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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
               การพัฒนาประเทศจะดําเนินไปดวยดีนั้น  ยอมขึ้นอยูกับคุณภาพของประชากรเปนสําคัญ   
การศึกษามีสวนสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  เปนพื้นฐานสําคัญของการพัฒนาและ
เปนเครื่องชี้นําสังคม  ผูไดรับการศึกษาจึงเปนบุคคลที่มีคุณภาพและเปนกําลังสําคัญตอการพัฒนา
ประเทศ  การจัดการศึกษาตามแนวทางที่กําหนดไวในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  
2544  นั้น  มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมี

ความสําคัญที่สุด  ผูสอนจะตองเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเปนผูชี้ใหจํามาเปนผูถายทอด   
สนับสนุนใหผูเรียนแสวงหาความรูจากส่ือและแหลงการเรียนรูตางๆ  (กองวิจัยทางการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ,  2545,  หนา 3)  ดังระบุไวในมาตรา 6  ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พุทธศักราช  2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 วาการจัดการศึกษาตองเปนไป
เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม            
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,  2543,  หนา 8)  
               แมโลกจะเจริญกาวหนาพัฒนาไปไกลมาก   มีสาขาวิชาใหมๆ  เกิดขึ้นตลอดเวลา  แตวิชา
หนึ่งซึ่งเปนที่ยอมรับวาเปนรากฐานและเปนแกนสําคัญของความเจริญกาวหนานั้น ก็คือ “วิชา
คณิตศาสตร”  วิชาคณิตศาสตรไมใชวิชาที่เกิดใหมแตเปนวิชาที่เกาแกที่ไมมีวันตายซึ่งนับวันจะ
เจริญยิ่งขึ้น  เนื่องจากมีการคิดคนทฤษฎีใหมของนักคณิตศาสตรอยูตลอดเวลา  (สุวัฒนา อุทัยรัตน,  
2541,  หนา 1) ซ่ึงสอดคลองกับยุพิน พิพิธกุล (2546,  หนา 1) ที่กลาวถึงความสําคัญของวิชา
คณิตศาสตรไววา  “วิชาคณิตศาสตร  เปนวิชาที่เกี่ยวของกับความคิด  มีแบบแผนมีแบบรูป          
ทุกขั้นตอนจะตอบไดและจําแนกออกมาใหเห็นจริง เปนคนมีเหตุผล ใฝรู ตลอดจนพยายามคิด     
ส่ิงแปลกใหมและนําคณิตศาสตรไปแกไขปญหาทางวิทยาศาสตร  และวิชาคณิตศาสตรเปนวิชา     
ที่ชวยกอใหเกิดความเจริญกาวหนา   ทั้งทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   โลกปจจุบันเจริญขึ้น   



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

เพราะการคิดคนทางวิทยาศาสตร  ซ่ึงตองอาศัยความรูทางคณิตศาสตร ดังคํากลาวของคารล ฟรีดริค 
เกาส  (Carl Friedrich Gauss)  นักคณิตศาสตรชาวเยอรมันที่มีช่ือเสียง  ในศตวรรษที่ 19  วา   
“คณิตศาสตรเปนราชินีของวิทยาศาสตร   และเลขคณิตเปนราชินีของคณิตศาสตร” นอกจากนี้ 
คณิตศาสตรยังชวยพัฒนาใหเปนคนที่สมบูรณ  เปนพลเมืองดี เพราะคณิตศาสตรชวยเสริมสราง
ความมีเหตุผล ชางคิด ชางริเร่ิมสรางสรรค มีระบบระเบียบในการคิดมีการวางแผนในการทํางาน 
การตัดสินใจ   และมีความรับผิดชอบตอกิจการงานที่ไดรับมอบหมาย   (สิริพร ทิพยคง,  2545,  
หนา 1)  การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพ  จึงเปนจุดมุงหมายสําคัญประการ
หนึ่งของการศึกษาไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ในกระแสการปฏิรูปการศึกษาในปจจุบัน   ที่มุงเนนให
ผู เ รียนสามารถเรียนรูได เต็มศักยภาพของตนเอง    การจัดกิจกรรมคณิตศาสตรจึงควรมี              
ความหลากหลาย   เพื่อใหผูเรียนเรียนรูไดดีที่สุด ไมวาในบริบทใด   จากความสําคัญดังกลาว   ใน
โครงสรางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  จุดหมาย ขอ 4  กําหนดใหผูเรียน
มีทักษะและกระบวนการ   โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  ทักษะการคิด  การสราง
ปญหาและทักษะในการดําเนินชีวิต  ดังนั้น  จึงจัดใหวิชาคณิตศาสตรเปนหนึ่งในแปดกลุมสาระ     
การเรียนรูที่เปนสาระหลัก  เปนพื้นฐานที่สําคัญที่ผูเรียนทุกคนตองเรียนรู  (สํานักนิเทศและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา,  2545,  หนา 4-5)   
                เรขาคณิตเปนสาระหนึ่งของวิชาคณิตศาสตร  มีบทบาทสําคัญตอการศึกษาวิทยาการสาขา
อ่ืนๆ อยางมาก  อาทิ วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร  สถาปตยกรรมและศิลปกรรมศาสตร  ส่ิงที่
ปรากฏอยูรอบตัวเราทั้งที่เปนธรรมชาติและส่ิงสรางสรรคของมนุษย   สวนใหญมีรูปแบบทาง
เรขาคณิตหรือใชความรูทางเรขาคณิตมาเกี่ยวของดวย ที่สําคัญคือ เรขาคณิตยังเปนวิชาที่มีการฝก
ทักษะความสามารถดานมิติสัมพันธ  (Usiskin,  1987,  pp. 17-31 อางถึงใน วรรณวิภา สุทธเกียรติ,  
2542,  หนา 1) ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  กําหนดให  เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิตเปนหนึ่งในสาระที่ 3  
เรขาคณติ  มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเลื่อนขนาน การสะทอน  และการหมุน  จุดประสงคใหผูเรียนรูจัก
วิเคราะหและอธิบายความสัมพันธระหวางรูปตนแบบและรูปที่ไดจากการเลื่อนขนาน  การสะทอน  
และการหมุน นําสมบัติเกี่ยวกับการเลื่อนขนาน  การสะทอน  และการหมุนไปใช  และบอกพิกัด
ของรูปเรขาคณิตที่เกิดจากการเลื่อนขนาน  การสะทอน  และการหมุน  บนระนาบพิกัดฉากได  แต
การแปลงทางเรขาคณิตเปนเรื่องที่นักเรียนตองปฏิบัติ ไดแก การสรางรูป การวัด การตัดกระดาษ 
หรือการยกรูปทับ  แลวสังเกตจนไดขอสรุป กวาจะพิสูจนไดตองใชเวลามาก ตองปฏิบัติซํ้าหลายๆ 
ตัวอยางจึงจะสรุปได  ทั้งครูและนักเรียนเกิดความเบื่อหนายในการสอนและการเรียน ซ่ึงเปนปญหา
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ที่ครูผูสอนคณิตศาสตรจําเปนตองใชส่ือที่มีประสิทธิภาพ  ที่สามารถทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและ
ทําความเขาใจงาย   
                ปจจุบันนี้  การใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือในการเรียนการสอน เชน คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร  คอมพิวเตอรเปนสิ่งสําคัญและมีผลตอการยกระดับความรูของนักเรียน ดังนั้น        
การเรียนการสอนดวยคอมพิวเตอรซ่ึงการสอนผานจอภาพ  (on-Screen Interactive Instruction)  ที่
มุงใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธกับคอมพิวเตอร  สามารถเพิ่มแรงจูงใจในการเรียน เพราะมีการใชสี 
ภาพ ลายเสน เสียงดนตรี  คอมพิวเตอรสามารถทํางานไดรวดเร็ว มีหนวยความจําที่เก็บขอมูลได
มาก  ขอมูลที่ไดถูกตองแมนยํา  จึงมีการนําคอมพิวเตอรมาใชในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น         
(กิดานันท มลิทอง,  2543,  หนา 240)   ซ่ึงสอดคลองกับเอมบซ (Embse,  1997,  pp. 404-408)  ได
กลาวถึงความสําคัญของการนําโปรแกรมคอมพิวเตอรมาใชในการเรียนการสอนเรขาคณิตวา    
“โปรแกรมคอมพิวเตอรสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบไดตามความตองการ  จึงดีกวาการใชกระดาษ
และดินสอ  ดานการเรียนก็ชวยใหนักเรียนสามารถเรียนรูมโนทัศนทางเรขาคณิตและนําไป
ประยุกตใชได   ทําใหเปนผูมีศักยภาพในการแกปญหาและมีจินตนาการทางเรขาคณิต” สวน      
การแปลงทางเรขาคณิต  ซ่ึงเปนเนื้อหาหนึ่งของเรขาคณิตที่สามารถนํามาประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได  เชน  ศิลปะ  สถาปตยกรรม  ภาพยนตร   และสุกัญญา ยีกา (2545,  หนา 5)  ได
กลาววา  การแปลงทางเรขาคณิตนี้จะเปนพื้นฐานในการเรียนเรขาคณิตในระดับสูง  เชน เรขาคณิต
วิเคราะห  รวมทั้งยังนําไปฝกความสามารถในดานมิติสัมพันธบางรูปได ซ่ึงในความสามารถดานมติิ
สัมพันธนี้จะนําไปสูอาชีพทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม รวมทั้งดานศิลปกรรมดวย  
                 ดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยี    มีการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปสําหรับ
การเรียนการสอนเรขาคณิตไวหลายโปรแกรม ที่นาสนใจคือ โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 
(GSP)  มีคุณสมบัติใชงานงาย  ผูเรียนสามารถสรางงานสองมิติและสามมิติ  พลิก หมุน ยืด หด หรือ
เล่ือนรูปในมุมมองตางๆ ไดอยางรวดเร็วเปนที่นาสนใจ  การเปลี่ยนแปลงรูปทําไดงาย รวมถึง
สามารถวัดขนาดของมุมและความยาวไดอยางถูกตองรวดเร็ว นักเรียนสามารถสรางรูปและทําซ้ําๆ  
แลวพิสูจนไดหลายครั้งโดยไมเสียเวลามาก   ทําใหเนื้อหาเรื่องการแปลงทางเรขาคณิต  จาก
นามธรรมมองเห็นเปนรูปธรรมมากขึ้น  นอกจากนี้ยังสามารถชวยครูในการออกแบบกิจกรรมและ
สรางรูปเรขาคณิตในใบงาน  แบบฝกหัดและขอสอบ ซ่ึงที่ผานมานับเปนเรื่องที่ยุงยากพอสมควร 
(ประพนธ จายเจริญ,  2549,  หนา 65)   ปจจุบันโปรแกรม GSP  สามารถชวยครูผูสอนได  ในหลาย 
ประเทศรวมทั้งประเทศไทย ไดมีการนําโปรแกรม GSP  มาใชในการเรียนคณิตศาสตรตั้งแตระดับ
ประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาและโดยการสนับสนุนของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี  กระทรวงศึกษาธิการ ทําใหโปรแกรม GSP เปนที่แพรหลายในหลายโรงเรยีน      
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   ดังนั้น  ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน  ผูวิจัยเห็นความสําคัญของโปรแกรม GSP ที่มีตอ    
การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร  จึงทําใหผูวิจัยสนใจที่จะนําโปรแกรม  GSP  มาพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต   สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  ซ่ึงอาจเปนแนวทางหนึ่งใน
การชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  ใหสูงขึ้นได    
 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
                1.2.1 เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร  เร่ือง  การแปลงทางเรขาคณิต โดยใช
โปรแกรม GSP  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2   ใหมปีระสิทธิภาพไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 
80/80        
                1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร กอนเรียนและหลังเรียน เร่ือง  
การแปลงทางเรขาคณิต โดยใชโปรแกรม GSP  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2   
                1.2.3 เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2  ที่มตีอการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง 
การแปลงทางเรขาคณิต โดยใชโปรแกรม GSP 
 

1.3 สมมติฐานของการวิจยั 
 
           1.3.1 แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร  เร่ือง  การแปลงทางเรขาคณติ  โดยใชโปรแกรม 
GSP ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ทีพ่ัฒนาขึ้น  มีประสิทธิภาพไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 
                1.3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต โดยใชโปรแกรม 
GSP หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
                1.3.3 เจตคติของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2  ที่มีตอการเรียนคณิตศาสตร หลังเรียน เร่ือง 
การแปลงทางเรขาคณิต โดยใชโปรแกรม GSP  อยูในระดับมากขึ้นไป 

 
1.4 ความสําคัญของการวิจัย 
 
                1.4.1 นักเรียนพัฒนาความรูความสามารถและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง 
การแปลงทางเรขาคณิตสูงขึ้น 
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          1.4.2 เปนแนวทางสําหรับครูผูสอนในการเลือกใชแผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร 
เร่ือง  การแปลงทางเรขาคณติ  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
                 1.4.3 เปนแนวทางในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู  โดยใชโปรแกรม  GSP  ในเนื้อหา
อ่ืนๆ 
  1.4.4 นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนคณิตศาสตร 
 

1.5 ขอบเขตของการวิจัย 
 
                 การวิจัยคร้ังนี้  ผูวจิัยไดกําหนดขอบเขตไวดังนี้ 
         1.5.1 ประชากร   
                          ประชากร  ไดแก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา 2552 
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย)  อําเภอบางปะกง  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  
จํานวน  2  หองเรียน  นักเรียนรวมทั้งสิ้น   60   คน 
          1.5.2  กลุมตัวอยาง  
                           กลุมตัวอยาง ไดแก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2/1  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 
2552 โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย) อําเภอบางปะกง  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  
เขต 1  จํานวน 1 หองเรียน นักเรียน 30 คน ไดมาโดยการสุมอยางงาย (simple random sampling) ใช
วิธีจับฉลาก โดยใชหองเรียนเปนหนวยการสุม ซ่ึงนักเรียนทั้งสองหองมีผลการเรียนไมแตกตางกัน  
เนื่องจากโรงเรียนจัดหองเรียนโดยคละความสามารถเกง ปานกลาง และออน อยูในหองเดียวกัน 
          1.5.3 เนื้อหาท่ีใชในการวิจัย   
                          เนื้อหาที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนเนื้อหาในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สาระที่ 
3 : เรขาคณิต หนวยการเรียนรูที่ 4  เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต จากคูมือครูสาระการเรียนรูพื้นฐาน  
คณิตศาสตร  เลม 1 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2   ตามหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช  2544    จัดทําโดย   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
กระทรวงศึกษาธิการ  ประกอบดวยเนื้อหา  ดังนี้ 

     1) การเลื่อนขนาน 
                              (1) ความหมายและสมบัติของการเลื่อนขนาน 
                              (2) สํารวจการเลื่อนขนาน 
                              (3) การเลือ่นขนานในระบบพิกดัฉาก 
                              (4) การนําความรูเร่ืองการเลื่อนขนานไปใช 
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     2) การสะทอน 
                              (1) ความหมายและสมบัติของการสะทอน 
                              (2) สํารวจการสะทอน 
                              (3) การสะทอนในระบบพิกัดฉาก 
                              (4) การนําความรูเร่ืองการสะทอนไปใช 
                         3) การหมุน 
                              (1) ความหมายและสมบัติของการหมุน 
                              (2) สํารวจการหมุน 
                              (3) การหมุนในระบบพกิัดฉาก      
                              (4) การนาํความรูเร่ืองการหมุนไปใช 
                           (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  กระทรวงศกึษาธิการ,  
2547,  หนา 50-55) 
             1.5.4  ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย  

             ระยะเวลาที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้   ใชทดลองในภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา 2552   
เวลาทดลองจํานวน 14 ชัว่โมง (รวมสอบกอนเรียน 1 ช่ัวโมงและสอบหลังเรียน 1 ชัว่โมง) ดังนี ้
                           1) แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เร่ือง ความหมายและและสมบัติของการเลื่อนขนาน    
จํานวน 1 ชั่วโมง 
                           2) แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เร่ือง สํารวจการเลื่อนขนาน  จํานวน 1 ช่ัวโมง 
                           3) แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เร่ือง การเลื่อนขนานในระบบพิกัดฉาก  จํานวน 1 
ชั่วโมง 
                                 4) แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เร่ือง การนําความรูเร่ืองการเลื่อนขนานไปใช  จํานวน 
1 ชั่วโมง 
                           5) แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เร่ือง ความหมายและสมบัติของการสะทอน  จํานวน 
1 ชั่วโมง 
                           6) แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 เร่ือง สํารวจการสะทอน จํานวน 1 ช่ัวโมง 
                           7) แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 เร่ือง การสะทอนในระบบพิกัดฉาก จาํนวน 1 ช่ัวโมง 
                           8) แผนการจัดการเรียนรูที่ 8 เร่ือง การนําความรูเร่ืองการสะทอนไปใช  จํานวน 1 
ชั่วโมง 
                           9) แผนการจัดการเรียนรูที่ 9 เร่ือง ความหมายและสมบัติของการหมุน  จํานวน 1 
ชั่วโมง 
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                        10) แผนการจดัการเรียนรูที่ 10 เร่ือง สํารวจการหมุน  จํานวน 1 ช่ัวโมง 
                        11) แผนการจดัการเรียนรูที่ 11 เร่ือง การหมุนในระบบพกิัดฉาก จํานวน 1 ช่ัวโมง 
                         12) แผนการจัดการเรียนรูที่ 12 เร่ือง การนําความรูเร่ืองการหมุนไปใช  จํานวน 1 
ชั่วโมง 
                1.5.5 ตัวแปรที่ศึกษา   
                         1) ตัวแปรตน  ไดแก  การจดักิจกรรมการสอนโดยใชแผนการจัดการเรียนรู
คณิตศาสตร เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต โดยใชโปรแกรม GSP ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2   
                         2) ตัวแปรตาม ไดแก    
                             (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต โดยใช
โปรแกรม  GSP ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2   
                             (2) เจตคติของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2   ที่มีตอการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง   
การแปลงทางเรขาคณิต โดยใชโปรแกรม GSP 
 

1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
   จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของ  ผูวิจัยไดเสนอกรอบแนวคิด ดังนี ้
                            ตัวแปรตน                                                                  ตัวแปรตาม 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพ 1  ความสัมพันธระหวางตัวแปรตนกบัตัวแปรตาม 
 

1.7 นิยามศพัทเฉพาะ 
      
                นิยามศัพทเฉพาะในการวจิัยคร้ังนี้  ไดแก 

 

     การจัดกจิกรรมการสอนโดยใช
แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร   
เร่ือง  การแปลงทางเรขาคณติ โดยใช
โปรแกรม GSP ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 
   เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต โดยใช 
   โปรแกรม GSP  
2. เจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
    ที่มีตอการเรียนคณิตศาสตร  
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             1.7.1 โปรแกรม GSP (The Geometer’s Sketchpad)  หมายถึง  โปรแกรมคอมพิวเตอรที่
พัฒนาขึ้นเพื่อใชในการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่สามารถสรางรูปเรขาคณิต  รูปกราฟตางๆ   และ
สามารถเลื่อน   หมุน   ยดื   และหดได    ทําใหนกัเรียนสามารถสืบเสาะ  คนหา  คาดเดาและสรุปหา
เหตุผลดวยตนเอง 
          1.7.2 แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร หมายถึง  แผนการจัดการเรยีนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้น  
เปนแผนการจดัการเรียนรู เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จัดกิจกรรมการเรียนรู 
โดยใชโปรแกรม GSP  จํานวน  12 แผน  ใชเวลาในการทดลองทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง  มีสาระการเรียนรู
เกี่ยวกับการเลื่อนขนาน   การสะทอน  และการหมนุ   มใีบกิจกรรมเปนเครื่องมือสําหรับการวัดและ
ประเมินผลในการเรียนการสอนระหวางเรียน    
           1.7.3 การแปลงทางเรขาคณิต  หมายถึง  การเคลื่อนที่ในทางเรขาคณติของรูปบนระนาบ
ซ่ึงเปนการจับคูกันแบบหนึ่งตอหนึ่งที่สมนยักันระหวางจดุตางๆ   ของรูปตนแบบกับจดุตางๆ   บน
ระนาบของภาพที่เกิดจากรูปตนแบบนัน้   การแปลงทางเรขาคณิต   3  แบบ  ไดแก  การเลื่อนขนาน 
การสะทอน  และการหมุน    การแปลงทางเรขาคณิตทั้งสามแบบนี้   จะไดภาพที่มีรูปรางเหมือนกนั
และขนาดเดียวกันกับตนแบบเสมอ 
            1.7.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณติศาสตร หมายถึง   ความสามารถของนักเรียนที่ไดจาก
การทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
ที่ผูวิจัยสรางขึน้ ใชทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต  โดยใชโปรแกรม 
GSP   
           1.7.5 แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง  แบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึน้เพื่อ
ใชสําหรับวัดผลกอนเรียนและหลังเรียน  เรื่อง  การแปลงทางเรขาคณติ   ช้ันมัธยมศกึษาปที่  2  เปน
ขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบ ชนิด  4  ตัวเลือก  จํานวน  45  ขอ  
          1.7.6 เจตคตท่ีิมีตอการเรียนคณิตศาสตร  หมายถึง   ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปที่ 2/1   หลังจากไดเรียนตามกจิกรรมการเรียนรู  โดยใชโปรแกรม GSP  โดยคิดเปนคะแนน
จากการตอบแบบวัดเจตคติทีม่ีตอการเรียนคณิตศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
           1.7.7 แบบวัดเจตคติท่ีมีตอการเรียนคณติศาสตร หมายถึง  แบบวดัเจตคติที่มีตอการเรียน
คณิตศาสตร ที่ผูวิจัยสรางขึ้น เปนแบบสอบถามความคิดเห็นหลังเรียน เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต 
โดยใชโปรแกรม  GSP  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2   จํานวน  15  ขอ  แบบวัดเปนชนิดมาตรา
สวนประมาณคา (rating scale)  กาํหนดการใหคะแนนมี  5  ระดับ  คือ 5,  4,  3,  2   และ 1  หมายถึง 
มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย และนอยทีสุ่ด  ตามลําดับ  และนําเสนอน้ําหนกัความคิดเห็นโดยใช
การประมาณคา 
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                 1.7.8 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู  หมายถึง  คุณภาพของแผนการเรียนรู
คณิตศาสตร เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต โดยใชเกณฑ 80/80  ดังนี ้
                       80  ตัวแรก  หมายถึง คาเฉลี่ยที่นักเรียนตอบถูกจากการทาํใบกิจกรรมระหวางเรียน  
เร่ือง การแปลงทางเรขาคณติ โดยใชโปรแกรม  GSP  โดยคิดเปนรอยละ   
                       80  ตัวหลัง  หมายถึง คาเฉลี่ยที่นักเรียนตอบถูกจากการทาํแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต โดยใชโปรแกรม GSP  โดยคิดเปนรอยละ  
           1.7.9 นักเรียน  หมายถึง  นักเรียนทีก่ําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1   ปการศึกษา  2552 
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย)  อําเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  


