติตามข้ันตอน ตอไปนี ้ 

1. เปดโปรแกรม GSP   แลว  เลือก โฟลเดอร  บทเรียนปฏิบัติการชุดที่ 2 การวัดกับ 

การหาพ้ืนที่รูปเรขาคณิต  กิจกรรมที ่1 การหาพืน้ที่รูปเรขาคณิต  

2. ใหนักเรียนศึกษาการหาพืน้ที่รูปเรขาคณิต  จากโปรแกรม GSP     

 3.   ใหนักเรียนวิเคราะหความรูพืน้ฐานทีเ่กี่ยวของ   แสดงข้ันตอนการหาคําตอบที่ถกูตอง   

แลวตอบคําถามลงในชุดบทเรียน   จํานวน  11 ขอ  
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  1.  จงหาพ้ืนที่สวนที่แรเงาโดยประมาณ  
               

               

               

               

               

               

               

               

               

               
        

วิเคราะหปญหา 
 

         

 

 
 
 
 
ความรูที่เกี่ยวของ 
 

1. การเล่ือนขนาน  

2. พื้นที่รูปส่ีเหล่ียมผืนผา 
 
 
การหาคําตอบ 
  

 พื้นที่สวนที่แรเงา = ความกวาง ×  ความยาว   

       = 3  ×   5 

       = 15   ตารางเซนติเมตร  
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  2.  จงหาพื้นที่สวนที่แรเงาโดยประมาณ  
 
 
               

               

               

               

               

               

               

               

               

          
วิเคราะหปญหา 
 

 

 

 
 
 
 
 
ความรูที่เกี่ยวของ 

- การเล่ือนขนาน  

- พื้นที่รูปวงกลม 
 
การหาคําตอบ 
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3.  จงหาพื้นที่สวนที่แรเงาโดยประมาณ  
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิเคราะหปญหา 
 

 

 

 

 
 
ความรูที่เกี่ยวของ 
 
 
 
การหาคําตอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

2  เซนติเมตร 2  เซนติเมตร

4  เซนติเมตร

2  เซนติเมตร
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9.67  เซนติเมตร

9.67  เซนติเมตร

 

 
     4.  จงหาพื้นที่สวนที่แรเงาโดยประมาณ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วิเคราะหปญหา 
 

 

 

 

 
 
 
ความรูที่เกี่ยวของ 
 
 
 
 
การหาคําตอบ 
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7 ซม.

11 ซม.

  18  ซม.
11  ซม.

E

DC

BFA

 

    5.  จงหาพื้นที่สวนที่แรเงาโดยประมาณ  
               

               

               

               

               

               

               

               

           
 
 
วิเคราะหปญหา 
 

 

 

 

 
 
ความรูที่เกี่ยวของ 
 
 
 
 
 
การหาคําตอบ 
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     6.  จงหาพื้นที่สวนที่แรเงาโดยประมาณ  
               

               

               

               

               

               

               

               

           
 
วิเคราะหปญหา 
 

 

 

 

 
 
 
ความรูที่เกี่ยวของ 
 
 
 
 
 
การหาคําตอบ 
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AC = 3 ซม.

BD = 1.50 ซม.

AB = 6 ซม.

D

C

BA

 

    7.  จงหาพื้นที่สวนที่แรเงาโดยประมาณ  
               

               

               

               

               

               

               

               

           

 
วิเคราะหปญหา 
 

 

 

 

 
 
ความรูที่เกี่ยวของ 
 
 
 
 
 
การหาคําตอบ 
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     8. กลุมแมบานอําเภอไทรโยค   ไดออกแบบฉลากติดขางกลองสินคากลวยกวนสามรส   

  แผนฉลากทีติ่ดขางกลองสินคาจะเปนรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสมีขนาดและสีดังรูป    โดยฉลาก  1 แผน    

  จะมี  3 สี   ประกอบดวย สีมวง    สีชมพู  และ  สีเหลือง   ทกุสีจะตัดกนัที่จุดศูนยกลาง  ใหนกัเรียน 

  หาพื้นที่สวนที่เปนสีเหลืองของฉลากติดสินคากลวยกวนสามรส        

     

 

 

 

 

 

 
วิเคราะหปญหา  
 

 

 

 

 
 
ความรูที่เกี่ยวของ 
 
 
 
 
การหาคําตอบ 
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     9. บริเวณที่แรเงาคือแผนผังแสดงบริเวณที่มีผักหวานปาข้ึนมากที่สุดในเขตตําบลลุมสุม   

  อําเภอไทรโยค       

   ถารูปนี้ใชมาตราสวน 1 เซนติเมตร : 10 กิโลเมตร    ใหนักเรียนหาพื้นที่บริเวณทีผั่กหวานปาข้ึน  

        

               

               

               

               

               

               

               

              
วิเคราะหปญหา 
 

 
 
 
 
 
 
ความรูที่เกี่ยวของ 
 
 
 
 
การหาคําตอบ 
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21  ม.21  ม.

21  ม.

    10.  สวนสาธารณะหนาเทศบาลตําบลวงัโพธิ์ มีลักษณะดังรูป   บริเวณที่แรเงาทางเทศบาล 

  ตองการเทปูนคอนกรีตแบบผสมเสร็จ ใหมีความหนา 10 เซนติเมตร   เพื่อทําเปนลานกฬีา     

  เอนกประสงค ทางเทศบาลตองใชปูนคอนกรีตในการเทพืน้ ทัง้หมดกี่คิว    

      

   

              

              

              

              

              

             
วิเคราะหปญหา 
               

    

 

 

 

 
ความรูที่เกี่ยวของ 
 
 
 
 
 
การหาคําตอบ 
 

 

 

 

 

   

โดย ปูนคอนกรตี  1 คิว   จะสามารถ 
เทพืน้หนา 10 เซนตเิมตร ได 10  ตาราง
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20  เซนติเมตร 

20  เซนติเมตร

11. มนัสตองการปูกระเบ้ืองพื้นหองน้ํา จึงใหชางคํานวณจํานวนกระเบ้ืองที่ใชในการปูพื้น 

  คร้ังนี้ปรากฏวา   ใชกระเบ้ืองประมาณ  80  แผน    ถากระเบ้ืองที่ใชปูพื้นหองน้ํา 1 แผน  มีลักษณะ 

  ลายเปนสีฟา  ดังภาพ ใหนกัเรียนหาวาในการปูพื้นหองน้าํคร้ังนี ้ บริเวณสวนที่เปนลายกระเบ้ือง 

  สีฟาทั้งหมดมีพื้นที่เทาไร   
  
               

               

               

               

               

               

  
วิเคราะหปญหา 
 

 

 

 

 
 
ความรูที่เกี่ยวของ 
 
 
 
 
 
 
การหาคําตอบ 
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บทเรียน  GSP ประกอบบทเรียนปฏิบัติการ    
ชุดที่ 2 การวัดกับการหาพ้ืนที่รูปเรขาคณิต 

กิจกรรมที่ 1 การหาพ้ืนที่รูปเรขาคณิต 
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 199 
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แบบฝกหัดท่ี   2.1 
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450 เมตร

900 เมตร

1.  แปลงนาสาธิตการปลูกขาวเจาพนัธุขาวเหลืองไร บนที่ดอนของชาวบานบองต้ี    

     มีบริเวณเปนพื้นที่สวนที่แรเงาดังรูป    ใหนักเรียนหาพื้นทีป่ลูกขาว โดยประมาณ  
               
 
 

 
 
 

     
  

  

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความรูที่เก่ียวของ 
 

การหาคําตอบ 
 

วิเคราะหปญหา 
.....................................................................................................
.....................................................................................................
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2.  สนามหญาหนาเทศบาลอําเภอไทรโยค มีลักษณะดังรูป  บริเวณที่แรเงาเปนบริเวณ 

     ทีเ่ตรียมไวสําหรับปลูกหญามาเลเซยี  ถาทราบวาวงกลมแตละรูปมีพื้นที่  32  ตารางหนวย       

     แลวบริเวณที่เตรียมไวสําหรับปลูกหญามาเลเซยีมีพื้นที่เทาไร 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
     

  

  

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความรูที่เก่ียวของ 
 

การหาคําตอบ 
 

วิเคราะหปญหา 
.............................................................................................
.............................................................................................
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บทเรียนปฏิบัติการโดยใชโปรแกรม GSP (Geometer’s Sketchpad) เรื่อง การวัด 
 

 

ชุดที่ 2 การวดั กับพื้นทีร่ปูเรขาคณิตจากการแปลงทางเรขาคณติ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
 

กิจกรรมท่ี 2   การหาพืน้ที่จากการแปลงทางเรขาคณิต 
 

กลุมที ่.......................... สมาชิกคนที1่ ช่ือ...................................................................... 

  สมาชิกคนที่2 ช่ือ...................................................................... 
 

1.  จุดประสงคการเรยีนรู 
 1.1  ดานความรู     นกัเรียนสามารถ 

 1.1.1  สรางรูปเรขาคณิต โดยใชโปรแกรม  GSP   และหาพื้นที่โดยประมาณได  

 1.1.2  ใชความรูเร่ืองการวัดพื้นที่ แกปญหาในสถานการณตาง ๆ  ได  

 1.2  ดานทกัษะ/กระบวนการ  นกัเรียนสามารถ  

 1.2.1  แกปญหาได   

 1.2.2  ใหเหตุผลได 

 1.2.3   ส่ือสาร   ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร  และ การนําเสนอได 

 1.2.4   เช่ือมโยงความรูเร่ืองการแปลงทางเรขาคณิต กับการวัดพืน้ที่รูปเรขาคณิตสองมิติ  

         และรูปเรขาคณิตสามมติิได 

 1.3  ดานคุณลักษณะ   นักเรียน 

  1.3.1  ทํางานไดอยางเปนระบบ  

  1.3.2  มีระเบียบวนิัย  

  1.3.3  มีความรับผิดชอบ 

 
เวลา  1  ชั่วโมง 
 
สื่อและอุปกรณ 
 1.บทเรียนปฏิบัติการ 
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ขั้นตอนปฏิบัติการ 
............................................................. 

 1. ใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม กิจกรรมที่ 2 เร่ือง การหาพื้นที่จากการแปลงทางเรขาคณติ 

ขอที่  1   โดยลงมือปฏิบัติทลีะข้ันตอน 

 2. นกัเรียนรวมกันอภิปราย และเขียนแนวคิดในการหาคําตอบในเร่ืองการหาพ้ืนที่

โดยประมาณจากตัวอยางที ่1  

 3.  ใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมขอที่ 2 เพือ่แสดงข้ันตอนการสรางรูปเรขาคณิต และ หาพืน้ที่รูป

เรขาคณิตทีน่ักเรียนสราง  

 4.  ใหนกัเรียนนําเสนอผลงาน   
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1.  ใหนกัเรียนแสดงขัน้ตอนในการสรางรูปเรขาคณิตตามท่ีกําหนด พรอมทั้งหาพืน้ที ่
     โดยประมาณ 
 

 

 

 

 
ขั้นตอนการสราง  
1. สรางเสนตรง  1 เสน   แลวซอนจุดควบคุมเสนทั้ง 2 จุด  

2. กาํหนดจุด A บนเสนตรง   แลวเล่ือนขนานจุด A ดวยขนาดมุม 0 องศา เปนระยะทาง 3 เซนติเมตร    

    ต้ังช่ือจุด B 

3. เลือกจุด B เล่ือนขนานจุด B ดวยขนาดมุม 90 องศา เปนระยะทาง 1.5 เซนติเมตร ต้ังช่ือจุด C     

    เลือกจุด B เล่ือนขนานจุด B ดวยขนาดมุม (-90) หรือ 270 องศา เปนระยะทาง 1.5 เซนติเมตร 

    ต้ังช่ือจุด D 

4. เลือกจุด C   เล่ือนขนานจุด C ดวยขนาดมุม180 องศา เปนระยะทาง 5 เซนติเมตร   ต้ังช่ือจุด E 

5. เลือกจุด  D เล่ือนขนานจุด D ดวยขนาดมุม180 องศา เปนระยะทาง 5 เซนติเมตร   ต้ังช่ือจุด F 

6.  ลาก  CDCEAEAF ,,,    และ  DF   

7.  ระบายสีรูปหาเหล่ียม  AFDCE   

8.  กําหนดจุด G บนเสนตรง    เล่ือนขนานจุด G ดวยขนาดมุม 0 องศา เปนระยะทาง 2 เซนติเมตร  

     ต้ังช่ือจุด H 

9.  เล่ือนขนานจุด G   ดวยขนาดมุม 90 องศา   เปนระยะทาง 1.5 เซนติเมตร ต้ังช่ือจุด I 

10. เล่ือนขนานจุด G ดวยขนาดมุม (-90) หรือ 270 องศา เปนระยะทาง 1.5   เซนติเมตร ต้ังช่ือจุด J 

11. ลาก  JHIJ ,   และ HI   

12. ระบายสีรูปสามเหล่ียม IHJ   

13. เคล่ือนที่จุด G ไปยังจุด B   จากเมนูคําส่ัง แกไข   เลือก การเคล่ือนที ่  ต้ังช่ือปุมรูปเร่ิมตน  

14. เคล่ือนที่จุด  H ไปยังจุด A   จากเมนูคําส่ัง แกไข   เลือก การเคล่ือนที ่  ต้ังช่ือปุมแปลงรูป 

15.  ซอนอ็อบเจกตที่ไมเกี่ยวของทัง้หมด 
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ใหนักเรยีนตอบคําถามตอไปนี้ 
1) จากรูปตนแบบเราสามารถหาพื้นไดหรือไม เพราะเหตุใด 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) นักเรียนสามารถเปล่ียนรูปตนแบบเปนรูปเรขาคณิตอ่ืน ๆ ไดหรือไม พรอมทั้งยกตัวอยาง 

…………………………………………………………………………..…………………….…………

……………………………………………………………………………….……………………………

…………………………………………………….………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

3) สรุปความคิดรวบยอดในการหาพื้นที่โดยประมาณ  

…………………………………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………….……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

4) นักเรียนคิดวามีวิธีการแกปญหาแบบอ่ืน ๆ อีกหรือไม 

……………………………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………….……………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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DC

BA

D
C

BA

H

2.  ใหนกัเรียนแสดงข้ันตอนในการสรางรูปเรขาคณิตตามที่กําหนด   พรอมทั้งหาพืน้ทีโ่ดยประมาณ 

 
 
  

 

 

 

 

ขั้นตอนการสราง  
1)  กาํหนดจุด  A และ เล่ือนขนานจุด A ดวยขนาดมมุ 0 องศา เปนระยะทาง 4.97 เซนติเมตร ต้ังช่ือจุด B 

2)  เล่ือนขนานจุด A ดวยขนาดมุม   270 องศา (-90 องศา)     

     เปนระยะ 3.04 เซนติเมตร ต้ังช่ือจุด   C   

3)  เล่ือนขนานจุด C ดวยขนาดมุม 0 องศา  

      เปนระยะ 3.04 เซนติเมตร ต้ังช่ือจุด D 

4)  สราง   AB , AC  ,  CD   และ BD  

5)   ระบายสีรูปส่ีเหล่ียม    ABCD   

6)  กําหนดจุด E เล่ือนขนานจุด E ดวยขนาดมุม 270 องศา (-90 องศา) 

     เปนระยะทาง 3.04 เซนติเมตร  ต้ังช่ือจดุ F  

7)  สรางวงกลม โดยมีจุด E เปนจุดศูนยกลาง รัศมียาวเทากับ EF   และสรางเสนตรงผาน จุด E และ จุด F  

8)  กําหนดจุด G บนวงกลม E   ลากเสน EG  

9)  สรางเสนต้ังฉาก   EG  ที่จุด G      

10)  กําหนดจดุ H บนเสนต้ังฉาก และหางจากจุด G เปนระยะ 1.93 เซนติเมตร 

11)  สราง  EH  HG  และ  EG  

12)  ระบายสีรูปสามเหล่ียม   EGH  
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BC' = 3.04 ซม.

CD = 3.04 ซม.

AB = 4.97 ซม.

ขอใหเหมือนเดิมพ้ืนที่แสนงาย

C'D
C

BA

H

13)  เคล่ือนทีจุ่ด E ไปยัง จุด C และ เล่ือนจุด G ไปยังจุด D ไปที่เมนแูกไข คําส่ังปุมแสดงการทํางาน  

       เลือกการเคล่ือนที ่ ต้ังช่ือปุมแปลงรูป 1  

14)  เคล่ือนทีจุ่ด G ไปยังจุด   F ไปที่เมนแูกไข   คําส่ังปุมแสดงการทํางาน เลือกการเคล่ือนที ่ 

       ต้ังช่ือปุม แปลงรูป 2 

15)  เคล่ือนทีจุ่ด E ไปยังจุด A และเล่ือนจุด G ไปที่จุด C ไปที่เมนูแกไข   คําส่ังปุมแสดงการทาํงาน  

       เลือกการเคล่ือนที ่ ต้ังช่ือปุม แปลงรูป  3 

16)  เคล่ือนทีจุ่ด E ไปยังจุด C ต้ังช่ือปุม เร่ิมตน 1  

17)   เคล่ือนทีจุ่ด G ไปยังจุด D   ต้ังช่ือปุม เร่ิมตน 2 

18)  รวมปุมนาํเสนอ แปลงรูป 1  แปลงรูป 2 และ แปลงรูป 3    แลวต้ังช่ือ พืน้ที่แสนงาย  

19)  รวมปุมนาํเสนอ เร่ิมตน 1  และ เร่ิมตน 2 แลวต้ังช่ือ ขอใหเหมือนเดิม 

20)  ซอนอ็อบเจกตที่ไมเกี่ยวของทัง้หมด 
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ใหนักเรยีนตอบคําถามตอไปนี้ 
1) จากรูปตนแบบเราสามารถหาพื้นไดหรือไม เพราะเหตุใด 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) นักเรียนสามารถเปล่ียนรูปตนแบบเปนรูปเรขาคณิตอ่ืน ๆ ไดหรือไม พรอมทั้งยกตัวอยาง 

…………………………………………………………………………..…………………….…………

……………………………………………………………………………….……………………………

…………………………………………………….………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

3) สรุปความคิดรวบยอดในการหาพื้นที่โดยประมาณ  

…………………………………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………….……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

4) นักเรียนคิดวามีวิธีการแกปญหาแบบอ่ืน ๆ อีกหรือไม 

……………………………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………….……………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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3  ใหนักเรียนสรางรูปเรขาคณิตที่กําหนด พรอมทั้งหาพืน้ทีโ่ดยประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………..  

.………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………..  

.…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………..  

.………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………..  

.…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………..  

.………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………..  

.…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………..  

.………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………..  

.…………………………………………………………………………………………………………. 
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ใหนักเรยีนตอบคําถามตอไปนี้ 
   1) จากรูปตนแบบเราสามารถหาพื้นไดหรือไม เพราะเหตุใด 

 

 ………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………. 

 

     2) นักเรียนสามารถเปล่ียนรูปตนแบบเปนรูปเรขาคณิตอ่ืน ๆ  ไดหรือไม พรอมทัง้ยกตัวอยาง 

 

 ………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………. 

 

     3) สรุปความคิดรวบยอดในการหาพื้นที่โดยประมาณ  

    

 ………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………. 

 

   4) นักเรียนคิดวามีวิธีการแกปญหาแบบอ่ืน ๆ อีกหรือไม 

    

 ………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………. 
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h

C

       
        
    B

A

Y

X

ใบความรูท่ี 2 เรื่องพื้นท่ีรูปเรขาคณิต 
..................................................................................... 

 

การคํานวณเกี่ยวกับพ้ืนที่  
 

1.  พื้นที่รูปสามเหลีย่มมุมฉาก  และรปูสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
 รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก  คือรูปส่ีเหล่ียมที่มมีุมแตละมุมเปนมุมฉาก   

 รูปส่ีเหล่ียมมมุฉากที่มีดานเทากันทุกดาน คือรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส (SQUARE) 
 

          
X

X

 
 รูปส่ีเหล่ียมมมุฉากที่ไมเปนรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส คือรูปส่ีเหล่ียมผืนผา (RECTANGLE)   

 

 

 

 

 

 
 

พื้นที่ของรูปส่ีเหล่ียมมมุฉาก   = ความยาวฐาน ×  ความสูง 
 

 รูปสามเหลีย่ม คือ  รูปสามเหล่ียมที่จะประกอบดวยดานสามดานและมุมสามมุม 

  พื้นที่รูปสามเหล่ียมทั่วไป  =  
2
1
×  ฐาน ×  สูง 

                        

       = 
2
1
× BC ×  h 
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c

b a

C

B   A

a

b

C B

A

  x

  x
 
x

C

A

B

b

a a

A C

B

พื้นที่ของรูปสามเหล่ียม เมือ่ทราบความยาวของดานทัง้สาม  

 

        ( )( )( )csbsass −−−=  
 

        เมื่อ             
2

cbas ++
=   

 
 

 พื้นที่รูปสามเหล่ียมมมุฉาก  (RIGHT TRIANGLE) 

 

       

        = 
2
1
× a ×  b 

 

 

  

พื้นที่รูปสามเหล่ียมดานเทา (EQUILATERAL TRIANGLE) 

         

        = 2

4
3 x  

       หรือ ( )3xss −=   เมื่อ  
2

3xs =  

 

 

 พื้นที่รูปสามเหล่ียมหนาจ่ัว (ISOSCELES TRIANGLE) 

 

 

        = 
2
1
× b ×  224 ba −  
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E

B

      D

A

C

D C

B
    
A

จะสังเกตวา  พื้นที่ของรูปสามเหล่ียมจะเปนคร่ึงหนึง่ของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉากเสมอ  

 เมื่อรูปสามเหล่ียม และรูปส่ีเหล่ียม มีความสูงและความยาวของฐานเทากนั  ดังนี ้

 

 

 

 

 

พื้นที่   
2
1

=Δ=Δ ABEABD  ABCD  
 

2.  พื้นที่รูปสีเ่หลี่ยม  
 

      1.  รูปส่ีเหล่ียมดานขนาน (PARALLELOGRAM)   คือรูปส่ีเหล่ียมที่มีดานตรงขามขนานกนัสองคู 

      ตัวอยาง  รูปส่ีเหล่ียมดานขนาน  

1 2 3
4

 
 
 สมบัติของรปูสี่เหลี่ยมดานขนาน  
 1.  ดานตรงขามยาวเทากัน  

 2.  มมุตรงขามมีขนาดเทากนั  

 3.  เสนทแยงมุมแบงคร่ึงซ่ึงกันและกนั  

  พื้นที่รูปส่ีเหล่ียมดานขนาน  = ความยาวฐาน  ×    ความสูง  

  พื้นที่รูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส  = ความยาวดาน  ×    ความยาวดาน 

   พื้นที่รูปส่ีเหล่ียมผืนผา  = ความกวาง       ×    ความยาว 
 

 2.  รูปส่ีเหล่ียมขนมเปยกปูน (RHOMBUS) 

     รูปส่ีเหล่ียมขนมเปยกปูน  คือรูปส่ีเหล่ียมดานขนานทีม่ีดานเทากันทุกดานแตมุมจะไม

เปนมุมฉาก         

       พื้นที่ของรูปส่ีเหล่ียมขนมปยกปูน   

        =   ความยาวฐาน × ความสูง  

        หรือ  = 
2
1
× ผลคูณของเสนทแยงมุม 

* รูปสี่เหล่ียมดานขนานท่ีมีดานท้ังสี่ยาว

เทากัน เสนทแยงมุมจะต้ังฉากซึ่งกันและกัน 
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B

C
D

A

E

F

 

B

D

C

    
A

3. รูปส่ีเหล่ียมคางหมู (TRAPEZOID) 

 รูปส่ีเหล่ียมคางหม ู คือรูปส่ีเหล่ียมที่มีดานขนานกันคูหนึง่เทานัน้  

B

D C

    
A

 
พื้นที่รูปส่ีเหล่ียมคางหมู  =

2
1
× ความสูง× ผลบวกความยาวของดานคูขนาน 

 

4. รูปส่ีเหล่ียมรูปวาว  (KITE) 

 รูปส่ีเหล่ียมรูปวาว  คือรูปส่ีเหล่ียมที่มีดานประชิดกันยาวเทากันสองคู 

 

 

 

 

 

 

 

 พื้นที่รูปส่ีเหล่ียมรูปวาว   =  
2
1  × ผลคูณของความยาวเสนทแยงมุม 

 

5. รูปส่ีเหล่ียมใด ๆ (QUADRILATERAL)  

 รูปส่ีเหล่ียมดานไมเทา  คือ  รูปส่ีเหล่ียมทีม่ีดานไมเทากนัเลย  

 

 

 

   

 

 

พืน้ที่รูปส่ีเหล่ียมใด ๆ    

                             =  
2
1
× ความยาวเสนทแยงมุม × ผลบวกความยาวของเสนกิง่ที่ต้ังฉากกับเสนทแยงมุมนัน้ 
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15 หนวย 

15 หนวย 

 10 วา

8  วา.

 

2.3 เมตร

2.5  เมตร

 

ใบกิจกรรม 
เรื่องพื้นท่ีรูปเรขาคณิต 

 
 

 
 
 

คําชี้แจง... 
 

1.  ใหนกัเรียนหาพื้นที่รูปเรขาคณิตแตละขอ  โดยวิเคราะหการหาพื้นทีข่องรูปเรขาคณิตจากโจทย 

      ทีก่ําหนดให  หาความสัมพันธเพื่อสรางขอคาดการณ  ละลําดับข้ันตอนในการหาพื้นที่สวนทีแ่รเงา 

2.  แสดงข้ันตอนการหาคําตอบที่ถูกตอง   
 

 ตอนท่ี 1.  ใหนักเรียนหาพื้นที่รูปเรขาคณิต  

 
 1)        2)  

 

    

 

 

 พืน้ที่รูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส   พืน้ที่รูปส่ีเหล่ียมดานขนาน      

 =    ความยาวดาน × ความยาวดาน   =  ………………………………….                     

 = ..........................    ตารางหนวย  =  …………………………………. 

 

  3)     4)   

    

    

 

 
 

 พื้นที่รูปสามเหล่ียม  = ...................................         พืน้ที ่    = ..............................          

                                      พืน้ที่     = ...........................................            พื้นที ่ =  ........................................... 

กลุมที ่..........................สมาชิกคนที ่ 1 ช่ือ....................................................... 

  สมาชิกคนที ่ 2 ช่ือ....................................................... 

4  ฟุต

8 ฟุต

6  ฟุต
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21  ซม.  18 ซม.

15 ซม.

20  เมตร

7 นิ้ว

5 นิ้ว

4 นิ้ว

 

 5.3 เซนติเมตร

2 เซนติเมตร

8 เซนติเมตร
 

11 นิ้ว

6 นิ้ว

7 นิ้ว

 

8 นิ้ว

12 นิ้ว

4 นิ้ว
8 นิ้ว

 5)                                                  6)   

 

    

    

 

  

  

 พื้นที่  = ..................................................          พื้นที่     = ....................................          

                ..................................................................................  ............................................................ 

 

  7)       8)   

 

    

 

 

  

  

 พื้นที่  = ..................................................          พื้นที่     = ....................................          

                ..................................................................................  ............................................................ 

 

  

  9)      10)    

 

 

 

 

 

  

 พื้นที่  = ..................................................          พื้นที่     = ....................................          

                ..................................................................................  ............................................................ 
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4 นิ้ว

4 นิ้ว

12 นิ้ว

8 นิ้ว
2 ฟุต

2 ฟุต

2 ฟุต
6 ฟุต

3 ม.

3 ม.

2.4 ม.

2.4 ม.
1.8 ม.

1.8 ม.

40 ม.

18 ม.

20 ม.

35 ม.

22 ม.

11)      12)   

 

 

 

 

 

  

 พื้นที่  = ..................................................          พื้นที่     = ....................................          

                ..................................................................................  ............................................................ 

 

 

  13)     14)    

 

 

 

 

 

 

 

 พื้นที่  = ..................................................          พื้นที่     = ....................................          

                ..................................................................................  ............................................................ 
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12  วา 

  24  วา 

 

4  ซม. 4  ซม.

8  ซม.

6 ซม.

 
  ตอนท่ี 2.  ใหนักเรียนหาพ้ืนที่สวนที่แรเงา 

 

1)        
         วิเคราะหโจทย 
                                                                      จากรูป  ตองการหาพื้นที่สวนที่แรเงา 

                                                                ใชความรู   -  เร่ืองพื้นที่รูปส่ีเหล่ียมผืนผา    

            -   พืน้ที่รูปสามเหล่ียม               

 

 

 

 

 

 

 
     
                    
 
2)    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอความคาดการณ 
 

พื้นที่สวนที่แรเงาแรเงาหาไดจาก  

- พื้นที่รูปสามเหล่ียม  4 รูป    

(พื้นที่ที่ไมไดแรเงา) หักออกจาก พืน้ที่รูป

ส่ีเหล่ียมผืนผา (พืน้ที่ทัง้หมด)   

ขั้นตอนการหาพ้ืนท่ี 
 

-  พืน้ที่รูปส่ีเหล่ียมผืนผา  (พื้นที่ทัง้หมด) 

      =   ความกวาง ×  ความยาว 

      =    6 ×  8      =   48     ตารางเซนติเมตร  

-  พืน้ที่รูปสามเหล่ียม 4 ช้ิน  (พื้นที่สวนที่ไมไดแรเงา) 

= 
2
1   ×  ความยาวฐาน  ×  ความสูง ×  4 

=   
2
1   ×  3  ×  4 ×  4 

 =   24 ตารางเซนติเมตร 

ดังนัน้   

พืน้ที่สวนที่แรเงาเทากับ  48 -24 = 24 ตารางเซนติเมตร 

วิเคราะหโจทย 
 

จากรูป  ตองการหาพืน้ที่สวนที่แรเงา 

ใชความรู   -   พื้นที่รูปส่ีเหล่ียมผืนผา -   พืน้ที่รูปวงกลม 

ขอความคาดการณ 
 

พื้นที่สวนที่แรเงาหาไดจาก  

- 

- 
 

ขั้นตอนการหาพ้ืนท่ี 
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6 นิ้ว

6 นิ้ว

6 นิ้ว6 นิ้ว

3)   กําหนดวงกลมแตละวงมีรัศมียาว  14  นิว้   สวนที่แรเงามพีื้นที่เทากับ....................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4)   

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

วิเคราะหโจทย 
 

จากรูป  ตองการหาพืน้ที่สวนที่แรเงา 

ใชความรู   -    

                 - 

ขอความคาดการณ 
 

พื้นที่สวนที่แรเงาหาไดจาก  

- 

- 
 

ขั้นตอนการหาพ้ืนท่ี 
 

วิเคราะหโจทย 
 

จากรูป  ตองการหาพืน้ที่สวนที่แรเงา 

ใชความรู   -    

                 - 

ขอความคาดการณ 
 

พื้นที่สวนที่แรเงาหาไดจาก  

- 

- 
 

ขั้นตอนการหาพ้ืนท่ี 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร   
 

เรื่อง การวัด       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2          เวลา 60  นาที  
 

 
คําชี้แจง     

(1) แบบทดสอบฉบับนีส้รางขึ้นเพื่อวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน  เร่ือง การวัด 

      ทีเ่นนทักษะการเช่ือมโยง  สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 

(2) แบบทดสอบฉบับนีเ้ปนแบบอัตนัย  จาํนวน  10  ขอ  ใหนักเรียนแสดงวิธทีาํ 

       ลงในกระดาษคําตอบ  

(3) แบบทดสอบอัตนัยมีคะแนนขอละ  2 คะแนน  รวมทั้งสิ้น 20 คะแนน   

       และมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

 

(4)  เวลาที่ใชในการทําแบบทดสอบ 60 นาท ี

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

2 -  คําตอบถูกตอง  แสดงวิธทีาํที่มีประสิทธภิาพโดยแสดงถึง 

   การคิดอยางมีระบบ  การคิดวิเคราะห   

-  แสดงความเช่ือมโยงระหวางเนื้อหาวิชาไดชัดเจน   

-  ลงขอสรุปที่ถูกตองชัดเจน  

-  นําเสนอผลงานไดอยางเหมาะสม 

1 -  คําตอบถูกตอง  แสดงวิธทีาํยังไมสมบูรณ 

-  แสดงความเช่ือมโยงระหวางเนื้อหาวิชาไดไมชัดเจน   

-  ลงขอสรุปบางสวนผิดพลาด 

-  นําเสนอผลงานไดไมชัดเจน 

0 -  คําตอบไมถูกตอง  และแสดงวิธทีําไมถูกตอง  

-  แสดงความเช่ือมโยงระหวางเนื้อหาวิชาไดไมชัดเจน  

-  ลงขอสรุปไมถูกตอง 

-  นําเสนอผลงานไดไมถูกตอง 
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1. บริเวณการจัดจําหนายพนัธุไมดอกของกลุมแมบานอําเภอไทรโยค    ในงานสัปดาหสะพาน 

    ขามแมน้ําแคว    มพีื้นทีดั่งรูป  

 
 

  ถาตองเสียคาเชาพืน้ที่ตารางวาละ 150 บาท (ตลอดงาน)   นกัเรียนคิดวากลุมแมบานอําเภอ 

ไทรโยค  จะตองเสียคาเชาพืน้ที่เปนเงนิเทาไร     

 
วิธีคิด 
 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
สรุปการใหเหตุผล 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 



 224 

2. จากรูปขางลางเปนภาพถายทางอากาศของเกาะแหงหนึง่ทางภาคใตของประเทศไทย  

   ถากาํหนดใหพืน้ที ่1 ตารางกิโลเมตร  มปีระชากรอาศัยอยูไดประมาณ 120  คน  ใหนกัเรียนหาวาเกาะแหงนี ้

   จะมีประชากรอาศัยอยูไดประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 
วิธีคิด 
 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
สรุปการใหเหตุผล 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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3.  หอคําหลวง (Royal Pavilion) คือ พืน้ที่จัดแสดงสวนกลางที่โดดเดนที่สุดของงานมหกรรม 

     พืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ   ราชพฤกษ 2549   ต้ังอยูบนเนนิดิน   เนื้อที่ประมาณ 3,000  

     ตารางเมตร   สวนตัวอาคารเปนเรือนไมคร่ึงตึก 2 ช้ัน ที่มีความสงางามสวยงามดวยสถาปตยกรรม 

     แบบลานนา      ดังภาพ 

 

 

 

 

 
 

อยากทราบวา   

ถาปูกระเบ้ืองรอบแปลนพ้ืนที่ดานใน  

บริเวณที่ปูกระเบ้ืองมพีืน้ที่เทาไร    ใหหนวยความยาวในแปลนมีหนวยเปนเมตร 
 

 วธิีคิด 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
สรุปการใหเหตุผล 
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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48 วา

30 วา
52 วา

22 วา

52   วา  

4.  นางสาวน้าํทพิย ไดรับมรดกเปนที่ดิน ดังรูป  จึงคิดทีจ่ะนาํที่ดินผืนนี้  มาจัดสรรเปนไรนาสวนผสม 

     ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงในการหาพื้นที่ของทีดิ่นมรดกนี ้นางสาวน้าํทพิยควรเลือกใช 

     การแปลงทางเรขาคณิตแบบใดจึงจะเหมาะสม  เขียนอธิบายเหตุผลประกอบคําตอบดวย   
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
วิธีคิด 
 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
สรุปการใหเหตุผล 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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5.  เด็กชายตนวิง่ออกกาํลังกายตอนเชาทีส่วนสาธารณะของเทศบาลตําบลวังโพธ์ิ   โดยวิง่สองรอบ 

     ตามแผนผังดานลางนี ้ อยากทราบวา  ในแตละวันเด็กชายตนวิง่ไดระยะทางทั้งส้ินเทาใด    

    (π ≈ 3.14)   
      

 

 

      

 

   
 
 
 
วิธีคิด 
 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
สรุปการใหเหตุผล 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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6.  บริษัทพรีเมียมไดออกแบบแผงกั้นหองเอนกประสงคทําดวยไมเกรด A   ฉลุเปนรูปดอกไม 

     ใชในการตกแตงบานแผงไม 1 แผน จะมีดอกไมทั้งหมด  64  ดอก  มีลักษณะและขนาด ดังรูป     
 

 
 

 
 
 

 

ดอกไมแตละดอกที่ประกอบเปนแผงกั้นหองเอนกประสงคประกอบดวยรูปวงกลม 4  วง  แตละวงมีเสน

ผานศูนยกลางยาว 10  เซนติเมตร  สวนที่เปนสีขาวคือ สวนทีฉ่ลุเอาเนือ้ไมออก  อยากทราบวาถาตองการ

ทาสีแผงก้ันไมนี้ทัง้ดานหนาและดานหลัง  จะมีบริเวณทีต่องทาสีอยางนอยแผนละกีต่ารางเซนติเมตร 
   
วิธีคิด 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
สรุปการใหเหตุผล 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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7.  นิดาตองการหอของขวญัใหคุณแม   โดยกลองของขวัญมีลักษณะเปนกลองทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก   

     มีขนาดกวาง 12 นิ้ว  ยาว 18 นิ้ว  สูง 6  นิ้ว นิดาจะตองใชกระดาษสาทีม่ีพืน้ที่อยางนอยเทาไร  

     เพื่อนาํมาหอกลองของขวัญกลองนี้   
 

 

 

 

 
 

 
 
วิธีคิด 
 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
สรุปการใหเหตุผล 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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8.  ขนมเทยีนแกว สินคา OTOP ของอําเภอไทรโยค   ลักษณะขนมเทยีนแกวแตละลูกมีลักษณะเปน 

       พีระมิดฐานส่ีเหล่ียมจัตุรัส  มีดานยาวดานละ 2 เซนติเมตร   ผิวขางเปนรูปสามเหล่ียมดานเทา  

       อยากทราบวา จะตองใชใบตองที่มพีืน้ที่อยางนอยที่สุดเทาไรในการหอขนมเทยีนแกวแตละลูก 

 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีคิด 
 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………  

 
สรุปการใหเหตุผล 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  
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ไรดอกไม

บอเล้ียงปลาทบัทมิ

ไรมะขามหวาน

ไรมะขามหวาน
50  ม. 14  ม.

9.  เด็กชายรามไดเขาแขงขันการออกแบบจัดที่ดินเพื่อการเพาะปลูกและเล้ียงสัตว ในกิจกรรม 

       สัปดาหวทิยาศาสตร   ของโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจนวทิยา  โดยเขาไดออกแบบ จัดสรรพื้นที ่

     เพื่อขุดบอเล้ียงปลาทับทิม ไรดอกไม และ ไรมะขามหวาน  ดังภาพ  อยากทราบวาไรมะขามหวาน 

      ของเด็กชายรามมีพืน้ที่เทาไรโดยประมาณ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
วิธีคิด 
 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
สรุปการใหเหตุผล 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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10. เรือลําหนึง่แลนไปทางทิศเหนือ 150 กิโลเมตร      แลวแลนไปทางทิศตะวนัออก    120 กิโลเมตร     

        จึงแลนตอไปทางทิศใต 128 กิโลเมตร ขณะนีเ้รือลํานีอ้ยูหางจากจุดเร่ิมตนประมาณกี่กิโลเมตร 
 

 

 
 
วิธีคิด 
 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
สรุปการใหเหตุผล 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก  ง  
 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
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รายช่ือผูเช่ียวชาญ 
 

 ผูเช่ียวชาญในการตรวจเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย   

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ  บทเรียนปฏิบัติการโดยใชโปรแกรม GSP ( GEOMETER’S 

SKETCHPAD)  แผนการจัดการเรียนรูเร่ืองการวัด  และ  แบบทดสอบ 

  1.  อาจารยประสาท   สอานวงศ 

   ขาราชการบาํนาญ     

   สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

  2.  ผูชวยศาสตราจารย จิตรา  เพ็ชรสุข 

   ภาควิชาคณิตศาสตรศึกษา    คณะวิทยาศาสตร  

   มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

  3.  อาจารยเสริม  จันทรทว ี

   ภาควิชาคณิตศาสตร   คณะวิทยาศาสตร 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง   จังหวัดราชบุรี  

  4.  อาจารยชนธิชา  เศตะพราหมณ 

   ครูโรงเรียนบางปะกอกวทิยา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 

ชื่อ  ชื่อสกุล      นางสาววิมล   อยูพพิัฒน  

วันเดือนปเกิด     20  เมษายน   2517 

สถานที่เกิด      อําเภอดําเนนิสะดวก    จังหวัดราชบุรี  

สถานที่อยูปจจุบัน    50/12  ตําบลลุมสุม   อําเภอไทรโยค   จังหวัดกาญจนบุรี   

ตําแหนงหนาที่การงานปจจบัุน ครู  คศ. 2  วทิยฐานะชํานาญการ 

สถานทีท่ํางานปจจุบัน   โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจนวิทยา  อําเภอไทรโยค    

       จังหวัดกาญจนบุรี   

ประวัติการศึกษา 

  พ.ศ. 2531   ชันมัธยมศึกษาปที ่3  โรงเรียนตรงจิตวทิยา จงัหวัดสมุทรสาคร 

  พ.ศ. 2534   ชั้นมัธยมศึกษาปที ่6  โรงเรียนสายธรรมจันทร  จังหวัดราชบุรี 

  พ.ศ. 2538   ค.บ. (คณิตศาสตร)   สถาบนัราชภัฏหมูบานจอมบงึ   

       จังหวัดราชบุรี 

  พ.ศ. 2551   กศ.ม. (การมธัยมศึกษา)  สาขาการสอนคณิตศาสตร  

       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
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