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

 
บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 
               การวิจัยเรื่อง  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง         
การแปลงทางเรขาคณิต โดยใชโปรแกรม GSP ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผูวิจัยไดศึกษา
ตํารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ดังตอไปนี้ 
                2.1 เอกสารที่เกี่ยวของกับหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน  พุทธศักราช  2544   
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

        2.1.1 โครงสรางหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน  พุทธศักราช  2544   กลุมสาระ        
การเรียนรูคณติศาสตร 
                2.1.2 สาระและมาตรฐานการเรียนรูคณิตศาสตร 
                          2.1.3 วิสัยทัศนและคณุภาพของผูเรียน 

  2.2 เอกสารที่เกี่ยวของกับวชิาคณิตศาสตร 
        2.2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกบัวิชาคณิตศาสตร 
        2.2.2 ความหมายของวชิาคณิตศาสตร 
        2.2.3 ธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของวิชาคณิตศาสตร 
        2.2.4 เจตคติที่มีตอการเรียนคณิตศาสตร 
        2.2.5 การเรียนการสอนเรขาคณิต 
        2.2.6 การใชซอฟตแวรคอมพิวเตอรในการเรียนการสอนเรขาคณิต 
  2.3 เนื้อหาเกีย่วกับการแปลงทางเรขาคณติ ค 32101  คณิตศาสตรพื้นฐาน  ช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 2  ของ  สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ 
  2.4 เอกสารที่เกี่ยวของกับแผนการจัดการเรียนรู 

                      2.4.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับแผนการจัดการเรยีนรู 
        2.4.2 ความหมายและลักษณะของแผนการจัดการเรยีนรู 
        2.4.3 ประโยชนของแผนการจัดการเรยีนรู 

         2.4.4 หลักในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 
         2.4.5 องคประกอบและรูปแบบของแผนการจัดการเรียนรู 
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         2.4.6 ขั้นตอนการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู  
         2.4.7 การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู  
                2.5 โปรแกรม  GSP   
                2.6 งานวิจยัที่เกี่ยวของ 

        2.6.1 งานวิจยัในประเทศ 
        2.6.2 งานวิจยัตางประเทศ 

 

2.1 เอกสารที่เกี่ยวของกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544 
      กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 

  2.1.1 โครงสรางหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช  2544   กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร 
                        โครงสรางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2544 ไดเนนการจดัการศึกษา
โดยกําหนดมาตรฐานการเรียนรู ในการพัฒนาผูเรียนตามระดับพัฒนาการของผูเรียนเปน 4 ชวงชั้น
คือ  
                                ชวงชั้นที่  1   ชั้นประถมศึกษาปที่  1 – 3   
                                ชวงชั้นที่  2   ชั้นประถมศึกษาปที่  4 – 6   
                                ชวงชั้นที่  3   ชั้นมัธยมศึกษาปที่    1 – 3    
                                ชวงชั้นที่  4   ชั้นมัธยมศึกษาปที่    4 – 6       

          โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา ของโรงเรียนวัดบางวัว(สายเสรมิวิทย)   กลุมสาระ
การเรียนรูคณติศาสตร  ชวงชั้นที่ 3 (ม.1-3)  ไดแก 

          1) สาระการเรียนรูคณติศาสตรพื้นฐาน 
                            (1) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  รหัสวิชา  ค 31101  เวลาเรียน  120  ชั่วโมง/ป  
                            (2) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  รหัสวิชา  ค 32101  เวลาเรียน  120  ชั่วโมง/ป  
                            (3) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  รหัสวิชา  ค 33101  เวลาเรียน  120  ชั่วโมง/ป  

          2) สาระการเรียนรูคณติศาสตรเพิ่มเติม 
                            (1) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  รหัสวิชา  ค 31201  เวลาเรียน   80  ชั่วโมง/ป  
                            (2) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  รหัสวิชา  ค 32201  เวลาเรียน   80  ชั่วโมง/ป  
                            (3) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  รหัสวิชา  ค 33201  เวลาเรียน   80  ชั่วโมง/ป  
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                2.1.2 สาระและมาตรฐานการเรียนรูคณิตศาสตร 
                     1) สาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
                         สาระการเรียนรูที่กําหนดไวนี้ เปนสาระหลักที่จําเปนสําหรับผู เรียนทุกคน  
ประกอบดวยเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรในการจัดการเรียนรู   
ผูสอนควรบูรณาการสาระตางๆ  เขาดวยกันเทาที่จะเปนไปได 
                         สาระที่เปนองคความรูของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ประกอบดวย 
    สาระที่ 1 : จํานวนและการดําเนินการ 
    สาระที่ 2 : การวัด 
    สาระที่ 3 : เรขาคณิต 
    สาระที่ 4 : พีชคณิต 
    สาระที่ 5 : การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน 
    สาระที่ 6 : ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร 
            สําหรับผูเรียนที่มีความสนใจหรือมีความสามารถสูงทางคณิตศาสตร   สถานศึกษา
อาจจัดใหผูเรียนเรียนรูสาระที่เปนเนื้อหาวิชาใหกวางขึ้น  เขมขนขึ้น  หรือฝกทักษะกระบวนการ
มากขึ้น  โดยพิจารณาจากสาระหลักที่กําหนดไวนี้ หรือสถานศึกษาอาจจัดสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรอ่ืนๆ  เพิ่มเติมก็ได  เชน  แคลคูลัสเบื้องตน  หรือทฤษฎีกราฟเบื้องตน  โดยพิจารณาให
เหมาะสมกับความสามารถและความตองการของผูเรียน 

       2) มาตรฐานการเรียนรู 
             มาตรฐานการเรียนรูที่จําเปนสําหรบัผูเรียนทุกคน  มีดังนี ้
สาระที่ 1 : จํานวนและการดาํเนินการ 
มาตรฐาน ค 1.1 : เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใชจํานวนในชีวิตจริง                     
มาตรฐาน ค 1.2 : เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนนิการของจํานวนและความสัมพันธระหวาง 
                             การดําเนินการตางๆ และสามารถใชการดําเนินการในการแกปญหาได 
มาตรฐาน ค 1.3 : ใชการประมาณคาในการคํานวณและแกปญหาได 
มาตรฐาน ค 1.4 : เขาในในระบบจํานวนและสามารถนําสมบัติเกี่ยวกับจํานวนไปใชได 
สาระที่ 2 : การวัด 
มาตรฐาน ค 2.1 : เขาใจพืน้ฐานเกีย่วกับการวัด 
มาตรฐาน ค 2.2 : วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ตองการวัดได 
มาตรฐาน ค 2.3 : แกปญหาเกี่ยวกับการวัดได 
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สาระที่ 3 : เรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 3.1 : อธิบายและวิเคราะหรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมติิได 
มาตรฐาน ค 3.2 : ใชการนกึภาพ (visualization) ใชเหตผุลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning) 
                             และใชแบบจําลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแกปญหาได                         
สาระที่ 4 : พีชคณิต 
มาตรฐาน ค 4.1 : อธิบายและวิเคราะหแบบรูป (pattern) ความสัมพันธ และฟงกชันตางๆ ได                          
มาตรฐาน ค 4.2 : ใชนพิจน  สมการ  อสมการ  กราฟ และแบบจําลองทางคณิตศาสตรอ่ืนๆ   
                              แทนสถานการณตางๆ  ตลอดจนแปลความหมายและนําไปใชแกปญหาได                          
สาระที่ 5 : การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน 
มาตรฐาน ค 5.1 : เขาใจและใชวิธีการทางสถิติในการวิเคราะหขอมูลได 
มาตรฐาน ค 5.2 : ใชวิธีการทางสถิติและความรูเกีย่วกับความนาจะเปนในการคาดการณได 
                               อยางสมเหตุสมผล 
มาตรฐาน ค 5.3 : ใชความรูเกี่ยวกับสถิติและความนาจะเปนชวยในการตัดสินใจและแกปญหาได 
สาระที่ 6 : ทักษะ/กระบวนการทางคณติศาสตร 
มาตรฐาน ค 6.1 : มีความสามารถในการแกปญหา 
มาตรฐาน ค 6.2 : มีความสามารถในการใหเหตุผล 
มาตรฐาน ค 6.3 : มีความสามารถในการสื่อสาร  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร 
                              และการนาํเสนอ 
มาตรฐาน ค 6.4 : มีความสามารถในการเชือ่มโยงความรูตางๆ  ทางคณิตศาสตรและเชื่อมโยง 
                              คณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ ได 
มาตรฐาน ค 6.5 : มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
(กรมวิชาการ  กระทรวงศกึษาธิการ,  2545,  หนา 1–6)  
 
                2.1.3 วิสัยทัศนและคุณภาพของผูเรียน 
                     1) วิสัยทัศนการเรียนรูคณิตศาสตร 
                          การศึกษาคณิตศาสตรสําหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  
เปนการศึกษาเพื่อปวงชนที่เปดโอกาสใหเยาวชนทุกคนไดเรียนรูคณิตศาสตรอยางตอเนื่องและ

ตลอดชีวิตตามศักยภาพ  ทั้งนี้  เพื่อใหเยาวชนเปนผูที่มีความรูความสามารถทางคณิตศาสตรที่
พอเพียง  สามารถนําความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปนไปพัฒนาคุณภาพชีวิต
ใหดียิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถนําไปเปนเครื่องมือในการเรียนรูส่ิงตางๆ และเปนพื้นฐานสําหรับ
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การศึกษาตอ ดังนั้น จึงเปนความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะตองจัดสาระการเรียนรูที่เหมาะสม
แกผูเรียนแตละคน  ทั้งนี้  เพื่อใหบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไว 
                      สําหรับผูเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร  และตองการเรียนคณิตศาสตรมาก
ขึ้น  ใหถือเปนหนาที่ของสถานศึกษาที่จะตองจัดโปรแกรมการเรียนการสอนใหแกผูเรียนเพื่อให
ผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูคณิตศาสตรเพิ่มเติมตามความถนัดและความสนใจ ทั้งนี้ เพื่อใหผูเรียนมี
ความรูที่ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ 
 
                     2) คุณภาพของผูเรียน 
                         คุณภาพของผูเรียนเมื่อจบการศึกษากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
                         เมื่อผูเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12  ปแลว ผูเรียนจะตองมีความรูความเขาใจใน
เนื้อหาสาระคณิตศาสตร  มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร  มีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร
ตระหนักในคุณคาของคณิตศาสตรและสามารถนําความรูทางคณิตศาสตรไปพัฒนาคุณภาพชีวิต

ตลอดจนสามารถนําความรูทางคณิตศาสตรไปเปนเครื่องมือในการเรียนรูส่ิงตางๆ และเปนพื้นฐาน
ในการศกึษาในระดับที่สูงขึ้น 
                         การที่ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูคณิตศาสตรอยางมีคุณภาพนั้นจะตองมีความสมดุล
ระหวางสาระทางดานความรู  ทักษะกระบวนการ  ควบคูไปกับคุณธรรม จริยธรรม  และคานิยม  
ดังนี้ 
                         (1) มีความรูความเขาใจในคณิตศาสตรพื้นฐานเกี่ยวกับจํานวนและการดําเนินการ  
การวัด  เรขาคณิต  พีชคณิต   การวิเคราะหขอมูล และความนาจะเปน   พรอมทั้งสามารถนําความรู
นั้นไปประยุกตได 
                         (2) มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปน  ไดแก   ความสามารถในการแก 
ปญหาดวยวิธีการที่หลากหลาย   การใหเหตุผล  การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและ
การนําเสนอ  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  การเช่ือมโยงความรูตางๆ  ทางคณิตศาสตร และเชื่อมโยง
คณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ 
                         (3) มีความสามารถในการทํางานอยางเปนระบบ   มีระเบียบวินัย   มีความรอบคอบ   
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง พรอมทั้งตระหนักในคุณคาและมีเจตคติ
ที่ดีตอคณิตศาสตร 
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                         คุณภาพของผูเรียนเมื่อจบชวงชั้นท่ี 3 (ชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3) 
             เมื่อผูเรียนจบการเรยีนชวงชั้นที่  3  ผูเรียนควรจะมีความสามารถ  ดังนี้ 
            (1) มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจํานวนจริง มีความเขาใจเกี่ยวกับอัตราสวน  สัดสวน  

รอยละ  เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนเต็ม รากที่สองและรากที่สามของจํานวนจริง  สามารถ
คํานวณเกี่ยวกับจํานวนเต็ม  เศษสวน  ทศนิยม เลขยกกําลัง รากที่สองและรากที่สามของจํานวนจริง  
และสามารถนําความรูเกี่ยวกับจํานวนไปใชในชีวิตจริงได 
                         (2) สามารถนึกภาพ   และอธิบายลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติจากภาพสองมิติ    
มีความเขาใจเกี่ยวกับพื้นที่ผิวและปริมาตร   สามารถเลือกใชหนวยการวัดในระบบตางๆ   เกี่ยวกับ
ความยาว  พื้นที่  และปริมาตรไดอยางเหมาะสม   พรอมทั้งสามารถนําความรูเกี่ยวกับการวัดไปใช
ในชีวิตจริงได     
                         (3) มีความเขาใจเกี่ยวกับสมบัติของความเทากันทุกประการ  และความคลายของ 
รูปสามเหลี่ยม  เสนขนาน  ทฤษฎีบทปทาโกรัสและบทกลับ  และสามารถนําสมบัติเหลานั้นไปใช 
ในการใหเหตุผลและแกปญหาได 
                         (4) มีความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับการแปลง (transformation)  ทางเรขาคณิต ในเรื่อง  
การเลื่อนขนาน (translation) การสะทอน (reflection) และการหมุน (rotation) และนําไปใชได 

        (5) สามารถวิเคราะหแบบรูป    สถานการณ   หรือปญหา   และสามารถใชสมการ   
อสมการ  กราฟ  หรือแบบจําลองทางคณิตศาสตรอ่ืนๆ ในการแกปญหาได 
                         (6) มีความเขาใจเกี่ยวกับคากลางของขอมูลในเรื่อง  คาเฉลี่ยเลขคณิต  มัธยฐานและ 
ฐานนิยมและเลือกใชไดอยางเหมาะสม    สามารถกําหนดประเด็น    เขียนขอคําถาม   กําหนดวิธี 
การศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลที่เหมาะสมได สามารถนําเสนอขอมูลรวมทั้งอาน แปลความหมาย
และวิเคราะหขอมูลจากการนําเสนอขอมูลตางๆ  สามารถใชความรูใน  การพิจารณาขอมูล  ขาวสาร
ทางสถิติ    ตลอดจนเขาใจถึงความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นไดจากการนําเสนอขอมูลทางสถิติ 

       (7) มีความเขาใจเกี่ยวกบัการทดลอง  สุมเหตุการณและความนาจะเปนของ 
เหตุการณ   สามารถใชความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนในการคาดการณและประกอบการตัดสินใจ
ในสถานการณตางๆ ได 

       (8) มีความเขาใจเกี่ยวกับการประมาณคา   และสามารถนําไปใชแกปญหาไดอยาง 
เหมาะสม           
                         (9) มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปน   สามารถแกปญหาดวยวิธีการที่ 
หลากหลายและใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถใหเหตุผล ส่ือสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร 
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และนําเสนอ   มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค   สามารถเชื่อมโยงความรูตางๆ   ทางคณิตศาสตรและ 
เชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ   
(กรมวิชาการ  กระทรวงศกึษาธิการ,  2545,  หนา 2-5) 
  

2.2 เอกสารที่เกี่ยวของกับวิชาคณิตศาสตร 
 

  2.2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการสอนคณิตศาสตร 
                         ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสอนคณิตศาสตร  มี 2 ทฤษฎีหลัก คือ ทฤษฎีการสอน
คณิตศาสตรและทฤษฎีการเรียนรู   ทฤษฎีการสอนคณิตศาสตรที่เปนหลักในการสอน ไดแก ทฤษฎี
แหงการฝกฝน  ทฤษฎีแหงการเรียนรูโดยบงัเอิญ  และทฤษฎีแหงความหมาย  สวนทฤษฎีการเรียนรู
ที่เปนประโยชนตอการสอนคณิตศาสตรมีหลายทฤษฎี  เชน  ทฤษฎีของเพียเจท  ทฤษฎีของบรูเนอร  
ทฤษฎีของกาเย  ทฤษฎีของบลูม   และทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต  เปนตน   
                         วัฒนาพร ระงับทุกข (2541,  หนา 4-6) ไดกลาวถึง ทฤษฎีการเรียนรูที่มีแนวความคิด
สนับสนุน ดังนี้ 

 1) แนวความคิดของกลุมพฤติกรรมนิยม (Behaviorism or S.R. associationism)     
                             นักจิตวิทยากลุมนี้มีความเชื่อวา   ส่ิงแวดลอมและประสบการณจะเปนตัวกาํหนด
พฤติกรรม   การเรียนรูจะเกดิขึ้นเมื่อมีการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเราและการตอบสนอง  การแสดง
พฤติกรรมจะมีความถี่มากขึน้หากไดรับการเสริมแรง 
                         2) แนวความคิดของกลุมพุทธินิยม (Cognitivism) 
                             นักจิตวิทยากลุมนี้ มองวา คนทุกคนมีธรรมชาติภายในที่ใฝใจใครรูใครเรียน  เพื่อ
กอใหเกิดสภาพสมดุล ดังนัน้ การที่เดก็ไดมีโอกาสเลือกเรียนตามความตองการและความสนใจของ
ตนเองจะเปนสิ่งที่มีความหมายสําหรับเดก็ 
                         3) แนวความคิดของกลุมมนุษยนิยม (Humanism) 
                             นักจิตวิทยากลุมนี้คํานึงถึงความเปนคนของคนที่มีอิสระ  สามารถที่จะนําตนเอง
และพึ่งตนเองได  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคที่จะทําประโยชนใหสังคม  มีอิสรเสรีภาพในการเลอืก
ทําสิ่งตางๆ ที่จะไมทําใหผูอ่ืนหรือตนเองเดือดรอน ในการจัดการเรียนการสอน  กลุมนี้เสนอแนะวา  
ควรใหเด็กมีสมรรถนะทั้ง 3 ดาน ไปพรอมๆ กัน คือ ดานความรู (cognitive) ดานเจตคติ(affective)  
และดานทกัษะ (psychomotor) นั่นคือ ครูควรฝกใหผูเรียนรูจักคดิ รูจกัใชเหตุผล มีความชื่นชมหรือ
มีเจตคติที่ดีตอส่ิงที่เรียนและใหผูเรียนไดลงมือกระทํากจิกรรมตางๆ ดวยตนเอง 
 



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

                        4) แนวความคิดของกลุมคอนสตรัคติวิสต (Constructivist) 
                            นักจิตวิทยากลุมนี้เชื่อวา การเรียนรูเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในผูเรียน ผูเรียน
เปนผูสราง(construct) ความรูจากความสัมพันธระหวางสิ่งที่พบเห็นกับความรูความเขาใจที่มีอยูเดิม  
พยายามที่จะนําความเขาใจเกี่ยวกับเหตุการณ  และปรากฏการณที่ตนพบเห็นมาสรางเปนโครงสราง
ทางปญญา (cognitive structure)  หรือที่เรียกวา  schema  โครงสรางทางปญญานี้ประกอบดวย
ความหมายหรอืความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งที่แตละบุคคลมีประสบการณ  อาจเปนความเชื่อ  ความเขาใจ 
คําอธิบายความรูของบุคคลนั้น 
                       ชัยวัฒน สุทธิรัตน  (2552,  หนา 18-28)  ไดเสนอทฤษฎทีี่เกี่ยวของกับการสอน
คณิตศาสตร ไวดังนี ้
                       1) ทฤษฎีการเรียนรูกลุมพฤติกรรมนิยม (Behavioral theory)   
                           (1) ทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอรนไดค  (Thorndike’s connectionism)  
                                  ก. ทฤษฎีการเรียนรู   กฎการเรียนรูของธอรนไดค  สรุปไดดังนี ้
                                       ก) กฎแหงความพรอม  (law of readiness)  ที่วา  การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดี    
ถาผูเรียนมีความพรอมทั้งรางกายและจิตใจ 
                                       ข) กฎแหงการฝกหัด (law of exercise)  ที่วา  การฝกหัดหรือกระทําบอยๆ  
ดวยความเขาใจ  จะทําใหการเรียนรูนั้นคงทนถาวร 
                                       ค) กฎแหงการใช  (law of use and disuse)  ที่วา  การเรียนรูเกิดจาก           
การเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนอง   ซ่ึงความมั่นคงของการเรียนรูจะเกิดขึ้น  หากไดมี   
การนําไปใชบอยๆ  หากไมมีการนําไปใชอาจลืมได 
                                       ง) กฎแหงผลที่พึงพอใจ  (law of effect)  เมื่อบุคคลไดรับผลท่ีพึงพอใจยอม
อยากจะเรียนรูตอไป  แตถาไดรับผลที่ไมพึงพอใจจะไมอยากเรียนรู  ดังนั้น  การไดรับผลที่พึงพอใจ
จึงเปนปจจัยสําคัญในการเรยีนรู 
                                  ข. การประยุกตใชในการจัดการเรยีนรู 
                                      ก) การจัดการเรียนรู   ผูสอนควรใหผูเรียนไดเรียนรูจากการลองผิดลองถูก
บาง  ถามีเวลาและไมเปนอันตรายแกผูเรียน  ซ่ึงจะมีประโยชนในการชวยใหผูเรียนเรียนรูวิธีการแก 
ปญหามากขึ้น  จดจํา  เขาใจในสิ่งที่เรียนและภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนเองไดกระทํา 
                                      ข) กอนสอน   ผูสอนควรมีการสํารวจความพรอมของผูเรียนวา   ผูเรียนมี
ความรูพื้นฐานใดบาง   เพียงพอที่จะเรียนรูในเรื่องใหมตอไปหรือไม   เปนการเชื่อมโยงความรูเดิม
กับความรูใหม 
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                                      ค) การฝกทักษะแกผูเรียน    ผูสอนควรใหผูเรียนไดฝกฝนกระทําสิ่งนั้นๆ 
บอยๆ   จะทําใหผูเรียนเกิดทักษะในเรื่องนั้นอยางแทจริง   แตไมควรฝกซ้ําซาก  จนสรางความเบื่อ
หนายแกผูเรียน 
                                      ง) เมื่อผูเรียนเกิดการเรียนรูในเรื่องที่เรียนแลว   ผูสอนควรใหผูเรียนไดนํา
ส่ิงนั้นไปใชในสถานการณตางๆ บอยๆ 
                                      จ) การใหผูเรียนไดรับผลที่ตนพึงพอใจ  จะชวยใหการเรียนของผูเรียนผูนั้น
ประสบผลสําเร็จ ซ่ึงผูสอนควรศึกษาวาสิ่งเราหรือรางวัลใดที่ผูเรียนพึงพอใจเพื่อนําไปใชใหถูกตอง
กับสิ่งที่ผูเรียนตองการ 
                          
                           (2) ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิคหรือแบบอัตโนมัติ (Classical conditioning 
theory) ของพาฟลอฟ   
                                 ก. ทฤษฎีการเรียนรู   กฎการเรียนรูของพาฟลอฟ  สรุปไดดังนี ้
                                      ก) พฤติกรรมการตอบสนองของมนุษย  เกิดการวางเงื่อนไขทีต่อบสนองตอ
ความตองการทางธรรมชาติ 
                                      ข) พฤติกรรมการตอบสนองของมนุษย   สามารถเกิดขึ้นไดจากสิ่งเราที่
เชื่อมโยงกับสิง่เราตามธรรมชาติ 
                                      ค) พฤติกรรมการตอบสนองของมนุษยทีเ่กิดจากสิ่งเราที่เชื่อมโยงสิ่งเราที่
เปนธรรมชาติจะลดลงเรื่อยๆ  และหยดุลงในที่สุดหากไมไดรับการตอบสนองตามธรรมชาติ 
                                      ง) พฤติกรรมการตอบสนองของมนุษยตอส่ิงเราที่เชื่อมโยงสิ่งเราตาม
ธรรมชาติจะลดลงและหยุดไปเมื่อไมไดรับการตอบสนองตามธรรมชาติ  และจะกลับมาปรากฏขึ้น
ไดอีกโดยไมตองใชส่ิงเราตามธรรมชาติ 
                                      จ) มนุษยมแีนวโนมที่จะรับรูส่ิงเราที่มีลักษณะคลายๆ  กัน    และก็จะตอบ 
สนองเหมือนๆ  กันดวย  
                                      ฉ) บุคคลมีแนวโนมที่จะจําแนกลักษณะของสิ่งเราใหแตกตางกันและเลือก
ตอบสนองไดถูกตอง 
                                      ช) กฎแหงการหยดุยั้งของพฤติกรรม  (law of extinction)  ที่วา  หากบุคคล
ไดรับแตส่ิงเราที่วางเงื่อนไขอยางเดยีว หรือความสัมพันธระหวางสิ่งเราที่วางเงื่อนไขกับสิ่งเราที่ไม
วางเงื่อนไขหางกันออกไปมากขึ้น  ความเขมของการตอบสนองจะลดลงเรื่อยๆ  เรียกปรากฏการณ
นี้วา  เกิดการหยุดยั้งพฤติกรรม (extinction) หรือเกดิการหดหายของพฤติกรรม 
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                                      ซ) กฎการฟนกลับมาใหมของพฤติกรรม  (law of spontaneous recovery)
ที่วา  การตอบสนองที่เกิดจากการวางเงื่อนไขที่ลดลง   สามารถเกิดขึ้นไดอีก  โดยไมตองใชส่ิงเราที่
ไมวางเงื่อนไขมาเขาคู  เรียกปรากฏการณนี้วา  การฟนกลับมาใหมของพฤติกรรม 
                                      ฌ) กฎแหงการถายโยงการเรียนรูสูสถานการณอ่ืนๆ (law of generalization)
ที่วาเมื่อเกดิการเรียนรูจากการวางเงื่อนไขแลว  หากมีส่ิงเราคลายๆ กับสิ่งเราที่วางเงื่อนไขมากระตุน
อาจทําใหเกิดการตอบสนองที่เหมือนกนั 
                                      ญ) กฎแหงการจําแนกความแตกตาง  (law of discrimination)  ที่วา  หากมี
การใชส่ิงเราที่วางเงื่อนไขหลายแบบ   แตมีการใชส่ิงเราที่ไมวางเงื่อนไขเขาคูกับสิ่งเราที่วางเงื่อนไข
นั้น  ก็สามารถชวยใหเกิดการเรียนรูได   โดยสามารถแยกความแตกตาง  และเลือกตอบสนองเฉพาะ
ส่ิงเราที่วางเงื่อนไขเทานั้นได 
                                ข. การประยุกตใชในการจัดการเรียนรู 
                                     ก) ผูสอนควรนําความตองการทางธรรมชาติของผูเรียนหรือส่ิงที่ผูเรียนชอบ
มาใชเปนสิ่งเราในการจดัการเรียนรูและใหรางวัลผูเรียน  ซ่ึงจะทําใหผูเรียนเกดิการเรียนรูไดด ี
                                     ข) ผูสอนควรเสนอสิ่งที่จะสอนไปพรอมๆ กับสิ่งเราที่ผูเรียนชอบหรือสนใจ 
                                      ค) การที่ผูสอนนําเรื่องที่เคยสอนมา แลวนํากลับมาสอนใหม  สามารถชวย
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูได 
                                     ง) ผูสอนควรจัดกจิกรรมการเรียนใหตอเนื่องและคลายคลึงกัน   ระหวาง
ประสบการณเดิมกับประสบการณใหม  ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดงายขึ้น 
                                     จ) ผูสอนควรเสนอสิ่งเราในการสอนใหชัดเจน   ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนเกิด        
การเรียนรูและตอบสนองไดชัดเจนขึ้น 
                                     ฉ) หากผูสอนตองการใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมใด    ควรมีการใชส่ิงเราหลาย
แบบ  แตตองมีส่ิงเราที่มีการตอบสนองโดยไมมีเงื่อนไขควบคูไปดวย  เชน ผูสอนตองการใหผูเรียน
ทํางานสงดวยความรับผิดชอบทุกครั้ง    ผูสอนอาจวางเงือ่นไขวา    จะมีการตรวจใหคะแนนทุกครัง้  
โดยทําอยางสม่ําเสมอและมเีหตุผล  ซ่ึงพฤติกรรมนี้อาจถายโยงไปสูการสอนวิชาอ่ืน หรือ
สถานการณอ่ืนๆ ได  
                          (3) ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทํา (Operant conditioning theory)   ของ   
สกินเนอร   
                                ก. ทฤษฎีการเรียนรู   กฎการเรียนรูของสกินเนอร  สรุปไดดังนี ้
                                     ก) การกระทําใดๆ   ถาไดรับการเสริมแรง  จะมแีนวโนมเกดิขึ้นอีก  สวน       
การกระทําที่ไมมีการเสริมแรง  แนวโนมที่ความถี่ของการกระทํานั้นจะลดลงและหายไปในที่สุด 
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                                     ข) การเสริมแรงที่แปรเปลี่ยนทําใหเกิดการตอบสนองกวาการเสริมแรงที่
ตายตัว 
                                     ค) การลงโทษทําใหเรียนรูไดเร็วและลืมเร็ว 
                                     ง) การใหเสริมแรงหรือใหรางวัลเมื่อมีการแสดงพฤติกรรมที่ตองการ
สามารถชวยปรับหรือปลูกฝงนิสัยที่ตองการได 
                                ข. การประยุกตใชในการจัดการเรียนรู  
                                     ก) การเสริมแรงทางบวก (positive reinforcement) เปนการทําใหความถี่ของ
พฤติกรรมคงที่หรือเพิ่มมากขึ้น  อันเปนผลเนื่องมาจากผลกรรมที่ตามหลังพฤติกรรมนั้นๆ ซ่ึงสิ่งที่ 
มีศักยภาพเปนตัวเสริมแรงไดนั้น  แบงไดเปน  4  ประเภท  คือ 
                                         (ก) ตัวเสริมแรงทีเ่ปนสิ่งของ  (material reinforcer)   เปนตวัเสริมแรงที่
ประกอบไปดวยอาหาร ของที่เลนได และสิ่งของตางๆ  เชน ขนม ของเลน เสื้อผา น้ําหอม รถยนต 
เปนตน 
                                         (ข) ตัวเสริมแรงทางสังคม  (social reinforcer)  เปนตัวเสริมแรงที่ไมตอง
ลงทุนซื้อหา  มีอยูกับตวัเรา   และคอนขางจะมีประสิทธภิาพสูงในการปรับพฤติกรรม   แบงเปน  2 
ลักษณะคือ คําพูด ไดแก  คําชมเชย  เชน  ดมีาก  นาสนใจมาก  ผมชอบมากเลย  ใชเลย  ฉลาดจริงๆ 
เปนความคิดทีด่ีมาก  เปนตน  และการแสดงออกทางทาทาง  เชน  ยิ้ม  มองอยางสนใจ  การแตะตวั  
จับมือ  เปนตน 
                                         (ค) ตัวเสริมแรงทีเ่ปนกิจกรรม  (activity reinforcer)  เปนการใชกิจกรรม
หรือพฤติกรรมที่ชอบ ไปเสริมแรงกิจกรรมหรือพฤติกรรมที่ไมชอบ 
                                         (ง) ตัวเสริมแรงทีเ่ปนเบี้ยอรรถกร (token reinforcer) เสริมแรงโดยการนํา
เบี้ยอรรถกรไปแลกเปนตวัเสริมแรงอื่นๆ ได  เชน  ดาว  คูปอง โบนัส  เงิน  คะแนน  เปนตน 
                                     ข) การเสริมแรงทางลบ (negative reinforcement) เปนการทําใหความถี่ของ
พฤติกรรมคงที่หรือเพิ่มมากขึ้น  อันเปนผลมาจากการที่เราทําพฤติกรรมดังกลาวแลว  สามารถหลีก
หนีจากสิ่งที่เราไมพึงพอใจได  ซ่ึงการเสริมแรงทางลบที่ผูสอนควรปฏิบัติ คือ ทําทันทีหรือเร็วที่สุด   
เมื่อพฤติกรรมที่ไมตองการเกิดขึ้น  ควรใหมีความรุนแรงพอเหมาะไมมากหรือนอยเกินไป  ควรให
ผูถูกลงโทษรูวา   พฤติกรรมใดที่ถูกลงโทษและเพราะเหตุใด  ควรใชเหตุผล ไมใชอารมณ และควร
ใชการลงโทษควบคูกับการเสริมแรงทางบวก    ผูถูกลงโทษตองเปนตวัแบบที่ดีในทุกๆ  ดาน  และ   
การลงโทษควรเปนวิธีสุดทาย  ถาไมจําเปนไมควรใชการลงโทษ 
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                      2) ทฤษฎีการเรียนรูกลุมปญญานิยม (Cognitive theory)   
                           (1) ทฤษฎีสนาม (Field theory)   
                                 เคิรท เลวิน (Kurt Lewin)  เปนผูริเร่ิมทฤษฎีสนาม  สรุปไดดังนี ้
                                 ก. ทฤษฎีการเรียนรู 
                                      ก) พฤติกรรมของคนมีพลังและทศิทาง   ส่ิงใดที่อยูในความสนใจและ         
ความตองการของตนจะมีพลังเปนบวก    และส่ิงใดทีน่อกเหนือความสนใจจะมีพลังเปนลบ   โดย 
ทุกคนมีโลกของตนเอง   ซ่ึงจะประกอบไปดวยส่ิงแวดลอมทางกายภาพ  ไดแก  คน  สัตว  ส่ิงของ  
สถานที่ ส่ิงแวดลอมอื่นๆ และส่ิงแวดลอมทางจิตวิทยา ไดแก แรงขับ (drive) แรงจูงใจ(motivation) 
เปาหมายหรือจุดหมายปลายทาง (goal) รวมทั้งความสนใจ (interest) 
                                     ข) การเรียนรู  เกิดขึน้เมื่อบุคคลมีแรงจูงใจ  หรือแรงขับที่จะกระทําใหไปสู
จุดหมายปลายทางที่ตนตองการ                                                            
                                 ข. การประยุกตใชในการจัดการเรยีนรู  
                                     ก) ผูสอนควรทําความเขาใจโลกของผูเรียนวา   ผูเรียนมีจุดมุงหมาย   และ
ตองการอะไร   อะไรเปนพลังบวก   และอะไรเปนพลังลบของเขา   และพยายามจดัส่ิงแวดลอมที่
เหมาะสมที่จะชวยใหผูเรียนไปสูจุดหมาย 
                                     ข) ผูสอนควรจัดการเรียนรูใหอยูในโลกของผูเรียน  โดยการจดัสิ่งแวดลอม
ทั้งกายภาพและจิตวิทยาใหดงึดูดความสนใจและสนองความตองการของผูเรียน 
                                     ค) ผูสอนควรสรางแรงจูงใจและ/หรือแรงขับที่จะนําผูเรียนไปสูทิศทางหรือ
จุดหมายที่ตองการ 
                          (2) ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา (Intellectual development theory)   
                                ก. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต (Piaget)  สรุปไดดงันี้ 
                                     ก) ทฤษฎีการเรียนรู 
                                         (ก) พัฒนาการทางสติปญญาของบุคคลเปนไปตามวัยตางๆ  เปนลําดับขั้น
ดังนี ้
                                                - ขั้นรับรูดวยประสาทสัมผัส  (sensorimotor period)  เปนขั้น
พัฒนาการในชวงอายุ  0-2  ป   ความคิดของเด็กวัยนี้ขึน้อยูกับการรับรูและการกระทาํ  เด็กยึดตวัเอง
เปนศูนยกลางและยังไมสามารถเขาใจความคิดเห็นของผูอ่ืน 
                                                - ขั้นกอนปฏบิัติการการคิด  (preoperational period)  เปนขั้น                                         
พัฒนาการในชวงอายุ  2-7  ป   ความคิดของเด็กวัยนี้ขึน้อยูกับการรับรูเปนสวนใหญ   ยังไมสามารถ
ที่จะใชเหตุผลอยางลึกซึ้ง  แตสามารถเรียนรูและใชสัญลักษณได 
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                                                - ขั้นการคิดแบบรูปธรรม  (concrete operational period)  เปนขั้น                                   
พัฒนาการในชวงอายุ  7-11  ป  เปนขั้นที่การคิดของเด็กไมขึ้นอยูกับการรับรูจากรูปรางเทานั้น  เดก็
สามารถสรางภาพในใจ   และสามารถคิดยอนกลับได   และมีความเขาใจเกีย่วกับความสัมพันธของ
ตัวเลขและสิ่งตางๆ  ไดมากขึ้น 
                                                - ขั้นการคิดแบบนามธรรม  (formal operational period)  เปนขั้น                                   
พัฒนาการในชวงอายุ 11-15 ป  เด็กสามารถคิดสิ่งที่เปนนามธรรมได  และสามารถคิดตั้งสมมติฐาน
และใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรได 
                                        (ข) ภาษาและกระบวนการคิดของเด็กแตกตางจากผูใหญ 
                                        (ค) กระบวนการทางสติปญญา มีลักษณะดังนี ้
                                               - การซึมซับหรือการดูดซึม (assimilation) เปนกระบวนการทางสมอง
ในการรับประสบการณ เร่ืองราว และขอมลูตางๆ  เขามาสะสมเก็บไวเพื่อใชประโยชนตอไป 
                                               - การปรับและการจัดระบบ (accommodation)   เปนกระบวนการที่
เกิดขึ้นจากขั้นของการปรับ   หากการปรับเปนไปอยางผสมผสานกลมกลืน  จะกอใหเกิดสภาพทีม่ี
ความสมดุลข้ึน  หากบุคคลไมสามารถปรับประสบการณใหมและประสบการณเดิมใหเขากนัไดก็
จะเกิดภาวะไมสมดุลข้ึน  ซ่ึงจะกอใหเกิดความขัดแยงทางปญญาขึ้นในตัวบุคคล 
                                    ข) การประยุกตใชในการจัดการเรยีนรู 
                                         (ก) การพัฒนาเดก็  ผูสอนคํานึงถึงพัฒนาการทางสติปญญาของเด็ก และ
จัดประสบการณใหเหมาะสมกับพัฒนาการของเขา   ไมควรบังคับใหเด็กเรียนในสิ่งที่ยังไมพรอม
หรือยากเกินพฒันาการตามวยัของเขา  เพราะจะทําใหเด็กเกิดเจตคติที่ไมดีในสิ่งที่เรียนและการจัด
ประสบการณควรคํานึงถึงสิ่งตอไปนี ้
                                                - การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อใหเดก็เกดิการเรียนรูตามวยัของตน ซ่ึง
จะชวยใหเดก็พัฒนาไปสูพฒันาการขั้นสงูขึ้นได 
                                                - เด็กแตละคนมีพัฒนาการแตกตางกัน  ถึงแมอายุจะเทากัน แตระดับ
พัฒนาการอาจไมเทากัน  ดังนั้นจึงไมควรเปรียบเทียบเดก็  ควรใหเดก็มีอิสระที่จะเรยีนรูและพัฒนา
ความสามารถของเขาไปตามระดับพัฒนาการของเขา 
                                                - ผูสอนควรสอนสิ่งที่เปนรูปธรรมเพื่อชวยใหเด็กเขาใจลักษณะตางๆ  
ไดดีขึ้น 
                                         (ข) การใหความสนใจและสังเกตเด็กอยางใกลชิด   จะชวยใหไดทราบ
ลักษณะเฉพาะของเด็ก 
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                                         (ค) ในการสอนเดก็เล็กๆ  เขาจะรับรูสวนรวม  (whole) ไดดีกวาสวนยอย 
(part)  ดังนั้น  ผูสอนจึงควรสอนภาพรวมกอนแลวจึงแยกสอนทีละสวน 
                                         (ง) ในการสอนสิง่ใดใหกับเด็ก  ควรเริ่มจากสิง่ที่เด็กคุนเคยหรือมี
ประสบการณมากอนแลวจึงเสนอสิ่งใหมที่มีความสัมพนัธกับสิ่งเกา  การทําเชนนีจ้ะชวยเดก็ซึมซับ
และจัดระบบความรูไดด ี
                                         (จ) การเปดโอกาสใหเดก็ไดรับประสบการณและมีปฏิสัมพันธกับ
ส่ิงแวดลอมมากๆ  จะชวยเดก็ซึมซับขอมูลเขาสูโครงสรางทางสติปญญาและพัฒนาการทาง
สติปญญาของเด็กไดด ี
                               ข. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของบรูเนอร (Bruner)  สรุปไดดังนี้ 
                                   บรูเนอร  เชื่อวา มนุษยเลือกที่จะรับรูส่ิงที่ตนเองสนใจ และการเรียนรูเกิดจาก
กระบวนการคนพบดวยตนเอง (discovery learning)  สรุปแนวคดิของบรูเนอร  ไดดงันี้ 
                                    ก) ทฤษฎีการเรียนรู 
                                         (ก) การจัดโครงสรางของความรูใหมีความสมัพันธและสอดคลองกับ
พัฒนาการทางสติปญญาของเด็กมีผลตอการเรียนรูของเดก็ 
                                         (ข) การจัดหลักสตูรและการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับระดับ       
ความพรอมของผูเรียนและสอดคลองกับพัฒนาการทางสติปญญาของผูเรียน จะชวยใหการเรยีนรู
เกิดประสิทธิภาพ 
                                         (ค) การคิดแบบหยั่งรู (intuition)  เปนการคิดหาเหตุผลอยางอิสระที่
สามารถชวยพฒันาความคิดริเร่ิมสรางสรรคได 
                                         (ง) แรงจูงใจภายในเปนปจจยัสําคัญที่จะชวยใหผูเรียนประสบผลสําเร็จ
ในการเรยีนรู 
                                         (จ) ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของมนุษยแบงเปน  3  ขั้นใหญ  คือ  
                                               - ขั้นการเรียนรูจากการกระทํา (enactive stage) เปนขั้นของการเรียนรู
จากการใชประสาทสัมผัสรับรูส่ิงตางๆ  การลงมือกระทําชวยใหเด็กเกดิการเรียนรูไดดี   
                                               - ขั้นการเรียนรูจากการคิด  (iconic stage)  เปนขั้นที่เดก็สามารถสราง
มโนภาพในใจได  และสามารถเรียนรูจากภาพแทนของจริงได 
                                               - ขั้นการเรียนรูสัญลักษณและนามธรรม  (symbolic stage)  เปนขั้น
การเรียนรูส่ิงที่ซับซอนและเปนนามธรรมได 
                                         (ฉ) การเรียนรูเกิดขึ้นไดจากการที่คนเราสามารถสรางความคิดรวบยอด 
หรือสามารถจัดประเภทของสิ่งตางๆ  ไดอยางเหมาะสม 
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                                        (ช) การเรียนรูไดผลดีที่สุด คือการใหผูเรียนคนพบการเรียนรูดวยตนเอง 
                                   ข) การประยุกตใชในการจัดการเรยีนรู 
                                        (ก) ผูสอนควรจัดประสบการณใหผูเรียนไดคนพบการเรียนรูดวยตนเอง 
ซ่ึงเปนกระบวนการเรียนรูทีด่ี มีความหมายตอผูเรียน และชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดด ี
                                        (ข) กอนการสอนผูสอนตองมีการวิเคราะหและจัดโครงสรางเนื้อหาสาระ
ใหเหมาะสมกบัการเรียนรูของผูเรียน 
                                        (ค) ผูสอนควรจัดความคิดรวบยอด  เนื้อหาสาระ วิธีสอนและกระบวนการ
เรียนรูใหเหมาะสมกับขั้นพฒันาการทางสติปญญาของผูเรียน ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดด ี
                                         (ง) ผูสอนควรสงเสริมใหผูเรียนไดคิดอยางอิสระใหมาก  เพือ่ชวยสงเสริม
ความคิดสรางสรรคของผูเรียน 
                                        (จ) ผูสอนควรสรางแรงจูงใจภายในใหแกผูเรียน   ซ่ึงเปนสิง่จําเปนใน  
การจัดประสบการณการเรยีนรูแกผูเรียน 
                                        (ฉ) ผูสอนควรสอนความคิดรวบยอดใหแกผูเรียน 

 
 2.2.2 ความหมายของวชิาคณิตศาสตร 
          มีผูใหความหมายของวิชาคณิตศาสตรไวดังนี้ 
          สิริพร ทิพยคง (2545,  หนา 1-3) กลาววา  คณิตศาสตรเปนวิชาที่มีมาแตโบราณกอน

คริสตศักราช   มนุษยไดนําความรูทางคณิตศาสตรมาใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันและ
คณิตศาสตรไมไดหมายความถึงสัญลักษณทางคณิตศาสตรหรือตัวเลขเทานั้น  แตคณิตศาสตร
หมายถึงสิ่งตอไปนี้  คือ 

          1) คณิตศาสตรเปนวิชาที่วาดวยความคิด  การใชกระบวนการคิดตองอาศัยเหตผุล
และการเรียนคณิตศาสตรเปนการฝกแกปญหาตางๆ 

          2) คณิตศาสตรเปนภาษาอยางหนึ่ง   สัญลักษณที่ใชในวิชาคณิตศาสตรเกิดขึ้นจาก    
การคิดและตกลงยอมรับที่จะนําไปใช 

          3) คณิตศาสตรเปนศิลปะอยางหนึ่ง  ความงามของคณิตศาสตรเปนความมีระเบยีบ
และความผสมผสานกลมกลืนกัน   

          พจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546,  หนา 214)  ไดใหความหมาย
ของคณิตศาสตรวา  คณิตศาสตรเปนวิชาวาดวยการคํานวณ   
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       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2537,  หนา 5) กลาววา คณิตศาสตรเปนคําแปลมา
จาก  mathematics   หมายถึง   ส่ิงที่เรียนรูหรือความรู   เมื่อพูดคําวาคณิตศาสตร  คนทั่วไปมักเขาใจ
วาเปนเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเลข  เปนศาสตรของการคํานวณและการวัด  การใชสัญลักษณทาง
คณิตศาสตร  เปนภาษาสากลเพื่อรูความหมายและเขาใจได 

       เพลินพิศ กาสลัก  (2542,  หนา 9) กลาววา  คณิตศาสตร หมายถึง กลุมวิชาตางๆ  ไดแก  
เลขคณิต  เรขาคณิต  พีชคณิต  แคลคูลัส และอื่นๆ  ซ่ึงเกี่ยวกับปริมาณ  ขนาด  รูปราง และ
ความสัมพันธ  คุณสมบัติ โดยการใชจํานวนเลขและสัญลักษณเปนเครื่องชวย 

       จากความหมายขางตน  พอจะสรุปความหมายของคณิตศาสตรไดวา  คณิตศาสตร เปน
วิชาที่วาดวยการคํานวณ  ประกอบดวยกลุมวิชาเลขคณิต  เรขาคณิต  พีชคณิต  แคลคูลัส และวิชา
ตางๆ  ที่เกี่ยวของกับปริมาณ ขนาด รูปราง คุณสมบัติ ความสัมพันธ  โดยการใชจํานวนเลขและ
สัญลักษณเปนเครื่องชวย    

 
 2.2.3 ธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของวชิาคณติศาสตร 
          กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ (2545,  หนา 2) อธิบายวา คณิตศาสตรมีลักษณะ

เปนนามธรรม  มีโครงสรางซึ่งประกอบดวยคําอนิยาม บทนิยาม  สัจพจน ที่เปนขอตกลงเบื้องตน 
จากนั้น จึงใชการใหเหตุผลที่สมเหตุสมผลสรางทฤษฎีบทตางๆ  ขึ้นและนําไปใชอยางเปนระบบ 
คณิตศาสตรมีความถูกตองเที่ยงตรง  คงเสนคงวา  มีระเบียบแบบแผน  เปนเหตุเปนผลและมี    
ความสมบูรณในตัวเอง  คณิตศาสตรเปนทั้งศาสตรและศิลปที่ศึกษาเกี่ยวกับแบบรูปและ
ความสัมพันธเพื่อใหไดขอสรุปและนําไปใชประโยชน  คณิตศาสตรมีลักษณะเปนภาษาสากลที่  
ทุกคนเขาใจตรงกันในการสื่อสาร  ส่ือความหมาย  และถายทอดความรูระหวางศาสตรตางๆ 

          สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2535,  หนา 1) สรุปไววา 
คณิตศาสตรเปนวิชาที่มีลักษณะเปนนามธรรม  อาศัยการใหเหตุผลอยางสมเหตุสมผล  ปราศจาก 
ขอขัดแยงใดๆ  คณิตศาสตรเปนระบบที่มีความคงเสนคงวา  มีความเปนอิสระและมีความสมบูรณ
ในตัวเอง  ดังนั้นจึงสามารถสรุปธรรมชาติของคณิตศาสตร  ไวดังนี้ 

          1) คณิตศาสตรเปนวิชาที่เกี่ยวกับความคิดรวบยอด (concept) ความคิดรวบยอดนี้เปน
การสรุปขอคิดที่เหมือนกัน   อันเกิดจากประสบการณหรือปรากฏการณที่เกดิขึ้น  เชน  ของสองหมู 
ถาจับคูหนึ่งตอหนึ่งพอดี  แสดงวาจํานวนเทากัน 

           2) คณิตศาสตรเปนนามธรรม (abstract) เปนเรื่องของความคิด คําทุกคําและประโยค
ทุกประโยคในวิชาคณติศาสตรวาดวยนามธรรมทั้งสิ้น    ทั้งนี้   สืบเนือ่งมาจากแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร  เร่ิมตนจากอนยิามที่เปนนามธรรม  เชน 1  เปนอนิยามซึ่งเปนนามธรรม 
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          3) คณิตศาสตรเปนวิชาที่ใชสัญลักษณ   สัญลักษณที่ใชแทนความคิด  เปนเครือ่งมือ
ในการฝกสมอง ชวยใหเกิดการกระทําในการคิดคํานวณ  การแกปญหา การพิสูจน เชน  + - ÷×  

          4) คณิตศาสตรเปนภาษาอยางหนึ่ง  มีการกําหนดสัญลักษณที่รัดกุม  ส่ือความหมาย
ที่ถูกตอง   เพือ่แสดงความหมายแทนความคิด  เชนเดยีวกับภาษาอื่นๆ  เชน   5 – 2 = 3   ทุกคนตอง
มีความเขาใจวาหมายถึงอะไร จะไดคําตอบเปนอยางเดียวกัน 

          5) คณิตศาสตรมีลักษณะเปนตรรกศาสตร   มีการแสดงเปนเหตุเปนผลตอกันทกุ
ขั้นตอนของความคิดจะเปนเหตุเปนผลตอกัน  มีความสมัพันธกัน  เชน  2 ×  3  =  6  และ 3 ×  2  =  
6  เพราะฉะนัน้  2 ×  3  =  3 ×  2   

          6) คณิตศาสตรมีลักษณะเปนปรนัยอยูในตวัเอง   มีความถูกตองเที่ยงตรง   สามารถ
พิสูจนหรือทดสอบไดดวยเหตุผลและการใชกฎเกณฑที่แนนอน  เชน  4 + 1  =  ? 

          7) คณิตศาสตรมีลักษณะเปนวิทยาศาสตร   โดยการสรางแบบจําลองและการศกึษา
ความสัมพันธของปรากฏการณตางๆ  มีการพิสูจน  ทดลองหรือสรุปอยางมีเหตุผลตามความจริง  

          8) คณิตศาสตรเปนศิลปะอยางหนึ่ง  ความงามของคณิตศาสตร คือ  ความมีระเบียบ
แบบแผนและความกลมกลนืที่เกิดขึน้ภายใน 

          9) คณิตศาสตรมีความเปนกรณีทัว่ไป (generalization) เปนวิชาทีมุ่งจะหากรณทีั่วไป
ของสิ่งตางๆ แทนที่จะหากรณีเฉพาะเทานัน้  เชน  เมื่อ  2 ×  3  =  3 ×  2  กรณีทั่วไป จะไดวา  a ×  b  
=  b ×  a   

        10) คณิตศาสตรเปนวิชาที่มีโครงสราง     โครงสรางของคณิตศาสตรในรูปที่สมบูรณ
แลว จะเริ่มดวยธรรมชาติ    ซ่ึงอาจจะเปนทางฟสิกส   ชีววิทยา   เศรษฐศาสตร  จิตวทิยา  ธุรกิจ  เรา
พิจารณาเนื้อหาเหลานี้แลวสรุปในรูปนามธรรม    สรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรของเนื้อหานั้นๆ  
แบบจําลองนีป้ระกอบดวย  อนิยาม  นยิาม   และสัจพจนหรือกติกา   จากนั้นใชตรรกวิทยาสรุปเปน
กฎหรือทฤษฎ ี และนําผลเหลานั้นไปประยุกตในธรรมชาติตอไป 
 

  2.2.4 เจตคตท่ีิมีตอการเรียนคณิตศาสตร 
            ความหมายของเจตคต ิ
                         มีผูใหความหมายของเจตคติไวหลากหลายความคิด  ดังนี้ 
                         พจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  (2546,  หนา 321) ไดใหนิยามคําวา  
เจตคติ  หมายถึง  ทาที  หรือความรูสึกของบุคคลตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง   ตรงกับภาษาอังกฤษวา   attitude   
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       ธีรวุธ เอกะกุล  (2549,  หนา 2-3) ไดกลาวไววา  เจตคติ  ตรงกับภาษาอังกฤษวา  
attitude  มีรากศัพทมาจากภาษาลาตินวา aptus  แปลวา โนมเอียง เหมาะสม  มีผูใชคําอื่นใน
ความหมายเดียวกัน  เชน  ทัศนคติ  หรือเจตนคติ  เจตคติ  เปนพฤติกรรมหรือความรูสึกทางดาน
จิตใจที่มีตอส่ิงเราสิ่งหนึ่งในทางสังคม  รวมทั้งความรูสึกที่เกิดจากการเรียนรูเกี่ยวกับสิ่งเราหรือ
ประสบการณในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง   
                       สมรัก บุญเรือน  (2542,   หนา 35)   กลาววา  เจตคติ  หมายถึง  ความรูสึกนึกคิด 
อารมณ  ทาที  มีอิทธิพลมาจากลักษณะนิสัย  หรือความเชื่อ  คานิยม และบุคลิกภาพ รวมทั้ง         
ส่ิงกระตุนพฤติกรรมที่มีตอบุคคล  วัตถุ  สถานการณ   ซ่ึงอาจออกมาในดานการยอมรับหรือ      
การตอตานหรือความรูสึกที่เปนกลางก็ได   
            เสาวลักษณ ดรุณเนตร (2543,  หนา 29) กลาววา เจตคติ หมายถึง ความรูสึก 
ความคิด ความเชื่อ หรือทาทีของบุคคล  ซ่ึงเปนสิ่งที่กําหนดใหบุคคลประพฤติปฏิบัติ  พรอมที่จะ
กระทําหรือตอบสนองตอบุคคล วัตถุ สถานการณหรือความคิดเห็นตางๆ  โดยแสดงออกมาในทาง
สนับสนุน  เชน ความรูสึกเห็นดี เห็นชอบ พึงพอใจ สนใจ เปนตน หรือในทางตอตาน เชน 
ความรูสึกที่ไมเห็นดี ไมเห็นชอบ ไมพอใจ ไมสนใจ หลีกหนี เปนตน หรือแสดงออกในทางที่เปน
กลาง เชน รูสึกเฉยๆ  เปนตน  เจตคติเปนสิ่งที่ไดรับการปลูกฝงมา  ซ่ึงอาจมีอิทธิพลมาจากเชื้อชาติ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรมและสถาบันตางๆ เจตคติสามารถเปลี่ยนแปลงได แต
เปล่ียนแปลงคอนขางยาก  และเจตคติเปนส่ิงที่ไมสามารถวัดไดโดยตรง  แตสามารถอางอิงไดจาก
พฤติกรรมภายนอกหรือพฤติกรรมที่แสดงออกหรือการตอบสนองออกมาเปนถอยคํา ภาษาของ
บุคคลนั้น 
            พนิต ศรีประดิษฐ  (2540,  หนา 25)  กลาววา  เจตคติ  หมายถึง  ความรูสึก  ความคิด 
ความเชื่อ  ทาที  หรือความพรอมของบุคคลซึ่งกําหนดใหบุคคลประพฤติปฏิบัติตอบุคคล  ตอวัตถุ 
ตอสถานการณนั้นๆ  โดยอาจจะแสดงออกในดานการสนับสนุน เชน เห็นดีดวย  พึงพอใจ เห็นชอบ 
สนใจ เปนตน  หรือในดานตอตาน  อาจจะแสดงออก  เชน ไมเห็นดวย ไมพึงพอใจ ไมเห็นชอบ   
ไมสนใจ เปนตน หรืออาจแสดงออกเปนกลาง เชน เฉยๆ ไมรัก ไมชอบ ไมสนใจ ในสิ่งนั้นๆ 
                        เพ็ญพรรณ อภิรตวิานนท (2546,  หนา 8) กลาววา เจตคติ หมายถึง ความคิดเห็นหรือ
ความรูสึกนึกคิดของบุคคลที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง  ไมวาจะเปนบุคคลหรือส่ิงของหรือสถานการณ
ตางๆ  ซ่ึงเปนไปไดทั้งทางบวกและทางลบ  โดยอาศัยประสบการณของแตละบุคคล 
            พวงรัตน ทวีรัตน (2540,  หนา 106) ไดกลาวไววา เจตคติ หมายถึง ความรูสึกของ
บุคคลตางๆ  อันเปนผลตอเนื่องมาจากการเรียนรู  ประสบการณ  และเปนตัวกระตุนใหบุคคลแสดง
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พฤติกรรมตอส่ิงเราตางๆ  ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง  ซ่ึงอาจเปนไปในทางสนับสนุนหรือตอตาน
ก็ได 
                       ปรียาภรณ วงศอนุตรโรจน (2546,  หนา 208)  ไดกลาวสรุปไววา  เจตคติเปนเรื่อง
ของความชอบ  ความไมชอบ  ความลําเอียง  ความคิดเห็น  ความรูสึก  ความเชื่อฝงใจของบุคคลตอ
ส่ิงใดสิ่งหนึ่ง  จะเกิดขึ้นเมื่อไดรับรูหรือประเมินเหตุการณในสังคมนั้น  แลวเกิดอารมณความรูสึก
ควบคูไปกับการรับรูนั้นและมีผลตอความคิดและปฏิกิริยาในใจของบุคคล  ดังนั้น  เจตคติจึงเปนทั้ง
พฤติกรรมภายนอกที่อาจจะสังเกตไดหรือเปนพฤติกรรมภายในที่ไมสามารถสังเกตได 
           สุรางค โควตระกูล  (2543,  หนา 366)  ไดกลาวสรุปไววา  เจตคติเปนอัชฌาสัย  
(disposition)  หรือแนวโนมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมสนองตอบตอส่ิงแวดลอม  หรือส่ิงเรา ซ่ึงอาจ
เปนทั้งคน  วัตถุส่ิงของหรือความคิด  บุคคลใดมีเจตคติบวกตอส่ิงใดก็จะเผชิญตอส่ิงนั้น  ถามี       
เจตคติลบก็จะหลีกเลี่ยงสิ่งนั้น  เจตคติจึงเปนสิ่งที่เรียนรูและเปนการแสดงออกของคานิยมและ
ความเชื่อของบุคคล 
                         อังคณา สายยศ (2540,  หนา 2)  กลาววา  เจตคติเปนตวัแปรหนึ่งที่ไมสามารถสังเกต 
เห็นไดงาย เปนความโนมเอยีงภายในและแสดงออกใหเห็นโดยพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง เจตคติ
เปนเรื่องของความชอบไมชอบ   ความลําเอียง   ความคิดเห็น   ความรูสึก  และความเชื่อมั่นในสิ่งใด 
ส่ิงหนึ่ง 
           อนาสตาซี (Anastasi,  1982,  p. 552) ไดกลาววา เจตคติ หมายถึง ความโนมเอียงที่จะ
แสดงในทางที่ชอบหรือไมชอบตอส่ิงเราอยางใดอยางหนึ่ง  เปนตนวา กลุมชน  ประเพณีหรือ
สถาบันตางๆ  
           เทอรสโตน (Thurstone,  1982,  p. 531)  ไดกลาวไววา  เจตคติเปนผลรวมทั้งหมด
ของมนุษยเกี่ยวกับความรูสึก  อคติ  ความคิด  ความกลัวตอบางสิ่งบางอยาง  การวัดสามารถทําได
โดยการวัดความคิดของบุคคลที่มีตอส่ิงตางๆ  เพราะเจตคติเปนระดับความมากนอยของความรูสึก
ในดานบวกและลบที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง 
                       จากความหมายของเจตคติดังกลาว  ผูใหความหมายสวนใหญมีความเห็นสอดคลอง
กัน  ซ่ึงสามารถสรุปความหมายของเจตคติไดวา  เจตคติเปนพฤติกรรมหรือความรูสึกทางดานจิตใจ
ที่มีตอส่ิงเราใดสิ่งเราหนึ่งในทางสังคม  รวมทั้งเปนความรูสึกที่เกิดจากการเรียนรูเกี่ยวกับสิ่งเรา
หรือเกี่ยวกับประสบการณในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  และผูวิจัยจึงใหความหมายของเจตคติตอการเรียน
คณิตศาสตรวา  เจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร หมายถึง สภาพความพรอมทางจิตใจหรือความรูสึก
ที่เกิดจากการเรียนรูคณิตศาสตร  ซ่ึงอาจจะตอบสนองในทางบวกหรือลบ  ซ่ึงในการเรยีนการสอน
คณิตศาสตรในชั้นเรียน จะตองจัดใหผูเรียนมีเจตคติตอการเรียนในทางบวก 
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          ลักษณะของเจตคต ิ
          ธีรวุฒิ เอกะกุล  (2549,  หนา 3-4)  ไดกลาวถึงลักษณะของเจตคต ิไวดังนี ้

         เจตคติเปนความรูสึกที่ชี้บงบอกลักษณะทางจิตใจ   อารมณของบุคคล    ซ่ึงอาจเปน 
ลักษณะที่ไมแสดงออกมาภายนอกใหบุคคลอื่นเห็นหรือเขาใจได   ซ่ึงมีลักษณะทั่วไปที่สําคัญ        
5  ประการ  ดังนี้ 
           1) เจตคติเปนเรื่องของอารมณ     อาจจะเปลี่ยนเปลีย่นแปลงไดตามเงื่อนไข หรือตาม 
สถานการณตางๆ   โดยเฉพาะอยางยิ่ง   บุคคลจะมีการกระทําที่เสแสรง โดยแสดงออกไมใหตรงกับ
ความรูสึกของตนเมื่อเขารูตัวหรือรูวามีคนสังเกต 
           2) เจตคติเปนเรื่องเฉพาะตัว ความรูสึกของบุคคลอาจเหมือนกันแตรูปแบบการแสดง 
ออกแตกตางกนัไป หรืออาจมีการแสดงออกที่เหมือนกันแตความรูสึกตางกันได 
                        3) เจตคติมีทิศทาง การแสดงออกของความรูสึกสามารถแสดงออกได 2  ทิศทาง เชน  
ทิศทางบวกและทิศทางลบ 
           4) เจตคติมีความเขม  ความรูสึกของบุคคลอาจเหมือนกันในสถานการณเดียวกนั  แต
อาจแตกตางกนัในเรื่องความเขมที่บุคคลรูสึกมากนอยตางกัน 
                           5) เจตคติตองมีเปา   ความรูสึกจะเกิดขึ้นลอยๆ  ไมได    เชน   รักพอรักแม   ขยันเขา
ชั้นเรียน  ขี้เกียจทําการบาน  เปนตน 

                        ประสิทธิ์ ผ่ึงผาย (2548,  หนา 12)  กลาวถึงลักษณะของเจตคติวา  เปนสภาวะทาง
จิตใจที่มีอิทธิพลตอความรูสึกของบุคคลใหแสดงออกทางพฤติกรรม  อาจเปลี่ยนแปลงไดตาม
สภาวะแวดลอม แตถาเกิดขึ้นแลวจะมีลักษณะคงที่และเปลี่ยนแปลงยาก  เจตคติจะมีบทบาทชวยให
คนไดปรับปรุงตนเอง  ปองกันตนเอง  ใหแสดงออกถึงคานิยมตางๆ  และชวยใหบุคคลเขาใจโลก  
ประสบการณเดิมของแตละบุคคลจะชวยในการคิดและเปนตัวกําหนดเจตคติของบุคคล 
           วิธีเขียนขอความวัดเจตคต ิ
            การเขียนขอความวดัเจตคติของบุคคล   ยึดหลักเกณฑดังตอไปนี้  (ธีรวุฒิ  เอกะกุล, 
2549,  หนา 6-8) 

1) ใชขอความที่กลาวถึงเหตกุารณหรือเรื่องราวที่เปนปจจุบัน 
2) หลีกเลี่ยงขอความที่ถามขอเท็จจริงเกีย่วกับเรื่องนั้น   
3) ขอความที่ใชตองใหคําตอบที่สามารถแปลความหมายได 
4) ขอความนัน้ตองมีความเปนปรนัย คือ มีความชัดเจน ไมคลุมเครือ 
5) ขอความหนึ่งๆ  ควรถามความคิดเหน็เพียงอยางเดียว 
6) ขอความที่ใชควรมีลักษณะกลางๆ  ไมโนมเอียงไปทางใดทางหนึ่ง 
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                        7) พยายามหลีกเลี่ยงขอความที่ไมอาจแสดงความคิดเหน็ได 
          วิธีการวัดเจตคต ิ
           เนื่องจากเจตคติเปนมโนภาพที่วัดไดยาก   นักวัดผลไดพยายามหาวิธีวัด และสราง 

เครื่องมือที่มีคุณภาพ  ซ่ึงสามารถสรุปวิธีการวัดเจตคติไดดังนี้ 
            1) การสัมภาษณ  (interview)   วิธีนี้เปนวิธีที่งาย   และตรงไปตรงมามากที่สุด           
การสัมภาษณ   ผูสัมภาษณตองเตรียมขอรายการที่จะซักถามไวอยางดี   ตองสรางบรรยากาศใหเปน
กันเอง ใหผูตอบรูสึกสบายใจ ไมเครงเครยีดเปนอิสระ และแนใจวาคาํตอบเปนความลับ 
            2) การสังเกต  (observation)   เปนวธีิการที่ใชตรวจสอบบุคคลอื่น   โดยการเฝามอง
และจดบนัทึกพฤติกรรมของบุคคลอยางมีแบบแผน  ผูสังเกตตองทําตวัเปนกลาง ไมมีความลําเอียง
และสังเกตหลายๆ  ชวงเวลา และหลายๆ คร้ัง  ขอมูลที่ไดจะใกลเคียงกบัความจริง 
            3) การรายงานตนเอง  (self-report)   วิธีนี้  ตองการใหผูถูกวัดแสดงความรูสึกของ
ตนเองตามสิ่งเราที่เขาไดสัมผัส นั่นคือ ส่ิงเราที่เปนขอคําถามใหผูตอบแสดงความรูสึกออกมาอยาง
ตรงไปตรงมา 
            4) เทคนิคจินตนาการ  (projective techniques)   วิธีนี้อาศัยสถานการณหลายอยางไป
เราผูสอบ  เชน   ประโยคไมสมบูรณ   ภาพแปลกๆ   เร่ืองราวแปลกๆ  ใหผูสอบจินตนาการออกมา 
แลวนํามาตีความหมาย 

           5) การวัดทางสรีรภาพ  (physiological measurement)  การวดัดานนี้  อาศัยเครือ่งมือ
ไฟฟา  แตสรางเฉพาะเพื่อจะวัดความรูสึกอันจะทําใหพลังไฟฟาในรางกายเปลี่ยนแปลง   
 

          ประโยชนของเจตคต ิ
           จากการศึกษาประโยชนของเจตคติ  สรุปไดดังนี ้ (ธีรวุฒิ  เอกะกลุ,  2549,  หนา 20) 
          1) ชวยทําใหเขาใจสิ่งแวดลอมรอบตัวโดยการจัดรูปหรือจัดระบบสิ่งของตางๆ ที่อยู

รอบตัวเรา 
          2) ชวยใหมีการเขาขางตนเอง (self – esteem)  โดยชวยใหบุคคลหลีกเลี่ยงส่ิงทีไ่มดี

หรือปกปดความจริงบางอยาง  ซ่ึงนําความไมพอใจมาสูตวัเขา 
          3) ชวยในการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมที่สลับซับซอน  ซ่ึงมีการปฏิกิริยาโตตอบ

หรือการประทาํสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปนั้น    สวนมากจะทําใหส่ิงนั้นพอใจมาก หรือบําเหน็จรางวัลจาก
ส่ิงแวดลอม 

          4) ชวยใหบุคคลสามารถแสดงออกถึงคานิยมของตนเอง   ซ่ึงแสดงวา   เจตคตนิั้นนํา
ความพอใจมาใหบุคคลนั้น 
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          5) เตรียมบุคคลเพื่อใหพรอมตอการปฏิบัติการ 
          6) ชวยใหบุคคลไดคาดคะเนลวงหนาวาอะไรจะเกดิขึ้น 
          7) ทําใหบุคคลไดรับความสําเร็จตามหลักชัยทีว่างเอาไว 

 
                        แบบวัดเจตคต ิ 
         แบบวัดเจตคติตามวิธีของลิเคอรท  (Likert’ scale)   มีช่ือเรียกหลายอยาง   เชน  
Sigma scale, Likert type scale, Method of summated rating, Posttoriori approach วิธีนี้เรนิส  
ลิเคอรท  (Renis Likert)  เปนผูคิดข้ึน  โดยมีขอตกลงเบื้องตนวา  เจตคติมีลักษณะการกระจายเปน
แบบโคงปกติ   (normal curve)   ดวยการนําขอความที่สรางขึ้นไปทดลองกับกลุมตัวอยาง  โดยไม 
ตองใหคณะผูตัดสินพิจารณาและกําหนดการใหคะแนนโดยใชเกณฑ  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานให
คะแนนชวงความรูสึกเทาๆ  กัน  เปน  5  ชวง แบบตอเนื่อง  เรียกวา Arbitary weighting method 
ไดแก  เห็นดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย ไมแนใจหรือเฉยๆ ไมเห็นดวยและไมเห็นดวยอยางยิ่ง ใหคะแนน
เปน  5, 4, 3,  2, 1  สําหรับขอความทางบวก  สวนขอความทางลบในระดับความคิดเห็นเดียวกัน  
ใหคะแนนเปน  1, 2, 3, 4, 5   ซ่ึงไดผลไมแตกตางกัน  และพบวามีคาสหสัมพันธสูงถึง 0.99  กับ    
คาคะแนนที่กําหนดเปนจํานวนเต็ม ดังนั้น การกําหนด คะแนนของแตละระดับในแบบวัดเจตคติ
แบบลิเคอรท  ในเวลาตอมาจึงกําหนดเปนคะแนนจํานวนเต็มเรียงกันไป  อาจเริ่มจาก  1  ไป  แทนที่
จะเริ่มดวย  0  ก็ได   คะแนนผูตอบแตละคนไดจากการรวมคะแนนจากการตอบแตละขอของผูตอบ   
ตามแผนภาพประกอบ  ดังนี้  (ธีรวุฒิ  เอกะกุล,  2549,  หนา 55-60) 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 2  สเกลขอความตามแบบวัดเจตคติของลิเคอรท 
 
          วิธีการสราง 
           1) กําหนดเรื่องที่จะศกึษาวามีโครงสรางลักษณะใด  ศึกษาเจตคติตอส่ิงใด  ใหนิยาม
เจตคติตอส่ิงนัน้อยางชัดเจน 

1 2 3 4 5

ไมเห็นดวย

อยางยิง่

ไมเห็นดวย ไมแนใจ เห็นดวย เห็นดวย

อยางยิง่

1 2 3 4 5

ไมเห็นดวย

อยางยิง่

ไมเห็นดวย ไมแนใจ เห็นดวย เห็นดวย

อยางยิง่

 



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

          2) การเลือกคําถามและรวบรวมขอคิดเห็น  การเกบ็รวบรวมขอความคิดเหน็ทีจ่ะเปน
ตัวกระตุนใหบุคคลแสดงปฏิกิริยาโตตอบออกมา  ขอความนั้นควรมีลักษณะ ดังนี ้
                           (1) คําถามทุกขอตองเปนขอความเกีย่วกบัเจตคติ   ไมใชเปนการถามเรื่องราว
ขอเท็จจริง  เพราะคําถามเกี่ยวกับขอเท็จจรงินั้น  ไมสามารถบอกไดวาผูตอบมีเจตคติอยางไร คือ  
จะไมสามารถวัดความแตกตางของเจตคติได 
  (2) คําถามทุกขอตองชัดเจน  รัดกุม  และตรงประเด็นที่ตองการศึกษา  การเขียน
คําถามควรถามครั้งละหนึ่งประเด็นเทานัน้   เพราะถาเขยีนคําถามครั้งละหลายประเด็น   จะทําให
ผูตอบเกิดความสับสน  เพราะผูตอบอาจจะเห็นดวยกับคําถามเพียงประเด็นเดยีว  เชน 
                        -  การศึกษาไทยทําใหคนมีความรูและโลกทัศนกวางขึ้น 
                                    ควรจะแยกเปน 
                                       -  การศึกษาไทยทําใหคนมีความรูกวางขึ้น 
                                       -  การศึกษาไทยทําใหคนมีโลกทัศนกวางขึ้น 
  (3) ขอคําถามนั้น   ควรใชคาํและศัพทงายๆ   ที่ทุกคนอานแลวเขาใจตรงกัน  
พยายามหลีกเลี่ยงคําที่มีความหมายหลายแงหลายมุม 
               (4) ผลจากการตอบคําถาม   ควรจะกระจายพอสมควร   ตามแนวของเจตคติ  คือ      
มีทั้งกลุมที่เหน็ดวยและกลุมที่ไมเห็นดวย 
  (5) ในมาตราชดุหนึ่งๆ ควรมคีําถามประเภทบวกหรือนิมาน (favorable statement)  
และประเภทลบหรือนิเสธ (unfavorable statement)  อยางละเทาๆ  กัน  เชน 
                         -  การศึกษาทําใหมีความรูกวางขึ้น       (ทางบวก) 
                         -  การศึกษาทําใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น      (ทางบวก) 
                         -  การศึกษาทําใหคนเห็นแกตัว            (ทางลบ) 
                         -  การศึกษาทําใหส้ินเปลืองเงินทอง     (ทางลบ) 
               (6)  ถาใชคําถามประเภทเลือกตอบ (multiple choice statement) ตัวเลือกแตละตัว
จะตองสามารถแยกเจตคติได  และไมมหีลายตัวแปรในแตละคําตอบ   
  (7) คําถาม    ควรมีลักษณะทีส่ามารถจําแนกเจตคติของบคุคลในแงตางๆ ได  
กลาวคือ บุคคลที่มีเจตคติตางกันควรมแีนวคําตอบปรากฏใหเหน็แตกตางกัน  สวนแนวคําถามใด   
ที่บุคคลทุกๆ คน  มีแนวโนมที่จะตอบเหมือนๆ กัน  ทั้งที่มีเจตคติตางกัน  ขอนั้นควรตัดทิ้งไป 
          3) สรางขอความใหครอบคลุมลักษณะทั้ง  2  ทาง คือ ทางบวกและทางลบ  ประมาณ  
50-100  ขอ 
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          4) การกาํหนดตวัแปรของเจตคติ  เมือ่ไดตั้งคําถามไวเรียบรอยแลว นําคําถามเหลานั้น
มากําหนดคาเจตคติวา  ควรมีคาตั้งแตเทาใด  ถึงเทาใด  ซ่ึงจะพจิารณาได โดยยึดหลัก ดังนี ้
  (1) ขอคําถามทั้งสองประเภท  กําหนดคาเปน  5  ลักษณะ  ดังนี ้
               ขอคําถามประเภทบวก (favorable statement) 
                                    -   เห็นดวยอยางยิ่ง (strongly agree) 
                                    -   เห็นดวย (agree) 
                                    -   ไมแนใจ (uncertain) 
                                    -   ไมเหน็ดวย (disagree) 
                                    -   ไมเหน็ดวยอยางยิ่ง (strongly disagree) 
               ขอคําถามประเภทลบ (unfavorable statement) 
                                    -   ไมเหน็ดวยอยางยิ่ง (strongly disagree) 
                                    -   ไมเหน็ดวย (disagree) 
                                    -   ไมแนใจ (uncertain) 
                                    -   เห็นดวย (agree) 
                                    -   เห็นดวยอยางยิ่ง (strongly agree) 
               (2) การกําหนดน้ําหนักคําถามประเภททางบวก    กําหนดใหน้ําหนกัสูงสุดอยูที่  
“เห็นดวยอยางยิ่ง”  และน้ําหนักต่ําสุดที่  “ไมเห็นดวยอยางยิ่ง”   
          5) การเลือกคําถาม  คําถามทุกขอที่สรางขึ้นในตอนแรกนี้ จะนําไปใชเปนแบบสอบ 
ถามเจตคติยังไมได   ซ่ึงจะตองนําคําถามเหลานี้ไปทดลองดูกอนวา   คําถามแตละขอนั้นเชื่อถือได
หรือไม    สามารถวัดเจตคตทิี่ตองการจะวดัไดหรือไมเพยีงไร  ในการเลือกคําถามเพื่อคัดไวเปน
แบบสอบถามตองทํา  ดังนี ้
               (1) นาํคําถามที่สรางขึ้นมานี้  ไปใหผูรูเกี่ยวกับเรือ่งนั้นอานดู   เพื่อวิจารณกอนวา  
ขอคําถามเหลานั้น  ขอไหนดีไมดีอยางไร   ถาไมดีควรจะปรับปรุงใหมหรือตัดทิ้งไป หรือบางครั้ง
คําถามเหลานั้น   อาจจะไมครอบคลุมเนื้อหาก็ได    จะไดเพิ่มเติมคําถามลงไปอีกเพื่อใหครอบคลุม
ปญหานั้นใหไดมากที่สุด 
               (2) นาํคําถามที่ไดไปทดลองกับกลุมบุคคล   ซ่ึงมีลักษณะเปนกลุมตัวอยาง
ประมาณ 200 - 300 คน  แลวนําคําตอบเหลานั้นมาวิเคราะห เพื่อเลือกเอาคําถามเฉพาะขอที่ดีไปใช
ตอไป  โดยวิเคราะหขอคําถาม (item analysis)  ดวยการทดสอบคะแนนที่ไดดวย  t-test   คาอํานาจ
จําแนกที่อยูในเกณฑที่ใชได คือ คา t  ตั้งแต 1.75  ขึ้นไป หรือใชการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
รายขอ (item total correlation)  ดวยการทดสอบคา  r  ของคะแนนรายขอกับคะแนนรวม  
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          สรุปไดวา  การวัดเจตคติตามวิธีของลิเคอรท  สรางโดยเรนิส ลิเคอรท โดยมีขอตกลง
เบื้องตนวา เจตคติตองมีการกระจายเปนแบบโคงปกติ  ซ่ึงมีคาคะแนนแตละขอ  มีมาตรวัด  5  ชวง  
ใหคะแนนเปน  5, 4, 3, 2  และ 1  โดยควรจะมีขอความทางบวก  และขอความทางลบ  จํานวนพอๆ 
กนั   วิเคราะหขอคําถามที่สรางขึ้น   ดวยการหาคาอํานาจจําแนกรายขอ    ดวยวิธีการทดสอบคาที   
(t - test) โดยตองไดคา  t  ตั้งแต 1.75  ขึ้นไป หรือใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธรายขอ  
(item total correlation)   ดวยการทดสอบคา  r  ของคะแนนรายขอกับคะแนนรวม  สวนการหา    
คาความเชื่อมั่นใชการหาคาสัมประสิทธิ์สหสมัพันธอัลฟา (alpha – coefficient) 
 
               2.2.5 การเรียนการสอนเรขาคณติ 
   ในการเรียนเรขาคณิต  พบวา  นักเรียนสวนมากมีปญหาไมเขาใจในการพิสูจน 
นักเรียนไมสามารถพิสูจนเรขาคณิตได  จึงมีครูและนักคณิตศาสตรหลายทานไดพยายามศึกษาและ
คนควาเพื่อแกปญหาความไมเขาใจในการเรียนเรขาคณิต  ในป  ค.ศ. 1954  สามีและภรรยาชาว
เนเธอรแลนด  เพียร แวนฮีลี (Pierre Van Hiele) และไดนา แวน ฮีลี  (Dina Van Hiele) ไดศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับการรับรูทางเรขาคณิตเปนผลใหได แวนฮีลีโมเดล หรือเปนที่รูจักกันโดยทั่วไปวา ระดับขั้น
ของ แวน ฮีลี  เกี่ยวกับพัฒนาการทางความคิดเรขาคณิต  (The Van Hiele levels of geometric 
thought)  ซ่ึงเปนขั้นกระบวนการคิดในการเรียนเรขาคณิต  โดยเริ่มจากงายไปหายาก   ดังตอไปนี้   
(Serra,  1989,  p. 4, Thomas,  1992,  pp. 71-86, Clements & Battista,  1992,  pp. 421-428,  Burger 
& Culpepper,  1993,  pp. 140-142 อางถึงใน วรรณวิภา  สุทธเกียรติ,  2542,  หนา 21-22)   
          1) ขั้น 0 หรือข้ันพื้นฐาน : การสรางภาพนามธรรม 
                           เปนขั้นที่นักเรียนสามารถเรียนรูศัพทและจดจําไดจากรูปรางที่มองเห็น  แตไม
สามารถบอกลักษณะยอยที่มีความสัมพันธระหวางภายในรูปและระหวางรูปที่มองเหน็ได 
          2) ขั้น 1 : การวิเคราะห 
                           เปนขั้นที่นักเรียนรับรูและสามารถวิเคราะหมโนมติเกี่ยวกับรูปเรขาคณิตไดชัดเจน
มากขึ้น  จากการสังเกต  การวัด การสรางรูปและแบบจําลอง  แตไมสามารถเชื่อมโยงลักษณะของ
รูปหนึ่งไปอีกรูปหนึ่งได 
          3) ขั้น 2 : การพิสูจนแบบนิรนัยอยางไมเปนแบบแผน 
                           เปนขั้นที่นักเรียนสามารถบอกรายละเอียดปลีกยอยเกี่ยวกับสมบัติของรูปตางๆ  
ทางเรขาคณิต  สามารถเปรียบเทียบและบอกความสัมพันธเกี่ยวของกันได  รวมทั้งบอกลักษณะที่
แตกตางกันได  แตนักเรียนยังไมเขาใจบทบาทของสัจพจน และการเชื่อมโยงของขอความตางๆ  
โดยใชตรรกศาสตร 
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          4) ขั้น 3 : การพิสูจนแบบนิรนัยอยางเปนแบบแผน 
                           เปนขั้นที่นักเรียนสามารถเขาใจการพิสูจนที่มีกฎเกณฑ  คุนเคยกับการพิสูจนโดย
ทราบวาอะไรคือส่ิงที่กําหนดใหและอะไรคือส่ิงที่ตองการพิสูจน   รูจักตั้งกฎเกณฑและขอโตแยง
ในการคิดไปตามลําดับเหตุผล  รูวาทําไมสิ่งที่กําลังพิสูจนอยูเปนจริงและเปนไดอยางไร   อาจจะ
พิสูจนส่ิงที่ตองการพิสูจนไดมากกวาหนึ่งวิธี 
          5) ขั้น 4 : ขั้นสุดยอด 
                           เปนขั้นที่นักเรียนสามารถคิดอยางนามธรรม  สามารถเปรียบเทียบระบบตางๆ  
เชน  การเปรียบเทียบสัจพจน  ทฤษฎีบท และเรขาคณิตนอกระบบยุคลิด  จัดทฤษฎีบทตางๆ เขา
เปนระบบระเบียบและสรางทฤษฎีบท 
                      แวน ฮีลี  ไดระบุสมบัติของพัฒนาการทางความคิดเรขาคณิตดังกลาว  ไวดังนี้ 
(Crowley,  1987,  p. 4  อางถึงใน วรรณวิภา  สุทธเกียรติ,  2542,  หนา 22)  ไวดังนี้ 
          1) นักเรยีนจะตองผานระดับขั้นของความคิดจากขั้นแรกไปสูขั้นที่สูงกวา  โดยไมมี
การขามระดับ 
          2) การทีน่ักเรียนจะผานแตละระดับขั้นขึ้นอยูกับเนื้อหาและวิธีสอนมากกวาอายุ ไมมี
วิธีสอนใดที่จะทําใหนักเรยีนขามระดับได เชน ขามจากขั้น 0  ไปเปนขั้น 3  ไมได 
          3) ลักษณะของสิ่งที่อยูในระดับหนึง่จะกลายเปนสิ่งที่ตองศึกษาในระดบัถัดไป   เชน 
ในขั้น 0  เพยีงรูจักรูป  ถึงแมวาสามารถแยกรูปไดโดยสมบัติ  แตก็จะยงัไมไดจนกวาจะถึงขั้น 1  จึง
จะวิเคราะหรูปและองคประกอบของรูป  และคนพบสมบัติตางๆ    
          4) ในแตละระดับ   มีลักษณะเฉพาะของภาษาที่ใช  และมีลักษณะของการเชื่อมโยง
ความสัมพันธที่เกี่ยวของกับภาษาทีใ่ช 
          5) ถาใชการสอนของระดับที่สูงกวา ไปสอนนักเรยีนที่อยูระดับต่าํกวา ความกาวหนา
ทางการเรียนของนักเรียนจะไมเกิดขึน้ 
          จะเห็นไดวา  ระดับขั้นของ  แวน ฮีลี  มีความสําคัญตอการศึกษาและการนําไปใชใน     
การเรียนการสอนเรขาคณิต และเปนที่เชื่อกันวาความลมเหลวตางๆ  ในการเรียนการสอนเรขาคณิต  
ปจจุบันมีสวนมาจากการจัดการเรียนการสอนที่ไมคํานึงถึงระดับขั้นของ แวน ฮีลี 

 
  2.2.6 การใชซอฟตแวรคอมพิวเตอรในการเรียนการสอนเรขาคณิต 

                        ในปจจุบัน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศไดพัฒนาอยางรวดเร็ว  ซ่ึงถือ
เปนสวนสําคัญที่จะตองเกิดการปรับปรุง  เปล่ียนแปลงวิธีการสอนของครูและการเรียนรูของ
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นักเรียนใหกาวทันความเจริญนั้น   การนําเทคโนโลยีมาใชจึงเปนแนวทางที่ทุกประเทศนํามาใช
ปรับปรุงการเรียนการสอน 
                     เวอรไทเมอร  (Wertheimer,  1990,  p. 315)   ไดกลาวไววา   การใชเทคโนโลยีเปน
เครื่องมือเพื่อสงเสริมการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  จะชวยให
เกิดกระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น   เนื่องจากเทคโนโลยีมีคุณสมบัติ

ดังตอไปนี้  
         1) เทคโนโลยีชวยกระตุนใหนักเรยีนมีความสนใจในการสํารวจ   สืบเสาะ   ตั้งขอ 
คาดเดาสรางสรรค  คนพบหลักการ และตั้งขอคาดเดาทั่วไป     
                      2) เทคโนโลยชีวยใหนกัเรียนสรางความเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับกลุมสาระอื่นๆ 
                      3) เทคโนโลยชีวยใหนกัเรียนเปนผูแกปญหาคณิตศาสตรและใหนักเรยีนไดแกปญหา
ในชีวิตจริงไดมากกวาการเรยีนปกต ิ
                      4) เทคโนโลยชีวยใหนกัเรียนเขาใจมโนทศันทางคณิตศาสตร 
                      5) เทคโนโลยชีวยสนับสนนุใหผูสอนเปนผูจัดกิจกรรมเพื่อเอื้ออํานวยใหนกัเรียนเกดิ
กระบวนการเรียนรู 
                      6) เทคโนโลยชีวยทําใหครูผูสอนเขาใจความแตกตางระหวางบุคคลวา นักเรียนคนใด
ตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ หรือนกัเรียนคนใดมีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร 
                    คอมพิวเตอรนับเปนเทคโนโลยีท่ีเจริญและพัฒนาอยางรวดเร็วและกวางขวางไป       
ทั่วโลก  ดังนั้น  การศึกษาจึงจําเปนตองพัฒนาใหกาวทันความเจริญเชนเดียวกัน  จึงมีการนํา
คอมพิวเตอรมาเปนอุปกรณการเรียนการสอน เปนเครื่องมือชวยในการนําเสนอเนื้อหา สรางสื่อ 
การสอน สรางฐานขอมูลตางๆ  ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนแบบบรรยายไดเปนอยางมาก 
เนื่องจาการที่ผูเรียนมีโอกาสที่จะไดสัมผัสกับส่ือตางๆ ไมวาจะเปนขอความ ภาพ หรือเสียง        
การนําเสนอเนื้อหาโดยใชคอมพิวเตอรยังชวยเพิ่มบรรยากาศการเรียนรูใหดีขึ้นดวย  (ถนอมพร 
เลาหจรัสแสง,  2541,  หนา 6)   

        พรอมพรรณ อุดมสิน  (2542,  หนา 98-99)  กลาวถึงการนําคอมพิวเตอรเขามาใชใน
การศึกษาวา  สามารถแบงออกเปน 5 ลักษณะ ดังนี้ 
         1) การใชคอมพิวเตอรในลักษณะของการบริหาร  โดยคอมพวิเตอรจะนํามาใชในฝาย
ธุรการเพื่อชวยงานดานการบริหาร เชน การจัดตารางสอน 
         2) การใชคอมพิวเตอรในการจัดการเรยีนการสอน  โดยผูสอนวิเคราะหลักษณะและ
ความตองการของผูเรียนแตละคน   เพื่อจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกบัผูเรียน   เชน  
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ใชคอมพิวเตอรสรางระบบการนําเสนอเนือ้หา  เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดตามความถนัด  ตาม    
ความตองการและตามความพอใจ  
              3) การใชคอมพิวเตอรชวยสอน   จะเปนในลักษณะของการนําเสนอการเรียนการสอน
ทางคอมพิวเตอร  โดยคอมพิวเตอรจะเสนอบทเรียนแทนผูสอน และผูเรียนสามารถเรียนดวยตนเอง  
ซ่ึงปจจุบันมีการนําเอาสื่อประสมหรือมัลติมีเดียเขามาชวย 
        4) การใชคอมพิวเตอรเปนอุปกรณการเรียนการสอน  คือ  เปนเครื่องมือชวยในการนํา 
เสนอเนื้อหา  โดยใชคอมพวิเตอรชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการบรรยาย   
                      5) การใชคอมพิวเตอรเพื่อการติดตอส่ือสารและการคนหาขอมูล   เปนการเชื่อมตอ
คอมพิวเตอรเขาดวยกันเปนเครือขาย  โดยเฉพาะการเชื่อมตอเขากับเครือขายอินเตอรเน็ต 
                   จะเห็นไดวา   การนําคอมพิวเตอรมาใชในการศึกษา  สามารถชวยงานไดทั้งในดาน  
การบริหารและงานบุคคล   ที่ชวยไดมาก ก็คือในดานการเรียนการสอนโดยการนําคอมพิวเตอรมา
เปนสื่ออุปกรณชวยสอนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
       คอมพิวเตอรมีบทบาทในวงการศึกษามากขึ้น  สาเหตุหนึ่งเปนเพราะการพัฒนา

ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีความกาวหนาอยางรวดเร็วและกวางขวางไปทุกสถานที่ทุกแหงหน

ทั่วโลก    
       ศรีศักดิ์ จามรมาน  (2535,  หนา 10) กลาววา คอมพวิเตอรมีประโยชนสําคัญๆ ดังนี้ 
       1) ทําใหนกัเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนมากขึ้น   มีความสนใจและ
กระตือรือรนมากขึ้น 
       2) ทําใหนกัเรียนสามารถเลือกวิธีเรียนไดหลายแบบ ไมเบื่อหนาย 
       3) ทําใหนกัเรียนเกิดความเขาใจมากขึน้  ลดการทองจํา 
       4) ทําใหปรับปรุง  เปล่ียนแปลงการเรยีนการสอนไดเหมาะสมกับความตองการของ
นักเรียนแตละคน 
       5) ทําใหนกัเรียนมีอิสระในการเรยีน 
       6) ทําใหนกัเรียนสามารถสรุปหลักการเพื่อหาสาระของบทเรียนแตละบทไดสะดวกขึน้ 
                     การนําคอมพิวเตอรมาใชในการศึกษานั้น  กดิานันท  มลิทอง  (2543,  หนา 253-254)   
ไดกลาวถึง  ขอดีของการใชคอมพิวเตอรในการศึกษา ไวดังนี ้
                    1) คอมพิวเตอรจะชวยเพิม่แรงจูงใจในการเรียนรูใหแกผูเรียน  เนื่องจาก การเรียนดวย
คอมพิวเตอรเปนประสบการณแปลกใหม 
                    2) การใชสี  ภาพลายเสนที่แลดูคลายเคลื่อนไหว  ตลอดจนเสียงดนตรี  จะเปนการเพิม่
ความเหมือนจริงและเราใจผูเรียนใหเกดิความอยากเรียนรู  ทําแบบฝกหรือกิจกรรมตางๆ  เปนตน 
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                     3) ความสามารถของหนวยความจําของเครือ่งคอมพิวเตอรชวยในการบนัทึกคะแนน
และพฤติกรรมตางๆ ของผูเรียนไวเพื่อใชในการวางแผนบทเรียนในขัน้ตอไปได 
                     4) ความสามารถในการเก็บขอมูลของเครื่อง ทําใหสามารถนํามาใชไดในลักษณะของ
การศึกษารายบุคคลไดเปนอยางดี   โดยสามารถกําหนดบทเรียนใหแกผูเรียนแตละคนและแสดงผล
ความกาวหนาใหเห็นไดทันที 
                     5) ลักษณะของโปรแกรมบทเรียนที่ใหความเปนสวนตวัแกผูเรียน   จะเปนการชวยให
ผูเรียนที่เรียนชา สามารถเรียนไปไดตามความสามารถของตนโดยสะดวกอยางไมรีบเรงโดยไมตอง
อายผูอ่ืน  และไมตองอายเครือ่งเมื่อตอบคําถามผิด 
                     6) เปนการชวยขยายขีดความสามารถของผูสอนในการควบคุมผูเรียนไดอยางใกลชิด 
เนื่องจาก คอมพิวเตอรสามารถบรรจุขอมูลไดมาก  ใชงานงายและสะดวกในการนําออกมาใช   
        เกพพัต และเชฟเฟอร (Kaput & Shaffer, 1998,  p. 9) ไดกลาวสรุปไววา ในการเรียน
การสอนคณิตศาสตรจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการสอน  และมีการปรับปรุงเน้ือหาใน
หลักสูตร  นําสื่อการสอนที่ทันสมัยและเทคโนโลยีมาใชในการสอน  เพราะการใชเทคโนโลยีจะทํา
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลง การสอน ดังนี้ 
                     1) เปล่ียนจากคณิตศาสตรของผลลัพธรูปแบบแบบปดในสถานการณปญหาที่ถูกจํากดั
ไปเปนคณิตศาสตรของผลลัพธแบบตัวเลขและกราฟกในสภาพการณทีเ่ปนจริงมากขึน้ 
                     2) เปล่ียนจากสถานการณของรูปแบบที่มีสวนปฏิสัมพันธเพียงเล็กนอย   ดังเชน  กรณี
ของพื้นฐานของคณิตศาสตรแบบดั้งเดิมในวิทยาศาสตรกายภาพไปเปนสถานการณของรูปแบบที่มี

หลากหลายปฏิสัมพันธดังเชนกรณีของสงัคมศาสตร 
       นิพนธ ศุขปรีดี (2546,  หนา 128-129)  ไดจําแนกซอฟตแวรคอมพิวเตอรที่ชวยใน   
การเรียนการสอนตามการผลิตซอฟตแวรไว 3 รูปแบบ คือ 
                     1) ซอฟตแวรทีผู่ใชผลิตขึ้นเองทั้งหมด  หมายถึง  ซอฟตแวรที่ครูหรือนกัการศึกษาได
ดําเนินการในระบบการผลิตเองทั้งหมด  โดยมีขั้นตอนการวิเคราะหหลักสูตร   การเขียนโปรแกรม
โดยใชภาษาเบสิก โคบอล ฟอรแทน โลโก  เปนตน 
        2) ซอฟตแวรที่ครูปรับปรุงจากโปรแกรมสําเร็จรูปทั่วไป เพื่อใหเหมาะสมกับการเรียน
การสอนของตนเอง 
                     3) ซอฟตแวรสําเร็จรูปที่ใชสอนโดยตรง  มผูีผลิตมาใชเฉพาะเนื้อหาวิชานั้นๆ 
        กิดานันท มลิทอง (2548,  หนา 265-266)  ไดกลาวสรุปไววา  คอมพิวเตอรเปน
เครื่องมือที่มีศักยภาพสูง  เพื่อใชในการสอน   ทบทวนและฝกปฏิบัติในการเรียนการสอน
คณิตศาสตร  เพื่อใหผูเรียนสามารถใชตัวเลขและสัญลักษณในการคํานวณ  รวมถึงมองเห็น
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ภาพพจนเชิงวิทยาศาสตร  การใชซอฟตแวรคอมพิวเตอรในการเรียนการสอนคณิตศาสตร จะชวย
ดึงดูดความสนใจ  และสรางความกระตือรือรนแกผูเรียนเปนอยางมาก  สามารถใชในการเรียนรู
ความคิดรวบยอดไดเปนอยางดี  ชวยใหรูสึกเปนอิสระจากการคํานวณที่นาเบื่อหนาย  ทําใหมีสมาธิ
ในการแกปญหาดีขึ้น  และชวยใหเกิดจินตนาการของขอมูลไดแจมชัดขึ้น  โดยนําขอมูลมาใชใน
การสอนเรขาคณิตและสถิติ เชน  
        1) The  Geometer’s  Sketchpad   นํามาใชในการสอนเรขาคณิต   เพื่อสรางรูปทรง
เรขาคณิตสองมิติและสามมติิ  วัดหาขนาดสวนของเสนโคง เสนตรง มุมและพื้นที่ เปนตน 
                     2) Microsoft Excel และ Lotus 1-2-3 ใชในการสอนสถิติเพื่อคํานวณขอมูลในลักษณะ
ตารางและสรางเปนกราฟรูปแบบตางๆ  ไดอยางรวดเรว็ 
                     3) Graphmatica  และ  Mathematica ใชในการสรางกราฟสองมิติและสามมิติ มีการใช
สีเพื่อเปรียบเทยีบไดชัดเจน 
                    นอกจากนี้  ยังมีซอฟตแวรอ่ืนๆ และบทเรียน CAI  ในลักษณะการฝกปฏิบัติและเกม
เพื่อการเรียนการสอนที่บรรจุใน CD ใชในการฝกทักษะหรือการทํากิจกรรมคณิตศาสตรไดดวย 
        วรรณวิภา สุทธเกียรติ (2542,  หนา 28)  กลาวถึงการพัฒนาบทเรียนทางคณิตศาสตร    
ที่ใชคอมพิวเตอรชวยสอน  มี 3 ลักษณะ ดังนี้ 
        1) พัฒนาบทเรียนโดยการสรางดวยโปรแกรมภาษาทางคอมพิวเตอร  เชน  พัฒนาโดย
ใชภาษา  Basic,  Fortran,  PASCAL,  Visual C,  Visual Basic   เปนตน   ปญหาที่พบในกรณีนี้   คือ  
ผูพัฒนาตองมีความรูและประสบการณทางคอมพิวเตอรสูงและใชเวลาในการพัฒนามาก 
        2) พัฒนาบทเรียนจากโปรแกรมบทเรยีน (Authoring System) เชน โปรแกรมไทยทัศน 
2.0  โปรแกรม  Authorware Professional   โปรแกรมจะสามารถนําเสนอขอความบนภาพกราฟกมี
รูปแบบตัวอักษรตางๆ  มีภาพสามมิติ  ลดความยุงยากในการใชคําสั่ง  การนําเสนอเนื้อหา  ตัวอยาง   
การคํานวณ   การตัดสินใจ   การสรางภาพและเสียงประกอบคําถามและการฝกปฏิบตัิ   แตปญหาที่
พบ  คือ  ผูพัฒนาสวนมากจะสรางเปนบทเรียนส้ันๆ   แตการพัฒนารูปภาพทางเรขาคณิตประกอบ      
การคํานวณตองใชเวลามากและตองมีความรูเชื่อมโยงโปรแกรมเขาดวยกัน 
        3) พัฒนาจากโปรแกรมสําเร็จรูปที่มีจําหนายทัว่ไปที่เหมาะสมกบังานแตละงาน  เชน  
Microsoft Excel  เหมาะกับการคํานวณในลกัษณะแถวหรอืหลัก   Microsoft Word  เหมาะสําหรับ
การทําเอกสาร    Microsoft PowerPoint   เหมาะสําหรับการแสดงผลงาน   ทั้งนี้เหมาะสําหรับงาน
ธุรการหรืองานทางธุรกิจ  Mathematica  Mathcad และ Mathlab   ทั้งสามโปรแกรมเหมาะสําหรับ
การคํานวณทางคณิตศาสตร สามารถใชไดในแงสัญลักษณ  การเขียนกราฟของฟงกชันและฟงกชัน
แฝง  การคํานวณของแคลคูลัสและคณิตศาสตรชั้นสูง 
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        จะเห็นวาในการเรียนการสอนนั้น  คอมพิวเตอรสามารถชวยครูผูสอนไดหลายดาน  
ทั้งพัฒนาบทเรียน  ชวยการคํานวณ  สรางโปรแกรมสําเร็จรูป  สรางภาพและเสียง  นับไดวา
คอมพิวเตอรเปนอุปกรณการสอนที่มีประโยชนเปนอยางมากตอการเรียนการสอน 
        เรขาคณิต  เปนสวนหนึ่งของวิชาคณิตศาสตร  ซ่ึงเนื้อหาหลายเร่ืองยุงยากและใชเวลา
มากในการสรางภาพใหนักเรียนทดลองและเห็นจริงจนสามารถสรุปความรูได  จึงไดมีผูพัฒนา
ซอฟตแวรสําเร็จรูป   ซ่ึงผูใชไมจําเปนตองมีความรูทางภาษาคอมพิวเตอร  โดยมีลักษณะเปน 
เครื่องมือที่อํานวยความสะดวกตอการสรางรูปและทรงเรขาคณิตตางๆ   มีคาตัวเลขที่ใชใน           
การคํานวณที่ถูกตองไมวาจะอยูในลักษณะใด  ซ่ึงจะชวยใหนักเรียนสามารถเกิดความรูความเขาใจ
ที่งายและรวดเร็วขึ้น  ซอฟตแวรที่พบเห็นโดยทั่วไป ไดแก  Geometry Supposers, GeoDrew,  
CABRI Geometry  และ  GSP  เปนตน  (NCTM,  1992,  pp. 537-538) ซ่ึงแตละซอฟตแวรตองการ
ใหนักเรียนมองเห็นปญหา วเิคราะหปญหา สรางขอคาดเดากอนที่จะพิสูจนหรือหาเหตุผล 
        ซอฟตแวรคอมพิวเตอรที่นํามาสอนเรขาคณิต  มีลักษณะดังนี้ 
        1) Geometry  Supposers   เปนซอฟตแวรที่พัฒนาขึ้น  เมื่อป  ค.ศ. 1985   โดยชวาทซ 
(Schwartz)  และเยรูแชลมี  (Yerushalmy)   เพื่อใชกับเครือ่งคอมพิวเตอรรุนแอปเปล ทู (Apple ll) 
ทั้งนี้    เปนจดุเริ่มตนของการเปลี่ยนแปลงการสอนเรขาคณิต   โดยใชซอฟตแวรที่มลัีกษณะเปน
ซอฟตแวรเคลือ่นไหวได   ซ่ึงเปนการใชความสามารถของคอมพิวเตอรกราฟกในการทํารูปตางๆ    
เกิดการเคลื่อนไหวตามความตองการของผูใช 
        2) GeoDrew  พัฒนาขึ้น เมื่อป  ค.ศ. 1987  เหมาะกบัการสรางรูปเรขาคณิตเบื้องตนบน
กระดานเรขาคณิต (Geoboard) 
        3) CABRI Geometry  พัฒนาขึ้น เมื่อ ป  ค.ศ. 1989 โดย เกรเบิล (Greable) ชาวฝร่ังเศส  
เหมาะทีจ่ะใชในการสรางรูปเรขาคณิตและงายตอการใช    ในปจจุบนัมีการนําซอฟตแวรนี้มาผนวก
เขากับเครื่องคิดเลขของบางบริษัท 
        4) GSP   พัฒนาขึ้น  เมือ่ป  ค.ศ. 1991  โดย  นิโคลัส  แจคคิว  (Nicholas Jachiw)   เปน
โปรแกรมที่ใชสรางรูปเรขาคณิตและงายตอการใช  ปจจุบนัเปนที่นยิมใชกันทั่วไปในโรงเรียนตางๆ  
ทั่วโลก    และโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาของประเทศไทย   ก็มกีารนําไปใชในการเรียนการสอน
วิชาคณิตศาสตรหลายโรงเรียน 
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2.3 เนื้อหาเกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิต  ค 32101  คณิตศาสตรพื้นฐาน   
      ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ของ  สสวท.  กระทรวงศึกษาธิการ 
 
    การจัดสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร   ในระดับชั้นมัธยมศึกษา     
ปที่  2  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544 และตามหลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย)  ไดกําหนดเวลาเรียนคณิตศาสตรพื้นฐาน 120  ช่ัวโมง  มีสาระ
การเรียนรูทั้งหมด 9 หนวย ดังนี้ 
 
                  1)  อัตราสวนและรอยละ           18 ช่ัวโมง 
                  2)  การวัด                   9 ช่ัวโมง 
                  3)  แผนภูมิรูปวงกลม             6 ช่ัวโมง 
                  4)  การแปลงทางเรขาคณิต            12 ช่ัวโมง 
                  5)  ความเทากนัทุกประการ            15 ช่ัวโมง 
                  6)  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจํานวนจริง         15 ช่ัวโมง 
                  7)  การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  12 ช่ัวโมง 
                  8)  ทฤษฎีบทปทาโกรัส         15 ช่ัวโมง 
                  9)  เสนขนาน                18 ช่ัวโมง 
                            รวม          120         ช่ัวโมง
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ตาราง 1  การจัดสาระการเรยีนรูรายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน  สาระหลกั : เรขาคณิต   
               ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
 

หนวยการเรยีนรู สาระการเรียนรู จํานวนชั่วโมง 
1 ความเทากันทุกประการ 

   1.  ความเทากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม 
   2.  รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธกันแบบ 
        ดาน-มุม-ดาน 
   3.  รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธกันแบบมุม-ดาน-มุม    
   4.  รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธกันแบบ 
        ดาน-ดาน-ดาน 

15 
3 
4 
 

4 
 

4 
2 ทฤษฎีบทปทาโกรัส 

   1.  ทฤษฎีบทปทาโกรัส 
   2.  บทกลับของทฤษฎีบทปทาโกรัส 
   3.  การแกปญหาหรือสถานการณโดยใช 
        ทฤษฎีบทปทาโกรัสและบทกลับ 

15 
4 
4 
7 

3. เสนขนาน 
   1.  สมบัติของเสนขนาน 
   2.  รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธกันแบบ 
        มุม-มุม-ดาน 
   3.  การใหเหตุผลและแกปญหาโดยใชสมบัติของ 
        เสนขนานและความเทากันทุกประการของ 
        รูปสามเหลี่ยม 

18 
5 
5 
 

8 

4 การแปลงทางเรขาคณติ 
   1.  การเลื่อนขนาน 
   2.  การสะทอน 
   3.  การหมุน 

12 
4 
4 
4 

 รวม 60 
 

 (ที่มา : กรมวชิาการ  กระทรวงศึกษาธิการ,  2546,  หนา 85-86) 
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           การแปลงทางเรขาคณิตในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  จะกลาวถึงการแปลงทาง
เรขาคณิต  3  แบบ  ไดแก  การเลื่อนขนาน  การสะทอน  และการหมุน  การแปลงทางเรขาคณิต   
ทั้งสามแบบนี้  จะไดภาพที่มีรูปรางเหมือนกันและขนาดเดียวกันกับตนแบบเสมอ 
 
 
 
 

                     1) การเล่ือนขนาน 
                         การเลื่อนขนานบนระนาบเปนการแปลงทางเรขาคณิตที่มีการเคลื่อนจุดทุกจดุไปบน
ระนาบตามแนวเสนตรงในทศิทางเดียวกนั และเปนระยะทางที่เทากันตามที่กําหนด   
                         การแปลงที่เปนการเลื่อนขนาน  เชน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 3  การเลือ่นขนานในชวีิตประจําวัน 
 
                        หรือ 
            กําหนดให  ∆ ABC  เปนรูปตนแบบ  เมื่อเล่ือนขนาน ∆ ABC  ไปในทิศทาง และ
ระยะทางตามที่กําหนดดังรูป  แลว  ∆ CBA ′′′   เปนภาพที่ไดจากการเลื่อนขนาน    
 
 
      
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพ 4  การเลือ่นขนานในทางคณิตศาสตร 

P'

A'

B'

B

C

A

C'
P
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P
P'

N
M

A'

B'B

C

A

C'

            จากรูป  จะเห็นวา  มีการเลื่อนจุด  A  ไปที่จุด  A′   เล่ือนจุด  B  ไปที่จุด  B′  
และเลื่อนจดุ  C  ไปที่จุด  C′   ในทิศทางเดยีวกันและเปนระยะทางเทากัน  จะไดวา   AA ′ , BB ′  
และ  CC ′   ขนานกนัและยาวเทากัน 
            ถา  P  เปนจุดใดๆ  บน  ∆ABC  แลวจะมี  P′  บน  ∆ CBA ′′′   เปนจุดที่สมนัยกนั

กับจุด  P  และ  PP ′   จะขนานและยาวเทากนักบัความยาวของ  AA ′  , BB ′  และ   CC ′   ดวย 
            ในการบอกทิศทางและระยะทางของการเลื่อนขนาน  จะใชเวกเตอรเปนตวักําหนด  
เชน  ใชเวกเตอร  MN  เพื่อบอกทิศทางและระยะทางของการเลื่อนขนาน  ดังรูป  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
ภาพ 5  เวกเตอรของการเลื่อนขนาน 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

         เวกเตอร  MN    อาจเขียนแทนดวย  MN   ซ่ึง MN   จะมีทิศทางจากจุดเริ่มตน  M  ไป
ยังจุดสิ้นสุด  N  และมีขนาดเทากับความยาวของ  MN  ซ่ึงจะไดวา 

     1)   AA ′ ,  BB ′ ,  CC ′   และ   PP ′   จะขนานกันกับ  MN 
     2)   AA ′=   BB ′   =   CC ′   =   PP ′   =   MM ′  
         การกําหนดเวกเตอรของการเลื่อนขนานอาจใหจดุเริ่มตนอยูบนรปูตนแบบหรืออยู
นอกรูปตนแบบก็ได 
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             สมบัติของการเลื่อนขนาน  มีดังนี ้
             (1) สามารถเลื่อนรูปตนแบบกับภาพที่ไดจากการเลื่อนขนานไดสนิท โดยไมตอง
พลิกรูป  หรือกลาววา  รูปตนแบบและภาพที่ไดจากการเลื่อนขนานจะเทากันทุกประการ 
             (2) สวนของเสนตรงบนรูปตนแบบและภาพที่ไดจากการเลื่อนขนานของสวนของ
เสนตรงนั้นจะขนานกัน 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
      จากรูป  เปนตัวอยางการหาพิกัดจดุจากการเลื่อนขนาน  ∆ ABC   
 
ภาพ 6  การเลื่อนขนานในระบบพิกดัฉาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 7  ศิลปะกับการเลื่อนขนาน 
 
                          จากรูปเปนลวดลายโดยใชความรูเกี่ยวกบัการเลื่อนขนาน 
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       2) การสะทอน 
           สมบัติของการสะทอน  มีดังนี ้
           (1) สามารถเลื่อนรูปตนแบบทับภาพที่ไดจากการสะทอนไดสนทิโดยตองพลิกรูป

หรือกลาววา  รูปตนแบบและภาพทีไ่ดจากการสะทอนเทากันทุกประการ 
           (2) สวนของเสนตรงบนรูปตนแบบและภาพที่ไดจากการสะทอนของสวนของ

เสนตรงนั้น  ไมจําเปนตองขนานกันทกุคู 
           (3) สวนของเสนตรงที่เชื่อมจุดแตละจุดบนรูปตนแบบกับจดุที่สมนัยกนับนภาพที่

ไดจากการสะทอนจะขนานกัน  และไมจําเปนตองยาวเทากัน 
 
 
 
              
    
 
 
 

 
ภาพ 8  การสะทอนในชีวิตประจําวนั 

 
       ในทางคณิตศาสตรการสะทอนเปนการแปลงทางเรขาคณิต  ซ่ึงกําหนดไวดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 9  การสะทอนในทางคณิตศาสตร 
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           การสะทอนบนระนาบเปนการเปลี่ยนแปลงทางเรขาคณิตที่มีเสนตรง l ที่ตรึงเสนหนึ่ง
เปนเสนสะทอน แตละจุด P บนระนาบจะมีจุด P′ เปนภาพที่ไดจากการสะทอนจุด P โดยที่ 

    (1) ถาจุด P ไมอยูบนเสนตรง l   แลวเสนตรง l   จะแบงครึ่งและตั้งฉากกับ  PP ′  
    (2) ถาจุด P  อยูบนเสนตรง l   แลวจุด  P  และจุด P′  เปนจดุเดียวกนั 

 
                      ตัวอยางการสะทอน 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 

ภาพ 10  การสะทอนในระบบพิกัดฉาก 
 

3) การหมุน   
                         ในทางคณิตศาสตรการหมุนเปนการแปลงทางเรขาคณติ  ซ่ึงกําหนดไวดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 11  การหมุนในทางคณิตศาสตร 
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         การหมุนบนระนาบเปนการแปลงทางเรขาคณิตที่มีจุด O ที่ตรึงจุดหนึ่งเปนจุดหมุน  
แตละจุด P  บนระนาบ  มีจุด P′  เปนภาพที่ไดจากการหมุนจุด P  รอบจุด  O  ตามทิศทางที่กําหนด
ดวยมุมที่มีขนาด  k  โดยที่ 
         (1) ถาจุด P  ไมใชจุด  O  แลว   OP  =  PO ′  และขนาดของ  POP ′ˆ  เทากับ  k 
                      (2) ถาจุด P   เปนจุดเดียวกนักับจุด  O  แลว  จุด  P  เปนจุดหมนุ 
 

                      สมบัติของการหมุน  มีดังนี ้
                      (1) สามารถเลื่อนรูปตนแบบทับภาพที่ไดจากการหมุนไดสนิท   โดยไมตองพลิกรูป 
หรือกลาววา รูปตนแบบกับภาพที่ไดจากการหมุนเทากนัทุกประการ 
                      (2) สวนของเสนตรงบนรูปตนแบบและภาพที่ไดจากการหมุนสวนของเสนตรงนั้น  
ไมจําเปนตองขนานกันทกุคู 
                           ตัวอยาง  การแปลงที่เปนการหมุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 12  การหมุนในชีวิตประจําวนั 
 

           หรือ 
           กําหนด   ∆ ABC   เปนรูปตนแบบ  มี   ∆ CBA ′′′   เปนภาพที่ไดจากการหมุน   

∆ ABC   รอบจุดหมนุ  P  ตามเข็มนาฬกิา  ดวยมุมที่มีขนาด  60  องศา  ดังรูป 
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ภาพ 13  การหมุนตามเข็มนาฬิกา 
 

                ลาก   PA  ,  PB  ,  PC  . AP ′ , BP ′   และ  CP ′  
                จากความหมายของการหมุนจะได   ( )APAm ′ˆ  = ( )BPBm ′ˆ  = ( )CPCm ′ˆ   060   
และ   PA  =  AP ′  ,  PB  =  BP ′   และ  PC  =  CP ′  
 

2.4 เอกสารที่เกี่ยวของกับแผนการจดัการเรียนรู 
 

               2.4.1 ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับแผนการจัดการเรียนรู 
                        สําลี รักสุทธี (2544,  หนา 64) กลาวถึงหลักการและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกบัแผนการจัด 
การเรียนรู  ดังนี้ 
                        1) ทฤษฎีเกีย่วกับความแตกตางระหวางบคุคล   
                             แผนการจดัการเรียนรูจัดทําขึ้นเพื่อสนองความสามารถ ความสนใจและ
ความสําคัญของผูสอนเปนสําคัญ   
                        2) ทฤษฎีการเรียนรู 
                             แผนการจดัการเรียนรูเปนเอกสารที่มุงใหผูเรียนผูสอนไดมีสวนรวมในการเรยีน
อยางแข็งขันและไดรับขอมูลยอนกลับอยางฉบัพลัน อีกท้ังไดรับประสบการณแหงความสําเร็จหรือ

60°
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การเสริมแรง   มีการเรียนเปนข้ันๆ  ตามความสามารถของผูเรียน  ดังนั้น   แผนการจัดการเรียนรูจดั 
ทําขึ้นมาโดยอาศัยทฤษฎีการเรียนรูท่ียดึผูเรียนเปนสําคัญ                                      
                       3) หลักการเกีย่วกับแผนการจัดการเรียนรู   
                         แผนการจดัการเรียนรูเปนส่ิงสําคัญและจําเปนสําหรับครูผูสอน ถึงแมวาครูผูสอน
จะสอนมานานแลวก็ตาม แตแผนการจดัการเรียนรูก็ยังมคีวามสําคัญ ประกอบกับการใชส่ือหลายๆ  
อยางเสริมซ่ึงกันและกันอยางมีระบบ มาใชเปนแนวทางการเรียนรูและจัดกิจกรรม ทําใหผูเรียนได
เรียนรูอยางเหมาะสม 

         4) หลักการวิเคราะหระบบแผนการจัดการเรียนรู    จะตองจดัทําข้ึนมา    โดยอาศัยวิธี
วิเคราะหระบบ  มีการทดลองสอน  ปรับปรุงแกไขจนเปนท่ีเช่ือถือได   จึงนําออกไปใชและเผยแพร  
กิจกรรมการเรยีนการสอนนัน้ดําเนนิไดอยางมีความสัมพันธกันทุกขั้นทุกตอน 

 
  2.4.2 ความหมายและลักษณะของแผนการจัดการเรียนรู 
           1) ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู 

                ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู  มีผูใหความหมายไวมากมาย  ดังนี้ 
                             สํานักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา (2545,  หนา 73)  ไดใหความหมาย
ของแผนการจัดการเรียนรูวาหมายถึง แผนการสอนที่ผูสอนคุนเคยกันมาแตเดิมนั่นเอง  แผนการจัด  
การเรียนรูท่ีดี  ควรมีกิจกรรมการเรียนรูภายใตคําแนะนํา   และการดูแลของผูสอน   ท่ีใหผูเรียนเปน
ผูไดปฏิบัติ  ใหผูเรียนเปนผูคนพบคําตอบหรือกระทําดวยตนเอง    เปนกิจกรรมที่มุงใหผูเรียนรับรู   
และนํากระบวนการไปใชจริงในชีวิตประจําวัน  รวมทั้งสงเสริมการใชวัสดุอุปกรณท่ีสามารถจัดหา
ไดในทองถ่ิน 
                             สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (ม.ป.ป.,  หนา 199)  ไดให
ขอสังเกตไววา  แผนการจัดการเรียนรู  ก็คือ  การนําวิชาหรือกลุมประสบการณท่ีจะตองทําการสอน
ตลอดภาคเรียนมาสรางเปนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใชส่ือ/อุปกรณการสอน    
การวัดและประเมินผล  เพ่ือใชสอนในชวงเวลาหนึ่งๆ    โดยกําหนดเนื้อหาสาระและจุดประสงค
ของการเรียนยอยๆ  ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคหรือจุดหมายของหลักสูตร  สภาพของผูเรียน  
ความพรอมของโรงเรียนในดานวัสดุอุปกรณและตรงกับชีวิตจริงในทองถ่ิน  ซ่ึงถากลาวอีกนัยหนึ่ง 
แผนการสอนก็คือ การเตรียมการสอนเปนลายลักษณอักษรลวงหนาหรือบันทึกการสอนนั่นเองและ
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2536,  หนา 71)  กลาววา แผนการจัดการเรียนรู  
หมายถึง  เคร่ืองมือท่ีชวยใหครูผูสอนสามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตาม
หลักสูตร  ท้ังในดานจุดประสงค  ความคิดรวบยอด  เนื้อหาสาระ  โดยเสนอแนะกิจกรรมการเรียน
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การสอน  ส่ือการเรียนการสอน  วิธีวัดผลประเมินผลที่สอดคลองกับเนื้อหาไวใหผูสอนเลือกใชตาม
ความจําเปนและความเหมาะสม  แผนการสอนมีท้ังระยะยาวเปนหนวยการเรียนซ่ึงกรมวิชาการ
เรียกวา แนวการสอน และแผนการสอนระยะสั้นท่ีครูใชสอนครั้งหนึ่งๆ เรียกวา แผนการสอนยอย 

              ณัฐวุฒิ กิจรุงเรือง, วัชรินทร เสถียรยานนท และวัชนีย เชาวดํารง (2545,  หนา53)
ไดใหความหมายของแผนการจัดการเรียนรูวา หมายถึง การเตรียมการจัดการเรียนรูไวลวงหนาอยาง
เปนระบบและเปนลายลักษณอักษร  เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินการจัดการเรียนรูในรายวิชา
ใดวิชาหนึ่ง  ใหบรรลุตามจุดมุงหมายที่หลักสูตรกําหนด   
                           สุนันทา สุนทรประเสริฐ  (ม.ป.ป.,  หนา 2)  กลาววา   แผนการจัดการเรียนรู  คือ  
โครงการหรือแผนการที่จัดไวเพ่ือทําการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง  เพ่ือใหการสอนเกิดประสิทธิภาพ 
                           ศักรินทร สุวรรณโรจน  และคนอื่นๆ (2536,  หนา 22)  กลาววา  แผนการจัด       
การเรียนรู  คือ การนํารายวิชาหรือประสบการณท่ีจะตองทําการสอนตลอดภาคเรียนมาสรางเปน
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการใชส่ือ  อุปกรณการสอน  การวัดผลประเมินผล  เพ่ือใช
สอนในชวงเวลาหนึ่งๆ  โดยการกําหนดเนื้อหาสาระและจุดประสงคของการเรียนยอยๆ  ให
สอดคลองกับจุดประสงคหรือจุดมุงหมายของหลักสูตร  สภาพผูเรียน  ความพรอมของโรงเรียน   
ในดานวัสดุอุปกรณ และตรงกับชีวิตจริงในทองถ่ิน 
                           สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี (2539,  หนา 114)  เสนอวา แผนการจัดการเรียนรูเปน
ช่ือเอกสารเตรียมการสอนที่จัดทําข้ึนสําหรับครูซ่ึงจัดทําโดยหนวยงานตางๆ เชน กรมวิชาการ  
หนวยศึกษานิเทศก  หรือครูเปนผูเขียนขึ้นเอง 
                           สุวิทย  มูลคํา และคนอื่นๆ (2549,  หนา 58)  ไดใหความหมายของแผนการจัด    
การเรียนรูวา  แผนการจัดการเรียนรู  คือ แผนการเตรียมการสอนหรือการกําหนดกิจกรรม          
การเรียนรูไวลวงหนาอยางเปนระบบและจัดทําไวเปนลายลักษณอักษร  โดยมีการรวบรวมขอมูล
ตางๆ  มากําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน  เพื่อใหผูเรียนบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไว โดยเร่ิม
จากการกําหนดวัตถุประสงคจะใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงดานใด (สติปญญา/เจตคติ/ทักษะ) จะ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิธีใด ใชส่ือการสอนหรือแหลงเรียนรูใด และจะประเมินผลอยางไร  
               จากความหมายของนักวิชาการเกี่ยวกับความหมายของแผนการจัดการเรียนรู   จึง
พอจะสรุปไดวา  แผนการจัดการเรียนรู ก็คือแนวดําเนินการและวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูให
ผูเรียนไดเกิดการเรียนรู  ซ่ึงมีสวนสําคัญประกอบดวย จุดประสงคการเรียนรู  เนื้อหา วิธีการ 
กิจกรรมเรียนรู  ส่ือการเรียนรู  และการวัดผลประเมินผลผูเรียน 
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          2) ลักษณะของแผนการจัดการเรียนรู 
                แผนการจัดการเรียนรูอาจเขียนได 3 รูปแบบ คือ  แบบรายงาน  แบบตารางและ
แบบบรรยายกึ่งตาราง  สวนมากนิยมเขียนเปนแบบบรรยาย และแผนการจัดการเรียนรูอาจเขียนได  
3  ลักษณะ คือ 
                (1) แผนการจัดการเรียนรูท่ียึดเวลาเปนหลัก  เชน   แผนการจดัการเรียนรูรายคาบ
หรือรายช่ัวโมง โดยเขียนแผน 1 แผน และนําไปใชจดักจิกรรม 1 คร้ัง หรือ 1 ช่ัวโมง หรือ 2 ช่ัวโมง 
ติดตอกันก็ได    และแผนการจัดการเรียนรูรายวัน  ไดแก   แผนการจัดกจิกรรมของนักเรียนอนุบาล 
โดยเขียนแผน 1  แผน  และนําไปใชจดักจิกรรม 1 วัน 
                (2) แผนการจัดการเรียนรูท่ียึดสาระการเรียนรู   หรือเนื้อหาสาระเปนหลัก  เชน  
แผนการจัดการเรียนรูรายเร่ือง/รายหนวย   โดยเขียนแผน  1  แผนสามารถนําไปจัดกจิกรรมได         
1  เร่ือง/หนวย   จะใชเวลากีช่ั่วโมงก็ได 
                (3) แผนการจัดการเรียนรูท่ียึดกระบวนการเรยีนรูเปนหลัก โดยเขียนแผน 1  แผน 
จะใชเวลาจดักจิกรรมการเรียนรูกี่ช่ัวโมงกไ็ด  จนกวาจะเสร็จส้ินกระบวนการเรยีนรู 

 
  2.4.3 ประโยชนของแผนการจัดการเรียนรู 
           การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูเปนประโยชนโดยตรงกับครูผูสอนและตัวผูเรียน  

ดังนี้  (สุนันทา สุนทรประเสริฐ,  ม.ป.ป.,  หนา 3-4) 
            1) ครูมีโอกาสศึกษาหลักสูตร  แนวการสอน  การวัดผลประเมินผล  รวมทั้งเอกสาร
หลักสูตรอ่ืนๆ  ไดอยางละเอียดทุกแงทุกมมุ 
            2) ครูสามารถเตรียมกระบวนการเรยีนการสอน  ไดสอดคลองและเหมาะสมกบั
สภาพความเปนจริงไดมากกวา  เชน  ปจจัยเคร่ืองอํานวยความสะดวกของโรงเรียน   ทรัพยากร 
คานิยมและความเชื่อของทองถ่ิน 
            3) แผนการสอนของครูจะเปนคูมือท่ีมีคุณภาพ   สอดคลองกับผูเรียน  ระยะเวลา 
จํานวนคาบ  จาํนวนชัว่โมง ท่ีใชจริงในแตละภาค โดยสรุปก็สามารถสอนไดครบถวนและทันเวลา 
            4) ครูผูสอนสามารถใหขอมูลท่ีถูกตอง   เท่ียงตรง   แกหนวยงานที่เกี่ยวของกับ           
การกําหนดหลักสูตร   กระบวนการเรยีนการสอน   เชน  ศูนยพัฒนาหลักสูตร  กรมวิชาการ    
หนวยศึกษานิเทศก  เปนตน 
            5) ทําใหเกิดความมั่นใจในการสอนมากขึ้น 
            6) ทําใหบทเรียนมีประโยชน และมีความหมายตอชีวิตจริงของผูเรียน 
                         7) เพ่ิมความศรัทธาในตัวครูในหมูนกัเรียนและผูรวมงาน 
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           8) เปนแนวทางการสอนสําหรับผูอ่ืนท่ีจําเปนตองสอนแทน 
           9) เปนหลักฐานในการวัดผลนักเรียน 
           10) เปนหลักฐานในการพิจารณาผลงานของครู 
                        สุวิทย  มูลคํา และคนอื่นๆ  (2549,  หนา 58)  ไดกลาวถึงประโยชนหรือความสําคัญ
ของแผนการจดัการเรียนรูไวดังนี ้
                        1) ทําใหเกิดการวางแผนวิธีสอนท่ีดี  วิธีเรียนที่ดี ท่ีเกิดจากการผสมผสานความรูและ
จิตวิทยาการศกึษา 
                        2) ชวยใหครูผูสอนมีคูมือการจัดการเรียนรูท่ีทําไวลวงหนาดวยตนเอง  และทําใหครู
มีความมั่นใจในการจัดการเรยีนรูไดตามเปาหมาย 
                        3) ชวยใหครูผูสอนทราบวาการสอนของตนไดเดินไปในทิศทางใด  หรือทราบวาจะ
สอนอะไร   ดวยวิธีใด   สอนทําไม   สอนอยางไร   จะใชส่ือและแหลงเรียนรูอะไร   และจะวดัและ
ประเมินผลอยางไร 
                        4) สงเสริมใหครูผูสอนใฝศึกษาหาความรู  ท้ังเร่ืองหลักสูตร  วิธีจัดการเรียนรู  จัดหา 
และใชส่ือแหลงเรียนรู ตลอดจนการวัดและประเมนิผล 
                        5) ใชเปนคูมือสําหรับครูท่ีมาสอน (จัดการเรียนรู) แทนได 
                        6) แผนการจดัการเรียนรูท่ีจะนําไปใชและพัฒนาแลว   จะเกิดประโยชนตอวง
การศึกษา 
                        7) เปนผลงานทางวิชาการทีแ่สดงถึงความชํานาญและความเชี่ยวชาญของครูผูสอน 
สําหรับประกอบการประเมนิเพื่อขอเล่ือนตําแหนงและวทิยฐานะครูใหสูงขึ้น 
 
   2.4.4 หลักในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 
             แผนการจัดการเรียนรูท่ีดี ควรมีกิจกรรมการเรียนรูท่ีเขาลักษณะ 4 ประการ คือ  
            1) มีกิจกรรมที่ใหผูเรียนเปนผูไดลงมือปฏิบัติใหมากที่สุด   โดยครูเปนเพียงผูคอย
ช้ีนํา  สงเสริม หรือกระตุนใหกิจกรรมที่ผูเรียนดําเนินการเปนไปตามความมุงหมาย 
            2) เปดโอกาสใหผูเรียนเปนผูคนพบคําตอบหรือทําสําเร็จดวยตนเอง โดยครูพยายาม
ลดบทบาทจากผูบอกคําตอบมาเปนผูคอยกระตุน    ดวยคําถามหรือปญหาใหผูเรียนคิดแกหรือหา
แนวทางไปสูความสําเร็จในการทํากิจกรรมเอง 
            3) เนนทักษะกระบวนการ  มุงใหผูเรียนรับรูและนํากระบวนการไปใชจริง 
            4) สงเสริมการใชวัสดุอุปกรณท่ีสามารถจัดหาไดในทองถ่ิน   หลีกเล่ียงการใชวัสดุ
อุปกรณสําเร็จราคาสูง 
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                       สุวิทย  มูลคํา และคนอื่นๆ  (2549,  หนา 59)  ไดกลาวถึง   แผนการจัดการเรียนรูท่ีดี
ควรมีลักษณะ ดังนี ้
                       1) กําหนดจดุประสงคการเรียนรูไวชัดเจน (ในการสอนเรื่องนั้นๆ  ตองการใหผูเรียน
เกิดคุณสมบัตอิะไร หรือดานใด)   
                       2) กําหนดกจิกรรมการเรียนการสอนไวชัดเจน และนําไปสูผลการเรียนรูตาม
จุดประสงคไดจริง (ระบุบทบาทของผูผูสอนและผูเรียนไวอยางชดัเจนวาจะตองทําอะไรจึงจะทาํให
การเรียนการสอนบรรลุผล) 
                       3) กําหนดสื่ออุปกรณหรือแหลงเรียนรูไวชัดเจน (จะใชส่ือ อุปกรณหรือแหลงเรียนรู
อะไรชวยบาง และจะใชอยางไร) 
                       4) กําหนดวิธีการวัดและประเมินผลไวชัดเจน  (จะใชวิธีการและเครื่องมือในการวัด
และประเมนิผลใด เพ่ือใหบรรลุจุดประสงคการเรียนรูนัน้) 
                       5) ยืดหยุนและปรับเปล่ียนได  (ในกรณีท่ีมีปญหาเมื่อมีการนําไปใช  หรือไมสามารถ
กําหนดการจดัการเรียนรูตามแผนนั้นได    ก็สามารถปรับเปลี่ยนเปนอยางอื่นได  โดยไมกระทบตอ
การเรียนการสอนและผลการเรียนรู) 
                       6) มีความทันสมัย ทันตอเหตุการณ  ความเคลื่อนไหวตางๆ  และสอดคลองกับสภาพ 
ท่ีเปนจริงที่ผูเรียนดําเนินชีวติอยู 
                       7) แปลความไดตรงกัน    แผนการจัดการเรยีนรูท่ีเขียนข้ึน   จะตองส่ือความหมายได
ตรงกัน เขียนใหอานเขาใจงาย  กรณีมีการสอนแทนหรือเผยแพร ผูนําไปใชสามารถเขาใจและใชได
ตรงตามจุดประสงคของผูเขียนแผนการจัดการเรียนรู 
                       8) มีการบูรณาการ  แผนการจัดการเรียนรูท่ีดี  จะสะทอนใหเห็นการบูรณาการแบบ
องครวมของเนื้อหาสาระความรูและวิธีการจัดการเรียนรูเขาดวยกัน 
                       9) มีการเชื่อมโยงความรูไปใชอยางตอเนือ่ง   เปดโอกาสใหผูเรียนไดนําความรูและ
ประสบการณเดิมมาเชื่อมโยงกับความรูและประสบการณใหม และนําไปใชในชวีิตจริงกับการเรียน
ในเรื่องตอไป 
 
   2.4.5 องคประกอบและรูปแบบของแผนการจัดการเรียนรู 

           องคประกอบที่สําคัญของแผนการจดัการเรียนรูของสุนันทา สุนทรประเสริฐ 
(ม.ป.ป.,  หนา 72)  กลาววา  ควรประกอบดวยสวนตางๆ  ดังนี ้
                        1) หัวเร่ืองของแผนการจัดการเรียนรู 
                        2) สาระสําคัญ 
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                        3) จุดประสงคการเรียนรู 
                        4) สาระการเรยีนรู 
                        5) กิจกรรมการเรียนรู 
                        6) ส่ือ/อุปกรณและแหลงการเรียนรู 
                        7) การวดัผลประเมินผล 
                        8) ภาคผนวกหรือเอกสารทายแผน 
                        9) ความเห็นของผูตรวจ 
                       10) ผลการใชแผนการเรียนรูหรือผลการสอน 
 

                       สวนองคประกอบของแผนการจัดการเรยีนรูของ กองวจิัยทางการศกึษา  กรมวิชาการ  
(2545,  หนา 8)  กําหนดไวดงันี้ 
                        1) หัวเร่ืองของแผนการจัดการเรียนรู 
                        2) สาระสําคัญ 
                        3) จุดประสงคปลายทาง 
                        4) จุดประสงคนําทาง 
                        5) ประสบการณเดิม 
                        6) เนื้อหา 
                        7) ลําดับข้ันการเรียนการสอน เชน สรางความสนใจ แจงจุดประสงค  สํารวจพื้น
ความรูเดิม  เสนอบทเรียนใหม  ใหแนวทางการเรียนรู  ใหนกัเรียนปฏิบัต ิ ใหขอมูลปอนกลับ  
ประเมินผลระหวางปฏิบัติ และสงเสริมความแมนยํา 
                        8) ส่ือการเรียนการสอน เชน รูปภาพ แผนภูมิ ใบความรู  ใบงาน และชุดฝก  
                        9) การวดัผลและประเมินผล  เชน ทดสอบกอน-หลังเรียน คําถามทายบท  
                        10) กิจกรรมสืบเนื่อง/กิจกรรมเสนอแนะ 
                        แผนการจัดการเรียนรูท่ีใชกันโดยทัว่ไปมีหลายรูปแบบ  เชน 
                        1) แผนการจดัการเรียนรูแบบตาราง 
                        2) แผนการจดัการเรียนรูแบบกึ่งตาราง 
                        3) แผนการจดัการเรียนรูแบบบรรยาย 
                        4) แผนการจดัการเรียนรูแบบใยแมงมุม 
                        5) แผนการจดัการเรียนรูแบบ 4 MAT 
                        6) แผนการจดัการเรียนรูแบบ  CIPPA 
                        7) แผนการจดัการเรียนรูแบบบูรณาการ 
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   2.4.6 ขั้นตอนการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู    
                         สํานักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา (2545,  หนา 19)  ไดกําหนดแนวทางไว
ดังนี ้
                         1) ตั้งช่ือแผนตามหัวเร่ืองยอย 
                         2) กําหนดจํานวนเวลา 
                         3) เลือกผลการเรียนรูท่ีคาดหวังรายปและสาระการเรียนรูรายปท่ีสอดคลองกันท่ีจะ
นํามาใชในแผนการจัดการเรยีนรูนั้นๆ 
                         4) กําหนดจดุประสงคการเรียนรู  โดยวิเคราะหจากผลการเรียนรูท่ีคาดหวังรายปท่ี
เลือกไว 
                         5) กําหนดรายละเอียดของสาระการเรียนรูสําหรับแผนฯ นั้น โดยวิเคราะหจากสาระ
การเรียนรูท่ีเลือกไว 
                         6) กําหนดกจิกรรมกระบวนการเรียนรูและจัดลําดับข้ันตอน โดยคํานึงถึงธรรมชาติ
ของวิชา  จิตวทิยาการเรียนรู และเทคนิคการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
                         7) กําหนดสือ่และแหลงการเรียนรู  ซ่ึงอาจเปนวัตถุ  บุคคล  หรือสถานที่ท้ังในและ
นอกโรงเรียน 
                         8) กําหนดวิธีการวัดและประเมินผล  ท้ังทีเ่กิดระหวางเรียนและหลังเรยีน  โดยเนน
วิธีการประเมนิตามสภาพจริง 
                      ในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูของสุนันทา สุนทรประเสริฐ (ม.ป.ป.,  หนา 81)  มี
ข้ันตอนการจัดทําดังนี้ 
                         1) ศึกษาหลักสูตรและเอกสารที่เกี่ยวของ 
                         2) วิเคราะหหลักสูตร 
                         3) การแบงคาบเวลา 
                         4) การจัดทํากําหนดการสอน 
                         5) การวิเคราะหเนื้อหา  จดุประสงค และกิจกรรม 
                         6) เขียนแผนการเรียนรู 
 

                     จากการศึกษาถึงลักษณะ  ประโยชน  หลักในการจัดทํา  องคประกอบ และรูปแบบ
ของการทําแผนการจัดการเรียนรูจากนักการศึกษาและสถาบันการศึกษาหลายแหง ทําใหผูวจิยัเขาใจ
กระบวนการในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู  สําหรับนําไปใชในการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตรไดอยางเปนข้ันตอน 
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   2.4.7 การหาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู  
                         การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู  หมายถึง  การหาคุณภาพของแผน 
การจัดการเรียนรู   ซ่ึงมีกระบวนการหาคุณภาพหลายขั้นตอน   ไดแก   การตรวจสอบคุณภาพดาน
ความถูกตอง ความเหมาะสมจากคณะกรรมการที่ปรึกษา   การประเมินคุณภาพจากผูเช่ียวชาญและ
การหาประสิทธิภาพจากคะแนนระหวางเรียนและหลังเรียน ข้ันตอนการหาคุณภาพของแผนการจัด  
การเรียนรู  ประกอบดวย 
                        1) การประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู 
                             การประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู   เปนกระบวนการสําคัญในการที่
จะสรางความมั่นใจใหแกผูสอนวา แผนการจัดการเรียนรูท่ีเขียนข้ึนนั้น  มีคุณภาพเพียงพอ สามารถ
นําไปปฏิบัติไดหรือไม  เพียงใด   เม่ือไดรับการประเมินอยางละเอียด    กอนที่จะนําไปใช   หากพบ
ขอบกพรองก็จะสามารถแกไขไดกอนนําไปใชจริง ซ่ึงแผนการจัดการเรียนรูท่ีดีมีคุณภาพก็จะสงผล 
ใหการจัดการเรียนรูมีคุณภาพดีไปดวย 
                             แนวทางการประเมินแผนการจัดการเรยีนรูของสุวิทย  มูลคํา และคนอื่นๆ (2549,  
หนา 208)  กลาววา  ควรประเมินประเด็นตางๆ  ดังนี ้
                             (1) เนื้อหาสาระการเรียนรูสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูหรือไม 
                             (2) จุดประสงคการเรียนรู  เปนพฤติกรรมที่สังเกตไดและสามารถทําไดสําเร็จ
หรือไม 
                             (3) เวลาที่กําหนดไวในแตละข้ันตอนของการสอนเหมาะสมกับกจิกรรมหรืองาน
ท่ีมอบหมายใหผูเรียนหรือไม 
                             (4) มีกจิกรรมกอนเขาสูบทเรียนและทบทวนเพื่อเตรียมความพรอมสราง
แรงจูงใจ และเชื่อมโยงความรูเกาของผูเรียนกับส่ิงที่จะเรียนใหมหรือไม 
                             (5) ทํารายการเนื้อหาในบทเรียน  พรอมทั้งทักษะสําคัญ และกระบวนการคิดที่
เกี่ยวของหรือไม 
                             (6) ในขั้นนําเสนอ  ไดเลือกวิธีการเรียนรู/กิจกรรมทีห่ลากหลายและมี          
ความเหมาะสมหรือไม 
                             (7) ข้ันนําไปใชมีกิจกรรมใหผูเรียนทํางานเปนคู/กลุม หรือกิจกรรมมี            
ความเหมาะสมหรือไม 
                             (8) มีการใชส่ือ/แหลงเรียนรูท่ีหลากหลายหรือไม 
                             (9) เนื้อหา กิจกรรม ส่ือ/แหลงเรียนรู ท่ีนํามาใชสงเสริมกระบวนการคิดหรือไม 
                             (10) มีการวัดและประเมนิผลที่หลากหลายหรือไม 
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                       2) การพัฒนาและปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู                            
                            แผนการจัดการเรียนรูท่ีจดัทําขึ้นควรไดรับการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อใหเปน
แผนการจัดการเรียนรูท่ีสมบูรณและนาํไปใชอยางมีประสิทธิภาพ  สําลี รักสุทธี  (2544,  หนา 102)
ไดเสนอเปนข้ันตอน ดังนี ้
                           (1) นําแผนการจัดการเรยีนรูท่ีจัดทําขึ้นไปเสนอใหผูเช่ียวชาญเพื่อขอคําแนะนํา
และตรวจสอบความถูกตองและขอบกพรอง 
                           (2) แกไขและปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูในสวนที่ไดรับคําแนะนําใหแกไข
ปรับปรุง เพื่อใหแผนการจัดการเรียนรูมีความสมบูรณยิง่ขึ้น 
                           (3) นําแผนการจัดการเรยีนรูไปทดลองสอนกับนักเรยีนในระดับช้ันท่ีตรงกับ
แผนการจัดการเรียนรูนั้นๆ และที่กําลังเรียนในปการศึกษานั้น เพ่ือนํามาเปนขอมูลปรับปรุงแกไข 
                           (4) นําแผนการจัดการเรยีนรูท่ีปรับปรุงแลว   เสนอตอผูเช่ียวชาญและ/หรือผูมี
ประสบการณ  ตรวจสอบความเที่ยงตรง  ความถูกตองของโครงสราง เนื้อหา จุดประสงค กระบวน 
การเรียนการสอน ตลอดจนองคประกอบอืน่ๆ (ผูเช่ียวชาญอยางนอยควรเปน 3 ทานขึน้ไป) 
                           (5) นําแผนการจัดการเรยีนรูท่ีไดรับการเสนอแนะจากผูเช่ียวชาญและผูมี
ประสบการณแลวไปปรับปรุงแกไขและประเมินผลตามหลักการประเมินผลแผนการจัดการเรียนรู 
                           (6) นําแผนการจัดการเรยีนรูท่ีปรับปรุงแลวนําไปใชสอนจริงตอไป 
                       3) การสรางแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู 
                            การสรางแบบประเมินอาจมีหลักการแตกตางกันไป   สําลี รักสุทธี (2544,  หนา 
103)  ไดเสนอไวดังนี ้
                           (1) ศึกษาแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูจากผูรู  ผูเช่ียวชาญหลายๆ ทาน  เพ่ือ
เปนแนวทางในการเขียนแผนการจัดการเรยีนรู 
                           (2) สรางแบบประเมินแผนการจัดการเรยีนรูดวยตนเอง   โดยถามใหครอบคลุม
องคประกอบของแผนการจดัการเรียนรูอยางนอย  5  ดาน  คือ 
                                  ก. รูปแบบ 
                                  ข. คุณภาพของแผนการจัดการเรยีนรู 
                                  ค. คุณภาพของผูเขียนแผนการจดัการเรียนรู  (ความรู  ความสามารถ วิสัยทัศน 
โลกทรรศน) 
                                  ง. เนื้อหาโดยทัว่ไป 
                                  จ. ความสอดคลองของหลักสูตร 
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                           (3) การสรางแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู   มีลักษณะเปนมาตราสวน
ประมาณคา (rating scale) มี  5  ระดับ  คือ  คะแนน 5, 4, 3, 2  และ 1  หมายถึง  เหมาะสมมากที่สุด 
เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมนอย และเหมาะสมนอยท่ีสุด  ตามลําดับ 
 
ตาราง 2  ตัวอยางการประเมนิแผนการจดัการเรียนรู 
 

ระดับความคดิเห็น 
การประเมิน 

5 4 3 2 1 
ลักษณะภายนอก 
   1) รูปแบบ 
        (1) การพมิพถูกตอง ปกสวยงาม 
        (2) ขนาดรูปเลมกะทัดรัด เหมาะสม 
        (3) เนื้อหาแตละตอนมคีวามเหมาะสมกับเวลา 
        (4) มีรูปแบบแสดงการสอนเปนระบบ 
        (5) ระบุส่ือการสอนตามแผนที่กําหนด 
        (6) มีวิธีสอนท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาวชิา 
        (7) มีเครือ่งมือวัดผลประกอบแผนทกุคร้ังที่สอน 

     

                                              รวมเฉลี่ย 
   2) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู 
        (1) มีคําช้ีแจงการใชแผนการจัดการเรยีนรู 
        (2) กําหนดการสอนสามารถนําไปใชปฏิบัติเปนแผนได 
        (3) วางรปูแบบเหมาะสมครอบคลุมตารางในการเขียน 
              แผนรายคาบ ถือเปนแบบอยางทีด่ีได 
        (4) จัดเวลาเปนรายคาบที่พอเหมาะ สอดคลองกับเนื้อหา 
              และการวัดผลประเมินผล 
        (5) อานแลวเขาใจงาย จดักิจกรรมไดตามแผนและสะดวก            
        (6) มีภาคผนวก เชน เพลง  เกม  
        (7) เนื้อหาตรงกับหลักสูตรและระดบัของผูเรียน 
        (8) มีเอกสารอางอิงบอกแหลงที่มาของขอมูล 

     

                                              รวมเฉลี่ย 
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ตาราง 2 (ตอ)  ตัวอยางการประเมินแผนการจัดการเรียนรู 
 

ระดับความคดิเห็น 
การประเมิน 

5 4 3 2 1 
   3) ความสามารถของผูเขียนแผนการจดัการเรียนรู 
        (1) ความรูความสามารถในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู 
        (2) ภาษาที่ใชสามารถสื่อสารความหมายไดด ี
        (3) ความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิชาท่ีสอน 
        (4) มีการนําหลักจิตวิทยาการสอนและจิตวิทยาเด็กมาใช 

     

                                              รวมเฉลี่ย 
                                              รวมลักษณะภายนอก 
ลักษณะภายใน 
   1) เนื้อหาโดยทั่วไป 
        (1) ใหความรูทันสมัย 
        (2) กําหนดการสอนและแผนการสอนนําไปใชสอนไดจริง 
        (3) ความสมบูรณของเนื้อหาในแผนการจัดการเรยีนรู 
        (4) เนื้อหาเหมาะสมกับวิชาท่ีสอน 
        (5) ภาษาที่ใชเขาใจงายและถูกตองเหมาะสม 
        (6) มีวิธีสอนท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาวชิา 
        (7) มีเครือ่งมือวัดผลประกอบแผนทกุคร้ังที่สอน 
   2) ความสอดคลองของหลักสูตร 
        (1) เนื้อหาตรงตามหลักสูตรและสัมพันธกับจุดประสงค 
        (2) เนื้อหาตรงตามวิชาและช้ันท่ีกาํหนด 
        (3) มีข้ันตอนการสอนเปนระบบและมุงใหผูเรียนไดฝก 
              ปฏิบัติตามขั้นตอนที่วางไว 
        (4) วิธีสอนสามารถนําเนื้อหาในทองถ่ินมาใชประกอบ  
              การเรียนการสอนตามวิชา 
        (5) แผนการจัดการเรยีนรูไดท้ังเนื้อหา  สาระความรู  
             รูปแบบการสอนและประสิทธิภาพของการสอน 
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ตาราง 2 (ตอ)  ตัวอยางการประเมินแผนการจัดการเรียนรู 
 

ระดับความคดิเห็น 
การประเมิน 

5 4 3 2 1 
        (6) มีเนื้อหาสาระ รูปแบบการสอน นําไปประยุกตใชใน 
             ชีวิตประจําวนัได 
        (7) มีความถูกตองในเนือ้หาและโครงสรางภาษา 
        (8) การจดักิจกรรมเนนผูเรียนเปนสําคัญ ไดปฏิบัติจริง 
 

     

                                              รวมยอย 
                                              รวมลักษณะภายใน 
                                              รวม 

 
(ท่ีมา :  สําลี รักสุทธี,  2544,  หนา 104-106) 
 
ตาราง 3  ตัวอยางการประเมนิแผนการจดัการเรียนรู 
 

ท่ี หัวขอท่ีประเมนิ ประเด็นการประเมิน บันทึกผล 
1 
 

 
2 
 
3 
 
4 
 

 

จุดประสงค 
การเรียนรู 
 
มาตรฐานผูเรียน 
 
มาตรฐานหลักสูตร 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เนื้อหา 
 
 

1. ครอบคลุมพฤติกรรมทั้งความรู ทักษะ และเจตคต ิ
2. พฤติกรรมที่ระบุในจุดประสงควัดได 
3. พฤติกรรมที่ระบุเหมาะสมกับเนื้อหาและวดัได  
- มาตรฐานผูเรียนที่ระบุในแผนการจัดการเรียนรู  
  สอดคลองกับจุดประสงคและเนื้อหา 
- มาตรฐานหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทีร่ะบุ 
  สอดคลองกับจุดประสงคและเนื้อหา 
1. เนื้อหาถูกตองตามหลักวิชาและทันสมัย 
2. เนื้อหาครบถวนและเพียงพอ 
3. มีการบูรณาการเนื้อหาเพื่อนําไปสรางองคความรู 
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ตาราง 3 (ตอ)  ตัวอยางการประเมินแผนการจัดการเรียนรู 
 

ท่ี หัวขอท่ีประเมนิ ประเด็นการประเมิน บันทึกผล 
5 
 

 
6 
 
 
 

 
 
7 
 
 
 

 
8 
 

 
 
 
9 

สาระสําคัญ 
 
 
กิจกรรมการเรยีนรู 
 
 
 
 
 
ส่ือ/แหลงเรียนรู 
 
 
 
 
การวัดและ

ประเมินผล 
 
 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 

1. มุงแสดงความคิดรวบยอดหรือแกนของเนื้อหา 
2. สอดคลองกับจุดประสงค 
3. สงเสริมกระบวนการคิด 
1. สอดคลองกับจุดประสงค 
2. เนนใหผูเรียนฝกการคิดอยางหลากหลาย 
3. เปดโอกาสใหผูเรียนไดคนควา 
4. ใหโอกาสผูเรียนฝกประเมนิและปรับปรุงตนเอง 
5. ฝกใหผูเรียนมีวินยัและความรับผิดชอบในการทํางาน 
6. เปดโอกาสใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
1. มีการใชส่ือฯ เหมาะสมกบับทเรียน 
2. ส่ือฯ เหมาะสมกับผูเรียนและผูเรียนมีโอกาสได 
    ใชส่ือฯไดท่ัวถึง 
3. ส่ือฯ เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู 
4. มีการใชส่ือฯ อยางหลากหลาย 
1. ระบุวิธีวดัและเครื่องมือวดัสอดคลองกับกิจกรรม 
    การเรียนรู 
2. มีการใชวิธีวัดและเครื่องมือวัดอยางหลากหลาย 
3. นําเสนอเครื่องมือการวัดประกอบแผน 
4. มีการวัดและประเมนิผลเพื่อสรุปตามจุดประสงค 
1. มีการนําเสนอกิจกรรมเพือ่มุงตอบสนองผูเรียน 
    ท่ีมีความแตกตางกัน 
2. มีการนําเสนอกิจกรรมทัว่ไป 
 

 

 
(ท่ีมา : สุวิทย  มูลคํา และคนอื่นๆ,  2549,  หนา 209-210) 
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                 ตัวอยางการประเมินแผนการจดัการเรียนรูของรุจิร  ภูสาระ (2545,  หนา 168-170) 
วิธีทํา  ใหบอกลําดับของคําถาม โดยใสตวัเลขในชองที่เหน็วาเหมาะสม 
1. เขียนจดุประสงคไดชัดเจนเพียงไร 
 

                   ไมชัดเจน                                                                                     ชัดเจนมาก 

 
2. จุดประสงคมีความสําคัญเพียงใด 
 

                   ไมสําคัญ                                                                                      สําคัญมาก 

 
3. จุดประสงคสามารถทําตามไดหรือไม 
 

             ทําตามไดยาก                                                                                     ทําไดงายมาก 

 
4. เนื้อหามีความนาสนใจเพยีงใด 
 

                        นาเบื่อ                                                                                     นาสนใจมาก 

 
5. มีการเรียงลําดับความยากงายชัดเจนหรอืไม 
 

                   ไมชัดเจน                                                                                     ชัดเจนมาก 

 
6. เนื้อหามีความสอดคลองกับจุดประสงคหรือไม 
 

              ไมสอดคลอง                                                                                     สอดคลอง 

 
7. มีวิธีการสอนหลากหลายหรือไม 
 

                   มีวิธีเดียว                                                                                     มีหลายวิธี 
 
8. วิธีการสอนความสอดคลองกับจุดประสงคหรือไม 
 

              ไมสอดคลอง                                                                                     สอดคลอง 
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9. วิธีการสอนทําใหผูเรียนสนใจเรยีนหรือไม 
 

                     ไมสนใจ                                                                                     สนใจมาก 

 
10. วิธีการประเมินผลสอดคลองกับจุดประสงคหรือไม 
 

              ไมสอดคลอง                                                                                     สอดคลอง 
 
11. มีวิธีดําเนนิการประเมนิผลหลากหลายหรือไม 
 

                   มีวิธีเดียว                                                                                     มีหลากหลาย 
 
12. มีการประเมินผลตลอดการเรียนการสอนหรือไม 
 

                  มีคร้ังเดียว                                                                                     มีตลอด 
 
      การประเมนิผลคร้ังสุดทาย 
 

               ไมเสนอแนะ                                                                                    เสนอแนะไวมาก 
 
ภาพ 14  ตัวอยางการประเมนิแผนการจดัการเรียนรูของรุจิร  ภูสาระ 
 
                      4) การสรางและตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู 
                           อําไพ  เกียรติชัย และคนอื่นๆ (2546,  หนา 71-72) ไดกลาวถึง  การสรางและตรวจ 
สอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูไววา  ในการวิจัยเกี่ยวกับการสอนหรือเกี่ยวกับผลการเรียนรู
ดวยวิธีตางๆ   ผูวิจัยจะตองจัดทําแผนการจัดการเรียนรู   ซ่ึงแสดงใหเห็นข้ันตอนการสอน    เทคนิค
การสอนที่ใชและกิจกรรมการเรียนรู  ความนาเชื่อถือหรือคุณภาพของผลงานวิจัยสวนหนึ่งจึงข้ึนอยู
กับคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู ผูวิจัยจึงตองแสดงใหเห็นวา  แผนการจัดการเรียนรูนั้นๆ  ได
ถูกสรางและตรวจสอบคุณภาพมาแลว โดยดําเนินการตามขั้นตอน ตอไปนี้ 
                          (1) กอนลงมือสราง   ผูวิจัยไดมีการศึกษาหลักสูตรและเนื้อหาที่จะทําการวิจัย   ทํา
ตารางวิเคราะหเนื้อหา  และจุดประสงคการเรียนรู   แบงเนื้อหาออกเปนสวนๆ  ใหสอดคลองกับ
เวลาสอน  ศึกษาวิธีสอนและเทคนิคการสอนที่จะใชในการวิจัยจากเอกสารที่เกี่ยวของ 
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                         (2) เขียนแผนการจัดการเรยีนรูใหตรงกับจุดประสงคการเรียนรูและครอบคลุม
เนื้อหาของการวิจัย 
                         (3) นําแผนการจัดการเรียนรูพรอมดวยตารางวิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงค         
การเรียนรูไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา    โดยดูจากคาความสอดคลองระหวาง
จุดประสงคกบัเนื้อหาและวธีิสอน  (IOC)   เม่ือผูเช่ียวชาญตรวจสอบเสร็จแลวนํามาคํานวณคาดัชนี  
ถาคาดัชนีต่ํากวาเกณฑตองแกไขปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ แลวจึงนําไปใหผูเช่ียวชาญ    
ตรวจสอบอีกครั้ง ถาคาดัชนีเปนไปตามเกณฑแสดงวาแผนการจัดการเรียนรูนั้นมีคุณภาพเหมาะสม 
สามารถนําไปใชได  อยางไรก็ตาม  หากผูเช่ียวชาญมีขอเสนอแนะใดๆ เพ่ิมเติม  ผูวิจยัควรปรับปรุง
แกไข  แมวาคาดัชนีจะเปนไปตามเกณฑแลวก็ตาม  จากนั้นจดบนัทึกคาดัชนีท่ีไดและขอเสนอแนะ
โดยสรุปของผูเช่ียวชาญ  เพ่ือนําไปกลาวไวในการเขยีนรายงานผลการวจิัยของตน 
                        (4) นําแผนการจัดการเรียนรูไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่มาจากกลุมประชากร
เดียวกนัแตไมใชกลุมตัวอยางของการวิจยั  เพ่ือดูความเหมาะสมของขั้นตอนการสอนและเวลาที่ใช  
จากนั้นปรับปรุงขอบกพรองตางๆ  ท่ีพบ   บันทึกขอบกพรองที่พบ   เพ่ือนําไปกลาวไวในการเขยีน
รายงานผลการวิจัยของตน 
                         (5) นําแผนการจัดการเรียนรูท่ีปรับปรุงจนมีคุณภาพดแีลวไปใชในการทดลอง              
                       อําไพ เกยีรติชัย และคนอื่นๆ  (2546,  หนา 69)  ยังไดเสนอการตรวจสอบคุณภาพ
ของแผนการจดัการเรียนรูวา นิยมตรวจสอบดวยวิธีการวัดความตรงของเนื้อหา โดยใหผูเช่ียวชาญ
จํานวนหนึ่ง (3 หรือ 5 คน)  พิจารณาความตรงของเนื้อหาในแผนการจัดการเรียนรูกับจุดประสงค
ของแผนการจดัการเรียนรูนัน้  แลวจึงนํามาคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับ
จุดประสงค (item-objective congruence index) หรือเรียกยอๆ วาคา IOC โดยผูเช่ียวชาญจะประเมิน  
3  ระดับ  คือ  สอดคลอง (1)  ไมแนใจ (0)  หรือไมสอดคลอง (-1)   คา  IOC  ท่ีเหมาะสมควรมี     
คาตั้งแต  .50  ข้ึนไป   
                         วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2546,  หนา 28-29) กําหนดใหเอกสารประกอบการสอนกิจกรรม
โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน    ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของแผนการจัดการเรียนรูนั้น   เปนนวัตกรรมทาง
การศึกษาดานสื่อการสอนที่เปนส่ือส่ิงพิมพและส่ือโสตทัศนูปกรณ    และกลาวถึงการทดลอง
นวัตกรรมเพื่อหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม  ซ่ึงมีข้ันตอนที่สําคัญ  ดังนี้ 
                         (1) การทดลองหนึ่งตอหนึง่   โดยเลือกนกัเรียนคอนขางออนมา   1   คน    ใหศึกษา
นวัตกรรม   และตอบคําถามตามที่กําหนดไว   ครูผูสอนจะบันทึกคําตอบและเหตุผลท่ีนักเรียนตอบ 
ไมถูก  แลวนําขอมูลน้ีไปประกอบการปรบัปรุงแกไขนวัตกรรมตอไป 
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                         (2) ทดลองกบักลุมเล็ก  โดยเลือกนักเรียนประมาณ  6 -10  คน  คละผูเรียนที่เกงและ
ออนใหทําแบบทดสอบกอนใชนวัตกรรม จากนั้นจึงทดลองใชนวัตกรรมถานักเรียนพบขอบกพรอง
ของนวัตกรรมนั้นๆ ก็จะทําเครื่องหมายไว สําหรับอภิปรายกับครูภายหลัง เม่ือศึกษานวัตกรรมนั้นๆ  
จบแลว  ใหนกัเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อดูความกาวหนาหลังจากใชนวัตกรรม  การทดลอง
ข้ันนี้จะบันทึกเวลาที่ใชเรียนนวัตกรรมนัน้ๆ ดวย  เพ่ือจะไดทราบเวลาที่เหมาะสมสําหรับการนําไป 
ใชจริง 
                         (3) การทดลองภาคสนาม  จะทดลองกับผูเรียนประมาณ  40-100 คน  คละผูเรียนทัง้
เกง  ปานกลางและออน ใหนกัเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน  จากนั้นจงึนํานวัตกรรมไปทดลองใช 
เม่ือเสร็จส้ินแลว  จะทําการทดสอบหลังเรียน  แลวนําผลสัมฤทธิ์ท่ีไดไปคํานวณหาคาประสิทธิภาพ
ของนวัตกรรมตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด  โดยใชสูตร  E1/E2   
                      5) การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพ  
                          วาโร เพ็งสวสัดิ์ (2546,  หนา 28-29)  ไดกลาวถึงเกณฑประสิทธิภาพ ดังนี ้
                        เกณฑประสิทธิภาพ  หมายถึง  ระดับประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูท่ีจะ
ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เปนระดับท่ีผูผลิตแผนการจัดการเรียนรูพึงพอใจวา  ถาหากแผนการจัด 
การเรียนรูมีประสิทธิภาพถึงระดับท่ีกําหนดแลว   ก็มีคุณคาพอที่จะนําไปใชได    การกําหนดเกณฑ
ประสิทธิภาพ   กระทําไดโดยการประเมินผลพฤติกรรมผูเรียน  2  ประเภท  คือ  พฤติกรรมตอเนื่อง 
(กระบวนการ) และพฤติกรรมขั้นสุดทาย (ผลลัพธ)   
                           (1) ประเมนิพฤติกรรมตอเนื่อง (transitional behavior หรือ E1) คือ  การประเมินผล
ตอเนื่อง   ประกอบดวยพฤติกรรมยอยหลายๆ  พฤติกรรม  เรียกวา  “กระบวนการ”  (process)   ของ
ผูเรียนที่สังเกตจากการประกอบกิจกรรมกลุมและรายบคุคล ซ่ึงไดแก งานที่มอบหมายและกิจกรรม
อ่ืนใดที่ผูสอนกําหนดไว 
                           (2) ประเมนิพฤติกรรมขั้นสุดทาย (terminal behavior หรือ E2) คือ ประเมินผลลัพธ 
(products) ของผูเรียน โดยพจิารณาจากการสอบหลังเรียน 
                           การกําหนดคาประสิทธิภาพเปน  E1   คือ  ประสิทธิภาพของกระบวนการ   และ E2   

คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธ  ซ่ึงการที่กําหนดเกณฑ  E1/E2 มีคาเทาใดนั้น ผูสอนจะเปนผูพิจารณา  
โดยปกติเนื้อหาท่ีเปนความรูความจํามักจะตั้งคาไว   80/80,  85/85   และ  90/90   สวนเนื้อหาทีเ่ปน
ทักษะ  อาจจะตั้งไวต่ํากวานี้ เชน  75/75  เปนตน 
                          เกณฑประสิทธิภาพ  E1/E2  เชน  80/80  มีความหมาย ดังนี ้
                          80  ตัวแรก   หมายความวา   เม่ือเรียนจากนวัตกรรมแลว   ผูเรียนจะสามารถทํา
แบบฝกหัดหรืองานไดผลเฉล่ีย  80%  หรือรอยละ  80 



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

                          80  ตัวหลัง  หมายความวา  ผูเรียนทําการสอบหลังใชนวัตกรรมแลว ไดผลเฉล่ีย  
80%  หรือรอยละ  80 

 
                       6) การยอมรับหรือไมยอมรับประสิทธิภาพของนวตักรรมหรือแผนการจัดการเรียนรู 
                         เม่ือทดลองนวัตกรรมหรือแผนการจัดการเรียนรูภาคสนามกับกลุมตัวอยางแลว  
ใหเทียบคา  E1/E2     ท่ีหาไดจากนวัตกรรมกบัคา  E1/E2   ของเกณฑ  เพ่ือดูวาจะยอมรับประสิทธิภาพ
หรือไม  การยอมรับประสิทธิภาพของนวตักรรมมี  3  ระดับ คือ 
                            (1) สูงกวาเกณฑ   เม่ือประสิทธิภาพของนวัตกรรมสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไวมีคาเกนิ 
2.5% 
                            (2) เทาเกณฑ   เม่ือประสิทธิภาพของนวัตกรรมเทากบัหรือสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว  
ไมเกิน 2.5% 
                            (3) ต่ํากวาเกณฑ   แตยอมรับวามีประสิทธิภาพ เม่ือประสิทธิภาพของนวัตกรรม 
ต่ํากวาเกณฑแตต่ํากวาเกณฑไมเกิน 2.5% 
 

2.5 โปรแกรม GSP 
 
    โปรแกรม  GSP  (The Geometer’s Sketchpad)  เปนโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเปนคร้ังแรก
เมื่อ ป ค.ศ.1991  โดย นิโคลัส แจคคิว (Nicholas Jachiw) ท้ังนี้อยูในโครงการพัฒนาเรขาคณิตที่
มองเห็นได (Visual Geometry Project) ของมูลนิธิวิทยาศาสตรแหงชาติ  (National Science 
Foundation : NSF) ซ่ึงมี ดร.ยูจีน คลอทซ (Dr.Eugene Klotz) จากวิทยาลัยสวาทมอร (Swarthmore 
College)  และ ดร.ดอรีส  ชาท  ชไนเดอร  (Dr. Doris Schatschneider)  จากวิทยาลัยมอราเวียน  
(Moravian College) ของมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย (Pennsylvania University)  แหงสหรัฐอเมริกา  
เปนหัวหนา   ซอฟตแวรนี้คร้ังแรกพัฒนาขึ้นเปนรุนเบตา (Beta Version)  ในลักษณะทดลองเพื่อใช
กับเครื่องแมคอินทอช (Macintosh) และพัฒนาขึ้นเพื่อใชกับเครื่องคอมพิวเตอรพีซีท่ีใชระบบ 
ปฏิบัติการแบบวินโดส (Windows) ในป ค.ศ. 1993 ปจจุบันไดพัฒนาขึ้นเปน GSP ในป ค.ศ. 1995  
และดวยเงินทุนสนับสนุนของ  NSF ในการพัฒนาซอฟตแวร และสํานักพิมพ คีย เคอรริ-คิวลัม 
(Key Curriculum) ในการจัดพิมพส่ือส่ิงพิมพท่ีสนับสนุนการใช GSP  ทําให GSP มีการใช
แพรหลายในโรงเรียนของสหรัฐอเมริกา  และมีการเปดเว็บไซตในอินเตอรเน็ต  เพ่ือใหผูใช  GSP  
สงขาวสารมาเผยแพรและแลกเปลี่ยนขอมูลตางๆ  ดร. เจมส  ดับบลิว  วิลสัน  (James W. Wilson)  
ไดกําหนดให  GSP  เปนซอฟตแวรหนึ่งที่ใชในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรศึกษา  สําหรับ
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นักศึกษาระดับปริญญาโท   และระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยจอรเจีย  (Geogia  University)  
สหรัฐอเมริกา  ขณะนี้ไดมีนักศึกษาหลายคนกําลังใช  GSP  เปนเครื่องมือในการวิจัย  ซ่ึงทําใหเกิด
การใช  GSP  แพรหลายมากขึ้น  (NCTM,  1992,  pp. 537-538) 
    โปรแกรม  The Geometer’s Sketchpad   โดยท่ัวไปนิยมเรียกกันวา  Sketchpad หรือ GSP 
ในปจจุบันประเทศตางๆ ไดนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนมากกวา 60 ประเทศทั่วโลก  ท้ังยัง
ไดบรรจุในหลักสูตรคณิตศาสตรระดับตางๆ  กวา 10  ประเทศ  เชน สิงคโปร มาเลเซีย ญ่ีปุน จีน 
อังกฤษ อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย เปนตน และไดมีการแปลโปรแกรมเปนภาษาตางๆ  15  ภาษา  
ไดแก  ฝร่ังเศส  สเปน  เดนมารก  เกาหลี  ญ่ีปุน  รัสเซีย  นอรเวย  เชคโก  ฟนแลนด  อาหรับ  เปรู  
เยอรมัน   จีน   อังกฤษ   และไทย   (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
กระทรวงศึกษาธิการ,  2546,  หนา 1) 
    ลักษณะสําคัญของโปรแกรม  GSP  ไดแก 
    1) ความสามารถในการใหคําจํากัดความ ในเรื่อง  กราฟ และความแตกตางของเครื่องมือ
ท่ีสมบูรณแบบ   ซ่ึงพัฒนาใหใชไดกับวิชาคณิตศาสตรเกีย่วกับเรขาคณติ  ตรีโกณมิติ  พีชคณิตและ
แคลคูลัส  อีกทั้งสามารถนําไปประยกุตใชในวิชาวิทยาศาสตรและศิลปะ 
    2) รูปแบบการเคลื่อนท่ี (animation) ทําใหมีความยืดหยุนและงายตอการใช 
    3) สามารถใชงานไดหลากหลายดวยเคร่ืองมือลักษณะพิเศษเฉพาะ และสรางแฟมเอกสาร
ทางอิเล็กทรอนิกส   การนําเสนอ   และการออกแบบกิจกรรม   การแบง/ผสาน   และแกไขในเรื่อง
การคํานวณ  สามารถดัดแปลงใหใชงานไดงาย  เปนตน 
    4) การใชในการคํานวณและฟงกชันตางๆ งายตอการดดัแปลงรูป (split/merge) 
    5) ผูใชสามารถบูรณาการไปสูกิจกรรมทางเรขาคณิตบนเว็บ (web-base) 
    6) สามารถใชไดท้ังระบบปฏิบัติการของวินโดว  และแมคอินทอช  
    7) สามารถสรางรูปท่ีเกี่ยวกับคณิตศาสตรไดงายข้ึน 
    8) เพ่ิมกราฟกใหมีสีสันของวัตถุ  ตัวอักษร  และพื้นหลังที่นาประทับใจ 
    9) ใชเพ่ิมสีในมิติพิเศษ (parametric colour)  ในมุมมองที่มากขึ้น  ทําใหงายตอการจดั
กิจกรรมการเรยีนการสอนท้ังในระดับเร่ิมตนและระดับสูง 
    10) สามารถเลือกวัตถุ (multiple objects) ไดงายและมากขึ้น 
    การใชงานโปรแกรม  GSP  จะใชในงานที่มีลักษณะดังตอไปนี้ 
                 1) สรางรูป  เพ่ือศึกษาทฤษฎีของยูคลิดและนอกระบบยูคลิด  โดยใชเมนคํูาส่ังเครื่องมือ 
การวาดภาพในกลองเครื่องมือ และคําส่ังในเมนกูารสราง 
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                 2) ปรับเปล่ียนรูปราง  โดยใชคําส่ังใน   transformation menu  ใชในการเลื่อนขนาน            
การสะทอน การหมุน การยอขยาย และทําซํ้า  เพ่ือกําหนด  คํานวณและบอกปริมาณตางๆ 
    3) ปอนขอมูลผลการวิเคราะหทางเรขาคณิต   เพ่ือใหแสดงในรูปการสรางกราฟในระบบ
แกนมุมฉากและระบบโพลาร 
    4) คํานวณและแสดงอนุพันธของฟงกชันตางๆ  ท้ังในรูปของกราฟและสัญลักษณ 
    5) สรางภาพเคลื่อนไหวเพือ่แสดงกราฟของฟงกชันไซนและสํารวจเอกลักษณตรีโกณมิติ 
(วัชรสันต อินธิสาร,  2547,  หนา 23-24) 
    จากการที่โปรแกรม  GSP  เปนซอฟตแวรสําเร็จรูปที่นํามาใชในเครื่องคอมพิวเตอรให
นักเรียนไดสํารวจความสัมพันธของรูปเรขาคณิต  มองเห็นการเปลี่ยนแปลงของรูปเรขาคณิตดวย
การกระทําของตัวเอง  ในลักษณะการสราง  การเปลี่ยนแปลง  การเคลื่อนไหว  ซ่ึงนาสนใจกวา   
การสรางในกระดาษสมุดหรือในซอฟตแวรอ่ืนๆ   ผูวิจัยจึงสนใจที่จะนํา  GSP  มาใหนักเรียนใชใน
การเรียนเรขาคณิต  ท่ีสามารถมองเห็นการเคลื่อนท่ีในทันทีและถูกตองรวดเร็ว  ไมตองใชเวลาใน
การสรางหรือพิสูจนมากหรือหลายคร้ังกวาจะเขาใจ 
 

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
                2.6.1 งานวิจัยในประเทศ 
             สุจิรา มุสิกะเจริญ (2542,  หนา 50) ไดวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบความสามารถดาน
มิติสัมพันธและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร  เร่ือง เสนขนานและความคลายของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2  ระหวางกลุมที่เรียนโดยใชและไมใชซอฟตแวรคอมพิวเตอรทางเรขาคณิต  
(โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad)   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร  จังหวัดนครปฐม    
ปการศึกษา  2542   ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่เรียนโดยใชซอฟตแวรคอมพิวเตอรทางเรขาคณิต    
มีความสามารถดานมิติสัมพันธและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไมแตกตางจากนักเรียนท่ีเรียน โดย 
ไมใชซอฟตแวรคอมพิวเตอรทางเรขาคณิต   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05    
             อรรถศาสตร นิมิตรพันธ (2542,  หนา 62) ไดศึกษาวิจัย เร่ือง ผลการใชซอฟตแวร
คอมพิวเตอรประกอบกิจกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร 4 ข้ัน ท่ีมีตอความสามารถในการเรียนวิชา 
คณิตศาสตร เร่ือง ความเทากนัทุกประการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย  ปการศึกษา 2542  ผลการวิจัยพบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเรียนโดยใชซอฟตแวร
คอมพิวเตอรประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร  4  ข้ัน  มีความสามารถในการเรียนวิชาคณิตศาสตร  
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เร่ือง  ความเทากันทุกประการ ผานเกณฑรอยละ 60  ท่ีกําหนดไว  และมีความสามารถหลังเรียน   
สูงกวากอนเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
        วรรณวิภา สุทธเกียรติ  (2542,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัย  เร่ือง  การพัฒนาบทเรียน
เรขาคณิตท่ีใชซอฟตแวรคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือในการเรียนรู   สําหรับนักเรียนระดับมัธยม 
ศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ปการศึกษา 
2541  ผลการวิจัยพบวา  กิจกรรมการเรียนรูมีลักษณะสงเสริมใหนักเรียนคิดจินตนาการ เพิ่มพูน 
ความรูทางเรขาคณิตดวยการลงมือปฏิบัติเอง  และบทเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑการตัดสิน  
70/70   
        วัชรสันต อินธิสาร  (2547,  หนา 95)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ผลของการพัฒนามโนทัศน
ทางเรขาคณิตและเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนโดยใช
โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา  ปการศึกษา  
2547 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีมโนทัศนทางเรขาคณิตหลังการเรียนผานเกณฑรอยละ 60 สูงกวา 
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
         จารุวรรณ สิงหมวง และวัชรากร พาหะนิชย  (2547,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัย เร่ือง  
การประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการเรียนการสอนวิชาเรขาคณิตเบื้องตน  สําหรับนักศึกษา
อาสาสมัครจํานวน  13  คน  ซ่ึงเปนนักศึกษาปท่ี 2  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร สาขาวิชาการศึกษา 
สถาบันราชภัฏราชนครินทร   ปการศึกษา   2546  ผลการวิจัยพบวา   บทเรียนเรขาคณิตมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑการตัดสิน  60/60   ดังนั้น   บทเรียนเรขาคณิตที่พัฒนาขึ้น  สามารถทําให
นักศึกษาเรียนแลวบรรลุจุดประสงคการเรียนรู  นักศึกษาสวนใหญมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนโดยใช
ซอฟทแวร The Geometer’s Sketchpad  นอกจากนี้ยังพบวา เจตคติตอวิชาเรขาคณิตของนักศึกษา
หลังการสอนดวยบทเรียนท่ีใชซอฟทแวร The Geometer’s Sketchpad เปนเครื่องมือในการเรียนรู
ดีกวากอนการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
         อํานาจ เช้ือบอคา  (2547,  หนา 30)  ไดศึกษาวิจัย  เร่ือง ผลการใชโปรแกรม  GSP      
ท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร  เร่ือง พาลาโบลา ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  โรงเรียน         
นวมินทราชูทิศ  สตรีวิทยา 2   ปการศึกษา  2546  ผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร  เร่ือง พาลาโบลา  หลังจากไดรับการสอนโดยใชโปรแกรม  GSP  สูงกวากอนการได 
รับการสอนดวยโปรแกรม  GSP  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
                     ฮุสนา ทิพยหมัด  (2548,  หนา 33-34)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร  เร่ือง  การแปลงทางเรขาคณิต  ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 ระหวางการสอนโดยใชโปรแกรมจีเอสพีในเครื่องคิดเลขเชิงกราฟกับการสอน
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แบบปกติ  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชโปรแกรมจีเอสพีในเครื่องคิดเลขเชิง
กราฟมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง  การแปลงทางเรขาคณิต  ไมแตกตางกับ
นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  และนักเรียนที่ไดรับ    
การสอนโดยใชโปรแกรมจีเอสพีในเครื่องคิดเลขเชิงกราฟมีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร เร่ือง        
การแปลงทางเรขาคณิต แตกตางกับนักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบปกติ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05   
        วัฒนศิริ ชมหมู  (2548,  หนา 46)  ไดศึกษาวิจัยบทเรียนปฏิบัติการเรื่อง การแปลงทาง
เรขาคณิต   สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  โรงเรียนชองพรานวิทยา  จังหวัดราชบุรี                
ปการศึกษา 2547  จํานวน  40  คน  ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพของบทเรียนปฏิบัติการ เร่ือง
การแปลงทางเรขาคณิตมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80   และคะแนนเฉลี่ย ( X =24.40)  ของ
ความสามารถในการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ  50  ของ
คะแนนเต็ม  30  คะแนน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
        สุธินันท บุญพัฒนาภรณ  (2549,  หนา 49)  ไดศึกษาวิจัยกิจกรรมการเรียนการสอน 
เร่ือง  การแปลงทางเรขาคณิต โดยใชซอฟตแวรเรขาคณิตแบบพลวัต สําหรับนักเรียนช้ันมัธยม 
ศึกษาปท่ี  2  โรงเรียนศึกษานารี  กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2548   ผลการวิจัยพบวา  นักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  ท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชซอฟตแวรเรขาคณิตแบบ
พลวัต  สามารถสอบผานเกณฑการเรียนมากกวารอยละ  60  ของนักเรียนทั้งหมด  ท่ีระดับนัยสําคัญ  
.01  และนักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนในระดับปานกลาง 
                    สุภัทรา เกิดมงคล (2550,  บทคัดยอ) ไดศึกษากิจกรรมการเรียนการสอน เร่ืองสมบัติ
ของวงกลม  โดยใชซอฟตแวรเรขาคณิตแบบพลวัต  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียน 
วชิรธรรมสาธิต   เขตพระโขนง   กรุงเทพมหานคร  ผลวิจัยพบวา  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3     
ท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนการสอน เร่ืองสมบัติของวงกลม  โดยใชซอฟตแวรเรขาคณิตแบบ
พลวัต  และนักเรียนที่เรียนเร่ืองสมบัติของวงกลม  โดยไมใชซอฟตแวรเรขาคณิตแบบพลวัต          
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ืองสมบัติของวงกลม  ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ  
.01  และนักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนเร่ืองสมบัติของวงกลม  โดยใชซอฟตแวรเรขาคณิต
แบบพลวัตอยูในระดับปานกลาง  
                    วรวรรณ กฤตยากรนุพงศ  (2551,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียน
การสอน เร่ือง ความเทากันทุกประการ  โดยใชการแปลงทางเรขาคณิตและซอฟตแวรเรขาคณิต
แบบพลวัต สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2   โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ  อําเภอ อูทอง  จังหวัด
สุพรรณบุรี  ผลการวิจัยพบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  ท่ีเรียนดวยกิจกรรมการเรียนการสอน 
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เร่ือง ความเทากันทุกประการ  โดยใชการแปลงทางเรขาคณิตและซอฟตแวรเรขาคณิตแบบพลวัต 
สามารถสอบผานเกณฑไดมากกวารอยละ 60 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมดที่ระดับนัยสําคัญ  .01  
และนักเรียนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในการเรียน  เร่ือง ความเทากันทุกประการ โดยใช        
การแปลงทางเรขาคณิตและซอฟตแวรเรขาคณิตแบบพลวัตอยูในระดับมาก   
 
                2.6.2 งานวิจัยตางประเทศ 
             ฟอเลททา (Foletta,  1995,  p. 2311-A)  ไดศึกษาวิจัยผลของการสอนโดยใช  GSP  
ในการเรยีนการสอนเรื่องการสํารวจพื้นท่ีโดยวิธีแบงเปนรูปสามเหลี่ยม (triangulation)  พบวา 
                          1) การวาด การวัด หรือการสํารวจของนักเรียนจะเกดิจากการผลักดันของครู     
                          2) GSP เปนเครื่องมือใหมของการเรียนรูทางเรขาคณิต  นักเรียนใช  GSP ในสวนที่
เพ่ิมเติมจากการใชกระดาษและดินสอ 
                          3) การสืบเสาะโดยใช  GSP  สําหรับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา  จะตอง
มีข้ันตอนมากกวา 
                          4) นักเรยีนจะตองตั้งขอคาดเดาไดตั้งแตเร่ิมใช GSP ในการสืบเสาะ 

             โรบินสัน (Robinson, 1996,  p. 4309-A)ไดศึกษาวิจัยถึงความสัมพันธระหวาง
ความสามารถทางดานมิติสัมพันธ   ความสามารถทางคณิตศาสตรและยุทธวิธีการแกปญหาใน   
การเรียน เร่ือง    การเดินทางของจุดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยใช  GSP เปน

เคร่ืองมือ พบวา กลุมทดลองและกลุมควบคุมมีความสามารถไมแตกตางกัน  แตจากการสังเกต
พบวาหลังการเรียนโดยใช  GSP แลวทําใหนักเรียนเรียนการสรางโดยใชกระดาษและดินสอไดและ
จากการสัมภาษณ  พบวา นักเรียนกลุมทดลองซึ่งเดิมไมสามารถแกปญหาโจทยบางขอได แต
หลังจากเรียนโดยใช GSP  แลว  สามารถทําได 
               เลสเทอร (Lester,  1996,  p. 2434-A) ไดวิจัย  เร่ือง  ผลของการสอนโดย
โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรขาคณิตของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย รัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา กลุมทดลองเรียนโดยใชโปรแกรม The 
Geometer’s Sketchpad สวนกลุมควบคุมเรียนตามปกติ โดยการใชดินสอยางลบ ไมโปรแทรกเตอร
และวงเวียน   ผลการวิจัยพบวา  คาเฉลี่ยของผลการสอบหลังเรียนเกี่ยวกับความรูทางเรขาคณิต  
และการสรางของ กลุมทดลองและกลุมควบคุม ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 และ
คาเฉลี่ยของผล     การสอบหลังเรียนเกี่ยวกับการตั้งขอคาดเดาทางเรขาคณิตของกลุมทดลองสูงกวา
กลุมควบคุมท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
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         ชอย (Choi,  1997,  p. 406-A) ไดศึกษาวิจยัเร่ือง การเรียนรูทางเรขาคณิตของนักเรียน
โดยใชซอฟตแวรคอมพวิเตอรเปนเครื่องมือ โดยมีจดุมุงหมายเพื่อสืบเสาะการพฒันาความคิดทาง

เรขาคณิตตามระดับข้ันของ แวน ฮีลี ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโดยใช GSP เปนเครื่องมือพบวา   
         1) มีความสัมพันธกันระหวางระดับข้ันของ แวน ฮีลี กับความสามารถในการแกโจทย
ปญหา 
         2) ระดับข้ันของ แวน ฮีลี   สามารถพัฒนาไปสูการเรียนรูแบบการสรางภาพนามธรรม
อยางงาย 
         3) การใช  GSP    ชวยใหการสรางงานมีประสิทธิภาพ   ชวยในกระบวนการแกปญหา 
สงเสริมความสนใจของนักเรียน  ชวยใหเรียนเรื่องที่ยากซับซอนไดและประหยัดเวลาการเรียนรู 
        โยเซฟ (Yousef,  1997,  p. 1631-A)ไดศึกษาเรื่องผลการใชโปรแกรม The Geometer’s 
Sketchpad  ท่ีมีตอเจตคติทางเรขาคณิตสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน
มัธยมศึกษารัฐโอไฮโอ  ประเทศสหรัฐอเมริกา  ปการศึกษา 1996-1997  กลุมทดลองสอนโดยใช
โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad  กลุมควบคุมสอนตามปกติ  ผลการวิจัยพบวา นักเรียนกลุม
ทดลองมีเจตคติทางเรขาคณิตหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยาง  มีนัยสําคัญทางสถิติ และนักเรียน
กลุมทดลองมีเจตคติทางเรขาคณิตสูงกวากลุมควบคุมอยาง มีนัยสําคัญทางสถิติ 
         เมลซาเร็ค  (Melczarek,  1998,  p. 2611-A)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ผลของการจัดกิจกรรม
การแกปญหาโดยใชซอฟตแวรคอมพิวเตอรตอความพรอมในการเรียนรูของตนเองและเจตคติตอ

วิชาคณิตศาสตร  กลุมทดลองเรียนโดยใชโปรแกรม   The Geometer’s Sketchpad  กลุมควบคุม
เรียนตามปกติ   ผลการวิจัยพบวา  มีความสัมพันธเชิงบวกระหวางการใชซอฟตแวรคอมพิวเตอร
และความพรอมในการเรียนรูดวยตนเอง    ซ่ึงสงผลกับเจตคติตอการใชซอฟตแวรคอมพิวเตอรทาง
เรขาคณิตโดยตรง  และความสัมพันธระหวางเจตคติตอคอมพิวเตอรและเจตคติตอซอฟตแวร
คอมพิวเตอรทางเรขาคณิตที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงระดับคะแนนของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ 
          อัลเมคดาดี  (Almeqdadi,  2000) ไดศึกษาวิจัย   เร่ือง   ผลของการใชโปรแกรม  GSP 
(The Geometer’s Sketchpad)ท่ีมีตอความเขาใจมโนทัศนทางเรขาคณิตของนักเรียนในประเทศ
จอรแดน ของนักเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยยารมอก  ปการศึกษา 1999/2000  กลุมทดลอง
สอนโดยใชโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad กลุมควบคุมสอนแบบปกติ  ผลการวิจัยพบวา  
คาเฉลี่ยของคะแนนสอบหลังเรียนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยที่กลุมทดลองมี
คาเฉลี่ยของคะแนนสูงกวากลุมควบคุม  นอกจากนี้ยังพบวา  ความแตกตางระหวางคะแนนกอน
เรียนและคะแนนหลังเรียนของกลุมทดลองสูงกวาคะแนนของกลุมควบคุม   
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         จูล่ี  (July,  2001)  ไดศึกษาวิจัย  เร่ือง  ผลของการจัดการเรียนรูโดยใชโปรแกรม     
The Geometer’s Sketchpad ท่ีมีตอมโนทัศนทางเรขาคณิตในการสรางรูปและวิเคราะหรูปเรขาคณิต
สองมิติและสามมิติกับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4  โดยการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนศูนยกลาง   กระตุนใหนักเรียนสํารวจ  อภิปราย  และสรางรูปดวยตนเอง  ผลการวิจัย
พบวา  นักเรียนท่ีเรียนโดยใชโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad  มีมโนทัศนทางเรขาคณิตหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  โดยเฉพาะอยางยิ่งกับนักเรียนกลุมต่ํา 
   

         จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท้ังหมดที่เกี่ยวของกับการทําวิจัยคร้ังนี้  สรุปไดวา   
การเรียนการสอนเรขาคณิตมีเนื้อหาสวนใหญท่ีตองลงมือปฏิบัติ  สราง   พิสูจน  ทดลอง สํารวจ   
ตั้งขอคาดเดา และสืบเสาะหาเหตุผล  เพื่อตรวจสอบขอคาดเดาที่ตั้งไว  ตองใชเวลานานและ    
หลายครั้งกวาจะสรุปได   เม่ือไดมีการทดลองวิจัยนําเครื่องมือท่ีมีการใชโปรแกรม  GSP  เปนส่ือใน
การเรียนรู  พบวา  การเรียนการสอนเรขาคณิตโดยใช  GSP  ทําใหนักเรียนทําได  งายขึ้น  สามารถ
ทําซํ้าๆ  ไดอยางรวดเร็วและมองเห็นเปนรูปธรรม  เรียนรูงาย กระตือรือรน  สนใจในการเรียน
เรขาคณิต   และใชเวลานอยกวาการเรียนตามปกติท่ีใชกระดาษและดินสอ    ท่ีสําคัญเปนอยางมาก  
คือ ทําใหการเรียนการสอนเรขาคณิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ยอมสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในวิชาคณิตศาสตรสูงข้ึนดวย 


