
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องการแปลงเรขาคณิต  ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องการแปลงเรขาคณิต  โดยการจัดการเรียนรู้ที่ใช้โปรมแกรม GSP 

(GEOMETER’S SKETCHPAD)  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 

            นางสาวมณฑาทิพย์  ยอดบุตรดี 
 

 
บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการ
สอนที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์เรื่อง  การแปลงเรขาคณิตโดยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 
เป็นเครื่องมือประกอบการเรียนรู้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (2)เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โดยใช้โดยใช้โปรแกรม  The Geometer’s Sketchpad  ที่เน้นทักษาการคิดวิเคราะห์  เรื่องการแปลง
เรขาคณิต  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมดมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป (3)เพ่ือศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ จากกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โดยใช้โดยใช้โปรแกรม  The Geometer’s Sketchpad เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิตให้นักเรียนจ านวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนของโรงเรียน
สตรีศรีสุริโยทัย  ส านักงาน-เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ที่เรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที ่2 ปีการศึกษา 
2559  จ านวน 40 คน  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ประกอบด้วย  (1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  เรื่องการแปลง
เรขาคณิต  (2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงเรขาคณิต ซ่ึง 
 เป็นแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ   
 
ค าส าคัญ   
 การสอน GSP 
 
 

* มณฑาทิพย์  ยอดบุตรดี นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์รองศาสตราจารย ์ดร. วรนุช แหยมแสง 

บทน า 
ความส าคัญและความเป็นมา. 
 เยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า  เป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ  ดังนั้น
การศึกษาจริงเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาเยาวชน  เพราะเป็นการเตรียมและน าบุคคลเข้าสู่การพัฒนาความรู้  
ความคิดและจิตใจ การส่งเสริมให้ผู้เรียนแต่ละคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่  แต่ละบุคคลย่อมมีข้อแตกต่าง



กันทั้งในด้านร่างกาย  ความคิดและสติปัญญา  ความแตกต่างทางด้านต่างๆ  ของบุคคลนี้ย่อมจะส่งผลให้
ความสามารถทางด้านต่างๆ  ของบุคคลมีความแตกต่างกันออกไปอีกด้วย (กิดานันท์  มลิทอง 2534,141)   
 ในโลกยุคโลกาภิวัตน์หรือยุคสาระสนเทศนั้น  การเรียนการสอนในแบบสมัยเก่าโดยเฉพาะอย่างใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องท่องจ า  มีสูตรต่างๆมากมายรวมไปถึงการค านวณท่ีซับซ้อน  
หากสื่อการสอนออกแบบไม่ดึงดูดความสนใจอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้ความใส่ใจและความสนใจการเรียน
การสอนลดน้อยลง  ประสิทธิภาพการเรียนถดถอยลงเช่นกัน 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช2542 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดสมรรถนะของผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิด
สังเคราะห์การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์
ความรู้ เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม(กรมวิชาการ, 2551) ประกอบกับ
มาตรฐานการศึกษาได้ก าหนดมาตรฐานด้านผู้เรียน ด้านกระบวนการและมาตรฐานด้านปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
และสอดคล้องกันทั้งหมดโดยเฉพาะ ในมาตรฐานที่ 4, 6, 18, 22, 25  ให้สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมครู 
อาจารย์ จัดกิจกรรมและจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้วยการจัด
กิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ แสวงหาความรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ มีวิจารณญาณมีความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนเป็นปัญหาส าคัญใน
การจัดการศึกษาของประเทศมาโดยตลอด จากการศึกษาวิจัยของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.)และการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนประเทศไทย(TIMSS) พบว่า นักเรียนท าข้อทดสอบที่เป็นแบบอัตนัยด้วยการเขียนความไม่ได้ ประกอบ
กับการยกตัวอย่างประกอบที่เป็นเหตุผลต่าง ๆ และการเขียนข้อความยาว ๆไม่ได้ และยังพบอีกว่านักเรียนมี
เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในทางลบ จึงสะท้อนให้เห็นว่าเป็นปัญหามาจากการจัดการเรียน
การสอนที่เป็นการสอนเนื้อหาวิชาและการท่องจ ามากกว่าการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรียบ
เรียงและการเขียนสื่อความหมายท าให้นักเรียนเก่งในการท าข้อสอบแบบใช้ความจ ามากกว่าการคิดวิเคราะห์ 
ส่งผลต่อการเขียนสื่อความเพ่ือแสดงเหตุผลประกอบอันเนื่องมาจากไม่ได้เน้นกระบวนการให้นักเรียนได้ฝึกคิด 
ฝึปฏิบัติ (สุวัฒน ์วิวัฒนานนท์,2551)การคิดวิเคราะห์เป็นธรรมชาติของคนที่มีความใคร่ครวญ ตรึกตรองอย่าง
ละเอียด ใช้ความรู้ความคิดในการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล เพ่ือน าไปสู่ข้อสรุปในการตัดสินใจ การคิดเป็น
พ้ืนฐานคุณลักษณะส าคัญของผู้เรียนที่มีสติปัญญาดี เพราะทักษะกระบวนการคิดจะท าให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดเก่ง การเรียนรู้จะมีมากข้ึน สุวัฒน ์วิวัฒนานนท์ (2551) กล่าวว่าคุณลักษณะการคิด
วิเคราะห์เป็นสิ่งที่พัฒนาได้ ทักษะการคิดจึงต้องฝึกฝนพัฒนา เพ่ือให้เป็นคนที่คิดเก่ง ท าให้ผู้เรียนมองปัญหาได้
ละเอียดมากขึ้น ประเมินค่าอย่างมีเหตุผล มีความคิดรวบยอด เพ่ือน าไปสู่การสรุปตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมจากการศึกษางานวิจัย ที่เก่ียวข้องกับทักษะการคิดวิเคราะห์ เช่น ศิริพร ค าภักดี (2549) 
กตัญญูตาบางโท (2550) และดุลย์ สีมา (2550) พบว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) สามารถ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ได้จริง และท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น นักเรียนมีความสามารถ
ในทักษะการคิดวิเคราะห์ กระบวนการแก้ปัญหาสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์ไปใช้แก้ปัญหามากยิ่งขึ้นจาก
การศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม GSP พบว่า การสอนโดยใช้โปรแกรม GSP หาความรู้เป็น
กระบวนการเรียนรู้ที่ผสมผสานระหว่างการใช้กระบวนการคิดและทักษะต่าง ๆและมองเห็นภาพมากขึ้น 
เพ่ือที่จะแก้ปัญหาหรือค้นหาค าตอบ ท าให้เกิดความเข้าใจและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ซึ่งเป็นแนวคิดใน
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2548) 



ซึ่งจะส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ให้นักเรียนรู้จักการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล  

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการสอนที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ 

เรื่อง  การแปลงเรขาคณิตโดยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เป็นเครื่องมือประกอบการเรียนรู้  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

2. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โดยใช้โปรแกรม  The Geometer’s  
Sketchpad  ที่เน้นทักษาการคิดวิเคราะห์  เรื่องการแปลงเรขาคณิต  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป  

3. เพ่ือศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ จากกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้โดยใช้โปรแกรม   
The Geometer’s Sketchpad เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิตให้นักเรียนจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
จ านวนนักเรียนทั้งหมดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประชากร 

ประชากรที่ศึกษา  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559 จ านวน 9 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 360 คน  

2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559  จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 40 คน  ซึ่งได้มา
จากการสุ่มแบบกลุ่ม 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ได้ชุดการเรียนการสอนโดยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad  เรื่อง  การแปล 

เรขาคณิตชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 70/70 
2. ท าให้ทราบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยชุดการ 

เรียนการสอนโดยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad   
3. เป็นแนวทางส าหรับครูผู้สอนและผู้ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาน าไปสร้างและพัฒนาชุดการเรียนการ 

สอนโดยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad   
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

เครื่องมือที่ผู้วิจัยใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  ประกอบด้วย 

1.  แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง การแปลงเรขาคณิต 
2. ชุดการเรียนการสอนโดยโปรแกรม GSP เรื่องการแปลงเรขาคณิต 



3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงเรขาคณิต ซ่ึง 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ผู้วิจัยด าเนินการทดลองสอนด้วยตัวเองโดยใช้ชุดการเรียนการสอน 
2. สร้างความคุ้นเคยกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายโดยการปฐมนิเทศ ชี้แจงให้นักเรียนกลุ่ม 

ตัวอย่างทราบถึงการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบอิงโครงงาน เรื่อง การแปลงเรขาคณิต เพ่ือให้นักเรียน
เข้าใจตรงกันและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 

3. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงเรขาคณิต ชุด 
ที ่1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจ านวน 20 ข้อ ไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที ่2 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
40 คน แล้วบันทึกคะแนนกลุ่มตัวอย่างท่ีได้จากการทดสอบครั้งนี้ เป็นคะแนนทดสอบก่อนเรียน (pre-test) ใช้
เวลา 30 นาท ี

4. ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบอิงโครงงาน เรื่อง การแปลงเรขาคณิต กับ 
นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน  40  คน โดยผู้วิจัยด าเนนิการสอนด้วยตนเอง ใช้เวลา 13 ชั่วโมง 

5. เมื่อด าเนินการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบอิงโครงงานครบแล้ว ท าการทดสอบวัด 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอีกครั้งด้วยแบบทดสอบชุดที่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจ านวน 20 ข้อใช้เวลา 30 นาท ี แล้ว
บันทึกผลการทดสอบให้เป็นคะแนนหลังเรียน (post-test) 

6. นักเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบอิง 
โครงงาน 

7. น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์วิธีทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐานต่อไปการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ 

ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ใช้โปรแกรมค านวณทางสถิติ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีล าดับขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

1. หาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบอิงโครงงานจากการหาค่าประสิทธิภาพ 
E1/E2 โดยค่า E1 กระท าโดยการเอาคะแนนงานทุกชิ้นของนักเรียนในแต่ละกิจกรรม แต่ละคนมารวมกัน แล้ว
หาค่าเฉลี่ยและเทียบส่วนโดยเป็นร้อยละค่า E2 กระท าโดยการเอาคะแนนจากการสอบหลังเรียนของนักเรียน
ทั้งหมาดรวมกันหาค่าเฉลี่ยแล้วเทียบส่วนร้อย เพ่ือหาค่าร้อยละ 

2. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพ้ืนที่ผิวและปริมาตรของนักเรียนด้วยการทดสอบที (t test 
dependent) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์แบบอิงโครงงาน เรื่อง การแปลงเรขาคณิต  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที ่2 

3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบอิงโครงงาน น าข้อมูลผล
การสอบถามความพึงพอใจมาหาค่าเฉลี่ยและ ส่วนเบี่ยงเบน-มาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่องการแปลงเรขาคณิต  ของนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 2  หลังได้รับการสอนโดยโปรแกรม GSP  สูงกว่าก่อนได้รับการสอนโดยโปรแกรม GSP  อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 



2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่องการแปลงเรขาคณิต  ของนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 2  หลังได้รับการสอนโดยโปรแกรม GSP เกณฑร์้อยละ 70  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 
 
บทสรุป  อภิปราย  และข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัย ผู้วิจัยได้น ามาอภิปรายผลดังนี้ 

1. ขณะด าเนินการทดลองกับนักเรียนในกลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนเรื่องการแปลงเรขาคณิต โดย
โปรแกรม GSP  จากการสังเกตพบว่านักเรียนตื่นเต้นและชอบโปรแกรม GSP  นี้มากเนื่องจาก  โปรแกรม 
GSP  มีคุณสมบัติเอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอนในด้านการใช้สี  ภาพเคลื่อนไหว  และการเสริมแรง  ท าให้
นักเรียนมีความอยากรู้อยากเรียน  ดังที่  กิดานันท์ มลิทอง (2531,198)  ได้กล่าวถึงข้อดีของการใช้โปรแกรม 
GSP  ช่วยในการสอน  ท าให้มองเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น   

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้โปรแกรม GSP  เรื่องการ
แปลงเรขาคณิต  ก่อนเรียนและหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 เป็นไปตามจุดประสงค์
ที่ตั้งไว้  ทั้งนี้เนื่องจากได้มีการออกแบบและก าหนดวัตถุประสงค์ในการเรียน  พร้อมทั้งเนื้อหาการเรียนที่มี
ความสอดคล้องกับโปรแกรม GSP และมีการแบ่งเนื้อหาออกเป็นตอนๆ เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ  โดยมีการ
ท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียน  ซึ่งผ่านการพิจารณาจากผู้สอน  และผู้เชี่ยวชาญท าให้การสอนโดยโปรแกรม GSP 
มีประสิทธิภาพ  และได้น าทฤษฎีในการจูงใจมาออกแบบบทเรียน  โดยให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อโดยใช้
เทคนิคการน าเข้าสู่บทเรียน  เทคนิคการทบทวนบทเรียนในกรณีท่ีตอบผิด  หรือใช้เสียงปรบมือเม่ือตอบถูกท า
ให้เกิดแรงจูงใจภายใน  จึงท าให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกสนานไปกับการเรียน 

ข้อเสนอแนะ 
1. ครูผู้สอนสามารถน าเอาบทเรียนที่ได้พัฒนาขึ้นไปใช้ในการเรียนการสอนหรือไปใช้เป็นแหล่งการ 

เรียนรู้  เพื่อให้เกิดประโยชน์และคุณค่าต่อการเรียนการสอน 
2. ในการผลิตบทเรียนโดยใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์นั้น  ผู้วิจัยควรเตรียมทรัพยากรต่างๆให้ 

พร้อม เช่น เนื้อหา ภาพ เสียงประกอบ  เพ่ือสะดวกและรวดเร็วในการสร้างบทเรียน  โดยที่ผู้ศึกษาค้นคว้าควร
ต้องมีความรู้ด้านโปรแกรมที่จะใช้สร้าง 

3. สามารถน าบทเรียนไปช่วยท าการสอนออนไลน์ได้บนเว็บไซต์ของโรงเรียนได้ 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการพัฒนาบทเรียนการสอนโดยโปรแกรม GSP ในชั้นอื่นๆ ต่อให้ครอบคลุม  สาระการ 
เรียนรู้  และหลักสูตรที่สามารถตอบสนองต่อแผนการศึกษาต่อในอนาคต 

2. ควรมีการพัฒนาสื่อการเรียนรู้โดยโปรแกรม GSP ในสาระการเรียนรู้อื่นต่อไป 
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