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The purpose of this research were to study of mathematical learning achievement and
effectiveness index on “Linear Programming” of Mathayomsuksa 5 students by mathematical
learning activities based on constructivist theory using The Geometer’s Sketchpad program and to
study of the student’s satisfaction to the mathematical learning activities based on Constructivist
theory on “Linear Programming” using The Geometer’s Sketchpad program for Mathayomsuksa
5 students.
The sample consisted of 34 Mathayomsuksa 5/2 students of Kanarassadornbamroong
Yala school in second semester of 2015 academic year. The research instruments included
Learning Management Plans based on Constructivist theory on “Linear Programming” using The
Geometer’s Sketchpad program, mathematical learning achievement test and a satisfaction scale.
The One - Group Pretest - Posttest Design was used for this study. Percentage,
effectiveness index and t - test for Dependent Samples were used to analyze the data.
The results were as follows:
1. Mathematical learning achievement for Mathayomsuksa 5 students after attending
learning activities based on Constructivist theory using The Geometer’s Sketchpad program on
“Linear Programming” was higher than 60% criterion statistically significance at .05 level and
the effectiveness index mathematics achievement was 0.6136.
2. The satisfaction of Mathayomsuksa 5 students to the mathematical learning
activities based on Constructivist theory on “Linear Programming” using The Geometer’s
Sketchpad program were at a high level or above.

สารบัญ
หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย…………………….........………………………………………..……….….
จ
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ……………………….....…………………………………..………….…
ฉ
สารบัญ……………………………………….....……………………………………….…….…
ช
สารบัญตาราง……………………………….....………………………………………………...
ฌ
บทที
1 บทนํา ...................................................................................................................................
1
ทีมาและความสําคัญของปัญหา....................................................................................
1
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ..............................................................................................
4
สมมติฐานของการวิจยั ..................................................................................................
5
ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับจากการวิจยั ........................................................................
5
ขอบเขตของการวิจยั .....................................................................................................
5
นิยามศัพท์เฉพาะ…………..........................................................................................
6
2 เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้อง.............................................................................................
10
หลักสู ตรคณิ ตศาสตร์ ตามหลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551...............
10
ทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์……......................................................................................... 16
สื อการเรี ยนรู้ทางคณิ ตศาสตร์ .......................................................................................
30
ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน................................................................................................
35
ดัชนีประสิ ทธิผล...........................................................................................................
40
ความพึงพอใจ...............................................................................................................
41
งานวิจยั ทีเกียวข้อง........................................................................................................
44
3 วิธีดาํ เนินการวิจยั ...................................................................................................................
60
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั .......................................................................................... 60
เนือหาทีใช้ในการวิจยั ...................................................................................................
60
การออกแบบการวิจยั ....................................................................................................
61
เครื องมือในการวิจยั ......................................................................................................
62
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื องมือทีใช้ในการวิจยั ............................................
62
วิธีดาํ เนินการวิจยั ..........................................................................................................
67

ซ

สารบัญ (ต่ อ)
บทที
การวิเคราะห์ขอ้ มูล.......................................................................................................
4 ผลการวิจยั ...........................................................................................................................
สัญลักษณ์ทีใช้ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล...................................................
ลําดับขันตอนในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล....................................................
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล...................................................................................................
5 สรุ ปและอภิปรายผล..............................................................................................................
สรุ ปผลการวิจยั ......…………..………….....................................................................
อภิปรายผล…………...………………….....................................................................
ข้อเสนอแนะ....………………………….....................................................................
บรรณานุกรม.................................................................................................................................
ภาคผนวก......................................................................................................................................
ภาคผนวก ก..................................................................................................................
ภาคผนวก ข..................................................................................................................
ภาคผนวก ค..................................................................................................................
ภาคผนวก ง...................................................................................................................
ประวัติยอ่ ของผูว้ ิจยั .......................................................................................................................

หน้า
67
69
69
69
70
75
76
77
78
83
92
93
97
123
134
140

สารบัญตาราง
ตารางที
หน้า
1
แสดงแบบแผนการทดลองแบบ One-Group Pretest – Posttest Design.......................
61
2
แสดงสาระการเรี ยนรู้และแผนการจัดการเรี ยนรู้ .......................................................... 63
3
แสดงการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ด้วยกิจกรรมการ
เรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ เรื อง กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้
โปรแกรม GSP ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 กับเกณฑ์ร้อยละ 60........................ 70
4
ผลการศึกษาค่าดัชนีประสิ ทธิ ผลทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ตามทฤษฎี
คอนสตรัคติวสิ ต์ เรื อง กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม GSP ของนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 5 เป็ นรายกลุ่ม...................................................................................... 71
5
แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ เรื อง กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม
โดยใช้โปรแกรม GSP ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5............................................ 72
ค - 1 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ เรื อง
กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม GSP................................................................... 124
ค - 2 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์
เรื อง กําหนดการเชิงเส้น ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 5.................................................... 126
ค - 3 ค่าความยากง่าย ( p ) ค่าอํานาจจําแนก ( r ) และค่าความเชือมันทังฉบับของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื อง กําหนดการเชิงเส้น
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 5............................................................................................ 128
ค - 4 ค่า p, q และ pq ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์
เรื อง กําหนดการเชิงเส้น .............................................................................................. 130
ค - 5 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ตาม
ทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ เรื อง กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม GSP ................... 132
ง - 1 คะแนนผลสัมฤทธิทางการเรี ยนด้วยกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ตามทฤษฎี
คอนสตรัคติวสิ ต์ เรื อง กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม GSP ของนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษาปี ที 5 .................................................................................................... 135

ญ

สารบัญตาราง (ต่ อ)
ตารางที
หน้า
ง - 2 คะแนนแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ตามทฤษฎี
คอนสตรัคติวสิ ต์ เรื อง กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม GSP ของนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 5 .......................................................................................................... 138

บทที 1
บทนํา
ทีมาและความสํ าคัญของปัญหา
การศึกษานับเป็ นเครื องมือสําคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึงเป็ นทรัพยากรอันมีค่า
และมีความสําคัญยิงต่อการพัฒนาประเทศ แต่ผลจากการประเมินผลสัมฤทธิในการเรี ยนรู ้ของ
เด็กไทย ทังจากการประเมินภายใน เช่น ผลการทดสอบระดับชาติขนพื
ั นฐาน (Ordinary National
Educational Test: O-Net) หรื อจากการประเมินภายนอก เช่น โครงการประเมินผลนักเรี ยน
นานาชาติ (Programme for International Student Assessment : PISA) หรื อผลการประเมินทีปรากฏ
ในรายงานประจําปี ของ World Economic Forum หรื อจากการประเมินโดยกลุ่มบริ ษทั Pearson
บริ ษทั ชันนําของโลกทีเป็ นสํานักพิมพ์ตาํ ราทางวิชาการ ผลทีออกมามีลกั ษณะทีสอดคล้องกัน
กล่าวคือ การศึกษาไทยกําลังมีปัญหาในหลาย ๆ ด้าน นักการศึกษาไทยในอดีตได้พยายามปฏิรูป
การศึกษาด้วยการสร้างหลักสู ตรใหม่ แต่ผลการศึกษาของไทยก็ยงั ไม่ดีขึน เพราะทุกครังทีมีการ
ปรับปรุ งหลักสู ตรใหม่ แต่กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนยังคงเหมือนเดิม ดังนัน ความท้าทาย
ของการพัฒนาการศึกษาไทยจึงไม่ได้ขึนอยูก่ บั หลักสู ตรเพียงอย่างเดียว แต่อยูท่ ีครู และกระบวนการ
จัดการเรี ยนการสอนด้วย ครู ตอ้ งมีบทบาทเป็ นผูจ้ ดั การชันเรี ยนมากกว่าเป็ นผูส้ อน ครู ตอ้ งเป็ น
ผูส้ นับสนุนและสร้างบรรยากาศให้เกิดการเรี ยนรู ้ มีความสนใจใฝ่ รู ้สิงใหม่ ๆ และพัฒนาตนเอง
ตลอดเวลา โดยเฉพาะในยุคปัจจุบนั ทีเทคโนโลยีกา้ วหน้า ส่ งผลให้เกิดความเปลียนแปลงอย่าง
รวดเร็ ว ผูค้ นสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ในทุกสถานทีและทุกเวลา ครู ในยุคนีต้องสามารถจัดสรร
องค์ประกอบให้ผเู้ รี ยน มีเครื องมือหรื อทักษะทีจําเป็ นต่อการเรี ยนรู ้อย่างครบถ้วน เพือให้ผเู้ รี ยน
สามารถแสวงหาหรื อสร้างองค์ความรู ้ใหม่ขึนมาใช้ได้ทนั ท่วงที รวมถึงมีความสามารถในการ
กลันกรองความถูกต้องของความรู ้ทีได้รับมา ดังนัน การพัฒนาการศึกษาของประเทศจึงต้องเน้นใน
เรื องทักษะการเรี ยนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ การ เรี ยนรู ้สิงใหม่ได้เองด้วยระยะเวลาอันสันและใช้
ต้นทุนการเรี ยนรู้ตาํ
คณิ ตศาสตร์ เป็ นเครื องมือทีช่วยพัฒนาความเจริ ญก้าวหน้าของประเทศชาติทงทางด้
ั
าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและพัฒนาคนให้แก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล บรรพต สุ วรรณประเสริ ฐ
(2544, หน้า 83) ได้กล่าวถึงความสําคัญของวิชาคณิ ตศาสตร์ ไว้วา่ วิชาคณิ ตศาสตร์เป็ นเครื องมือ
สําคัญในการปลูกฝังอบรมให้ผเู้ รี ยนมีความรู้ มีทกั ษะในการคิดคํานวณ และมีความ สามารถในการ
วิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล ซึ งความคิดเห็นดังกล่าวสอดคล้องกับสถาบันส่ งเสริ มการสอน

2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555, หน้า 123) ทีกล่าวไว้สรุ ปได้วา่ คณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาทีมีบทบาท
สําคัญต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ทําให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็ น
ระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถีถ้วนรอบคอบ ทําให้สามารถ
คาดการณ์วางแผน ตัดสิ นใจแก้ปัญหาและนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
นอกจากนีคณิ ตศาสตร์ ยงั เป็ นเครื องมือสําคัญในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจน
ศาสตร์ อืน ๆ ทีเกียวข้อง คณิ ตศาสตร์ จึงมีประโยชน์ต่อการดํารงชีวติ และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้
ดีขึน และถึงแม้วา่ คณิ ตศาสตร์ จะเป็ นวิชาทีมีความสําคัญ แต่การเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ ก็ยงั เป็ น
ปัญหาสําหรับครู และนักเรี ยนมาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขันพืนฐาน (Ordinary National Educational Test: O-Net) รายวิชาคณิ ตศาสตร์ ปี การศึกษา 2556
พบว่า นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 มีคะแนนเฉลีย 25.45 คะแนน และนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 6
มีคะแนนเฉลีย 20.48 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ งทังระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 3 และ
มัธยมศึกษาปี ที 6 คะแนนลดลงจากปี การศึกษา 2555 และถึงแม้ในปี การศึกษา 2557 นี นักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 6 จะมีคะแนนเฉลียสู งขึนจากปี การศึกษา 2556 คือ มีคะแนนเฉลีย 21.74 ก็ตาม แต่
เมือวิเคราะห์ในภาพรวมพบว่าในทุก ๆ ปี นัน ผลทีออกมามักจะเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน นันคือ
เด็กไทยมีความรู ้ตากว่
ํ ามาตรฐานโดยเฉพาะรายวิชาคณิ ตศาสตร์ คะแนนอยูใ่ นเกณฑ์ทีตํามาก
เนืองจากยังไม่ผา่ นเกณฑ์ร้อยละ 50 ซึ งสอดคล้องกับการรายงานผลโครงการศึกษาแนวโน้มการจัด
การศึกษาคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ร่วมกับนานาชาติ (Trends in International Mathematics and
Science Study: TIMSS) พบว่า ผลการประเมินคะแนนเฉลียวิชาคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนปี
พ.ศ.2554 ลดลงจากปี พ.ศ.2550 (สถาบันการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557) ซึ งชีให้เห็น
ถึงความล้มเหลวของการจัดการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ ของประเทศไทย ดังนัน การทีนักเรี ยน
ไม่ประสบความสําเร็ จในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ มีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนตํา รวมถึงการไม่ชอบวิชา
คณิ ตศาสตร์ ไม่สนใจเรี ยน จึงเป็ นปั ญหาทีจําเป็ นต้องได้รับการแก้ไขจากทุกฝ่ ายทีมีส่วนเกียวข้อง
การศึกษาไทยในปั จจุบนั ส่ วนใหญ่ยงั เป็ นระบบทีฟังจากครู อย่างเดียว ไม่มีการแลก
เปลียนกันหรื อมีนอ้ ยมาก นักเรี ยนสนใจใฝ่ หาความรู ้ดว้ ยตนเองน้อย ทําให้ไม่กล้าคิดหรื อแสดง
ความคิดเห็น คิดไม่เป็ น วิเคราะห์ไม่เป็ น กอปรกับการประเมินผลส่ วนใหญ่ในโรงเรี ยนทีเน้นการ
สอบโดยอาศัยความจําเป็ นหลัก ทําให้นกั เรี ยนท่องจําเพียงอย่างเดียว องค์ความรู้ทีได้เป็ นเพียง
ความรู ้ระยะสันหรื อชัวคราว เมือเวลาผ่านไป นักเรี ยนจึงไม่สามารถระลึกถึงเนือหาหรื อสิ งต่าง ๆ ที
นักเรี ยนได้รับการเรี ยนรู ้หรื อได้รับประสบการณ์มาก่อนได้ ซึ งความคงทนในการเรี ยนนันมีความ
จําเป็ นและสําคัญมากสําหรับการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เพราะธรรมชาติของวิชาคณิ ตศาสตร์ตอ้ งอาศัย
ความรู ้เดิมเป็ นพืนฐานสําหรับการเรี ยนรู ้เนือหาในระดับสู งทีมีความต่อเนื องและซับซ้อนขึนไป
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ตามลําดับ จากปั ญหาทังหมดทีกล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงให้ความสําคัญกับการสร้างความรู้ดว้ ยตัว
ของผูเ้ รี ยนเองเป็ นหลัก เพราะความรู ้ทีผูเ้ รี ยนสร้างขึนด้วยตนเองนันจะทําให้เกิดโครงสร้างทาง
ปัญญา (Cognitive Structure) ปรากฏในช่วงความจําระยะยาว สามารถนําไปประยุกต์ใช้ต่อไปได้
โดยได้กาํ หนดแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ ซึงเป็ นแนวคิด
ทีเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้สร้างความรู ้ใหม่ขึนมาโดยอาศัยความรู ้เดิมเป็ นฐาน เมือสร้างความรู ้ใหม่
แล้ว ครู ผสู้ อนจะเป็ นผูต้ รวจสอบหรื อประเมินความรู ้ใหม่ เมือเกิดความเข้าใจชัดเจนและพอใจกับ
ความรู ้ใหม่นนแล้
ั วผูเ้ รี ยนจึงนําความรู ้ไปใช้ได้
คณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาทีมีเนื อหาส่ วนใหญ่เป็ นนามธรรม ผูว้ ิจยั จึงได้นาํ โปรแกรม The
Geometer’s Sketchpad ซึ งต่อไปนีจะเรี ยกสัน ๆ ว่า “โปรแกรม GSP” มาออกแบบกิจกรรมให้
ผูเ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิ สํารวจข้อคาดการณ์ เพือค้นพบคําตอบด้วยตัวเอง ช่วยให้การสอน
คณิ ตศาสตร์ เป็ นรู ปธรรมมากยิงขึน ซึ งนักคณิ ตศาสตร์ มีความเห็นตรงกันว่าโปรแกรม GSP เป็ น
โปรแกรมทีมีประโยชน์ต่อการจัดการเรี ยนการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ โดยเฉพาะเรื องทีเกียวกับ
เรขาคณิ ต การแปลง และกราฟ ช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสเรี ยนรู ้โดยการสังเกต สํารวจ คาดการณ์ และ
ตรวจสอบเพือหาข้อสรุ ป เป็ นการฝึ กทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ทําให้นกั เรี ยนมีความ
กระตือรื อร้นในการเรี ยน มีเจตคติทีดีและช่วยให้มีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนสู งขึนด้วย สอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของนักวิจยั หลายท่าน ดังเช่น สุ ธีรา แก้วบุญเรื อง (2555) กล่าวว่า การเรี ยนการสอนโดย
ใช้สือโปรแกรม GSP เป็ นสื อเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถสร้างองค์ความรู ้ดว้ ย
ตนเอง พัฒนาทักษะของการนึกภาพหรื อภาพเคลือนไหวของกระบวนการแก้ปัญหาได้ง่ายขึน
รวมทังสามารถสร้างความเข้าใจในปั ญหาทีกระจ่างชัดเป็ นรู ปธรรม สุ ทธาภรณ์ ต้นสี นนท์ (2554)
ได้กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วิชาคณิ ตศาสตร์ มุ่งเน้นพัฒนาผูเ้ รี ยนให้รู้จกั การคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ แสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง และมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ จึงต้อง
นําเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้มากยิงขึน ซึงโปรแกรม GSP
เป็ นซอฟแวร์ ทีใช้ในการสอนเรขาคณิ ตได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพช่วยให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้เรขาคณิ ตที
มีลกั ษณะเป็ นรู ปธรรมมากขึนคํากล่าวนีได้รับการสนับสนุนโดยนัยนาบุญสมร (2550) ทีกล่าวว่า
การสอนโดยใช้สือโปรแกรม GSP เป็ นการสอนทีเน้นให้นกั เรี ยนได้คน้ พบความรู้ดว้ ยตนเอง
เนืองจากโปรแกรมมีลกั ษณะสําคัญคือกระตุน้ ให้นกั เรี ยนมีความสนใจ ตืนเต้น และสามารถทํา
ความเข้าใจหรื อหาคําตอบด้วยตนเอง และสมจิตร บุญเทียม (2553) ก็ได้กล่าวในทํานองเดียวกันคือ
โปรแกรมจีเอสพี (GSP) เป็ นสื อเทคโนโลยีทีช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสเรี ยนคณิ ตศาสตร์ โดยการสร้าง
องค์ความรู้ดว้ ยตนเองและเป็ นการเรี ยนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ เป็ นสื อทีช่วยให้ผเู ้ รี ยนพัฒนา
ทักษะของการจินตนาการภาพและทักษะของกระบวนการแก้ปัญหา อีกทังยังสามารถนําเสนอ
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ภาพเคลือนไหว (Animation) มาใช้อธิ บายเนือหายาก ๆ ให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึน ตลอดจนเน้น
ให้ผเู ้ รี ยนฝึ กปฏิบตั ิดว้ ยตนเองได้จากบทเรี ยนปฏิบตั ิการทีสร้างขึน
จากทีกล่าวมาข้างต้นประกอบกับประสบการณ์การสอนคณิ ตศาสตร์ในโรงเรี ยน
คณะราษฎรบํารุ ง จังหวัดยะลา และจากการสอบถามนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 6 ถึงปัญหาการ
เรี ยนคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนทีส่ งผลต่อการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย นักเรี ยนส่ วน
ใหญ่ให้ความเห็นว่า หลักสู ตรโรงเรี ยนยังมีหลายหน่วยการเรี ยนรู้ทีเรี ยนภายหลังจากการสอบตรง
ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ คือเรี ยนในภาคเรี ยนที 2 ของปี การศึกษา เช่น แคลคูลสั และกําหนดการเชิง
เส้น ทําให้นกั เรี ยนมีเนื อหาความรู ้ซึงเป็ นเครื องมือทีใช้ในการสอบไม่ครบถ้วน ดังนัน ผูว้ จิ ยั จึงมี
ความสนใจทีจะนําแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
ในหน่วยการเรี ยนรู ้เรื อง กําหนดการเชิงเส้น ซึ งอยูใ่ นรายวิชาคณิ ตศาสตร์ เพิมเติม 6 ค 33202 โดยใช้
โปรแกรม GSP เป็ นสื อประกอบการเรี ยนการสอน โดยนํามาทดลองใช้กบั นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี
ที 5 โดยผูว้ จิ ยั หวังว่าผลการวิจยั ครังนีจะเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนรู้อนั เป็ นประโยชน์ต่อการ
สอนคณิ ตศาสตร์ ให้มีประสิ ทธิ ภาพดียงขึ
ิ นต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์ดงั นี
1. เพือศึกษาผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนด้วยกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ตามทฤษฎี
คอนสตรัคติวสิ ต์ เรื อง กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม GSP ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5
2. เพือหาค่าดัชนีประสิ ทธิผลทางการเรี ยนด้วยกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ตาม
ทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ เรื อง กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม GSP ของนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 5
3. เพือศึกษาความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ตามทฤษฎีคอนสตรัคติ วิสต์ เรื อง กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม GSP ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5

สมมติฐานของการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 หลังเรี ยนด้วยกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ เรื อง กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม GSP สู ง
กว่าเกณฑ์ร้อยละ 60
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2. ค่าดัชนีประสิ ทธิ ผลทางการเรี ยนด้วยกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ตามทฤษฎีคอน สตรัคติวสิ ต์ เรื อง กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม GSP ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 สู ง
กว่า 0.5
3. นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ตามทฤษฎี
คอนสตรัคติวสิ ต์ เรื อง กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม GSP อยูใ่ นระดับมากขึนไป

ประโยชน์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับจากการวิจัย
1. เป็ นแนวทางสําหรับครู ผสู ้ อนวิชาคณิ ตศาสตร์ และผูท้ ีเกียวข้องได้นาํ ไปใช้ ในการ
พิจารณาเลือกวิธีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ทีเหมาะสมเพือพัฒนาการเรี ยนการสอนของครู ผสู ้ อนให้
มีประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึน
2. เป็ นสารสนเทศสําหรับครู ผสู้ อนวิชาคณิ ตศาสตร์ และวิชาอืน ๆ ในการใช้และพัฒนา
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ และรู ปแบบการเรี ยนรู้ประกอบโปรแกรม GSP อันจะส่ งผลให้นกั เรี ยนมี
ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ สูงขึน มีเจตคติทีดีต่อการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์
3. เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งแก้ไขการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้เหมาะสมกับ
ความต้องการและความสามารถของนักเรี ยนต่อไป

ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรทีใช้ในการวิจยั
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 โรงเรี ยนคณะราษฎรบํารุ ง จังหวัดยะลา อําเภอเมือง จังหวัด
ยะลา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2558 สาย
วิทยาศาสตร์ - คณิ ตศาสตร์ 7 ห้องเรี ยน (ไม่รวมห้องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ ) จํานวน
258 คน
2. กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั
โรงเรี ยนคณะราษฎรบํารุ ง จังหวัดยะลา มีนกั เรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 จํานวน 7
ห้องเรี ยน ซึงเรี ยนรายวิชาเพิมเติมและเป็ นห้องเรี ยนทีจัดนักเรี ยนเข้าเรี ยนแบบคละความสามารถทุก
ห้องเรี ยน ดังนัน ผูว้ ิจยั จึงใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้
ห้องเรี ยนเป็ นหน่วยในการสุ่ มด้วยการจับฉลากมา 1 ห้องเรี ยนจาก 7 ห้องเรี ยน เป็ นนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 5/2 จํานวน 34 คน
3. เนือหาทีใช้ในการวิจยั
เนือหาทีใช้ในการวิจยั นี เป็ นเนือหาในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ เรื อง กําหนดการ
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เชิงเส้น ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 6 ตามหลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนคณะราษฎรบํารุ ง จังหวัด
ยะลา พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วยเนื อหาย่อย ได้แก่
3.1 กราฟของอสมการเชิงเส้น
3.2 กราฟของระบบอสมการเชิงเส้น
3.3 การแก้ปัญหากําหนดการเชิงเส้นโดยวิธีใช้กราฟ
4. ระยะเวลาทีใช้ในการวิจยั
การดําเนิ นการวิจยั นี ดําเนินการในภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2558 โดยการทดสอบก่อน
เรี ยน 2 คาบ และดําเนินการสอนโดยใช้คาบกิจกรรม 10 คาบ และทดสอบหลังเรี ยน 2 คาบ รวม
ทังสิ น 14 คาบ คาบเรี ยนละ 50 นาที
5. ตัวแปรทีใช้ในการวิจยั
5.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ กิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์
เรื อง กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม GSP
5.2 ตัวแปรตาม ได้แก่
5.2.1 ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนด้วยกิจกรรมการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ตามทฤษฎี
คอนสตรัคติวสิ ต์ เรื อง กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม GSP
5.2.2 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ตามทฤษฎีคอนสตรัคติ วิสต์ เรื อง กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม GSP

นิยามศัพท์ เฉพาะ
กิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ เรื อง กําหนดการเชิงเส้น
โดยใช้โปรแกรม GSP นีมีนิยามศัพท์เฉพาะทีใช้ในการวิจยั ดังนี
1. ทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ หมายถึง ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ทีเชื อว่า ความรู ้ใหม่ทีจะนําไปใช้
ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์อืนนันขึนอยูก่ บั อิทธิ พลของความรู ้เดิมทีมีอยูก่ ่อนและถ่ายโยง
(transfer) จากประสบการณ์และโครงสร้างเดิมไปสู่ โครงสร้างใหม่ทางปั ญญา โดยมีสาระสําคัญ
ทีว่า ความรู ้ไม่ใช่มาจากการสอนของครู หรื อผูส้ อนเพียงอย่างเดียว แต่ความรู ้จะเกิดขึนและสร้างขึน
โดยผูเ้ รี ยนเอง การเรี ยนรู ้จะเกิดขึนได้ดีก็ต่อเมือผูเ้ รี ยนได้ลงมือกระทําด้วยตนเอง (Learning by
doing) นอกจากนันยังมองลึกลงไปถึงพัฒนาการของผูเ้ รี ยนในการเรี ยนรู ้ซึงจะมีมากกว่าการได้ลง
มือปฏิบตั ิสิงใดสิ งหนึงเท่านัน แต่ยงั รวมถึงปฏิกริ ยาระหว่างความรู ้ในตัวของผูเ้ รี ยนเอง
ประสบการณ์และสิ งแวดล้อมภายนอก นันหมายความว่า ผูเ้ รี ยนจะสามารถเก็บข้อมูลจาก
สิ งแวดล้อมภายนอกและเก็บเข้าไปเป็ นโครงสร้างของความรู ้ภายในสมองของตนเอง ขณะเดียวกัน
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ก็สามารถเอาความรู ้ภายในทีตนเองมีอยูแ่ ล้วแสดงออกมาให้เข้ากับสิ งแวดล้อมภายนอกได้ ซึ งจะ
เกิดเป็ นวงจรต่อไปเรื อย ๆ ได้
2. การจัดการเรี ยนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ ทีมุ่งเน้นการเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้สร้างความรู ้ใหม่จากความรู ้และ
ประสบการณ์เดิมทีได้ปฏิสัมพันธ์กบั สิ งแวดล้อม นักเรี ยนจะได้ศึกษา สํารวจ คิดค้นหาวิธีการ
แก้ปัญหาอย่างหลากหลาย แล้วทดลองนําวิธีการแก้ปัญหานันไปทดลองใช้ แล้วปรับปรุ งวิธีการให้
ดีขึน นักเรี ยนได้ฝึกการสร้างองค์ความรู ้ และให้เหตุผลด้วยตัวนักเรี ยนเอง นักเรี ยนจะเป็ นผู ้
กระตือรื อร้นสร้างความรู้ดว้ ยตนเองแทนการรับฟังความรู้จากครู นักเรี ยนจะเป็ นผูห้ ลอมความรู้
ใหม่ ๆ ทีได้รับกับความรู ้เดิมซึ งผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ผา่ นมาแล้วนํามาปรับขยายเป็ นความรู ้ใหม่โดยการ
คิดอย่างละเอียดและลึกซึ ง โดยครู เป็ นเพียงผูช้ ีแนะและให้ความช่วยเหลือ นักเรี ยนจะค้นพบองค์
ความรู ้ดว้ ยตนเองและนําความรู ้ไปใช้อย่างแท้จริ ง ซึงมีลาํ ดับขันตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ 5
ขันตอน ดังนี 1) ขันนําเข้าสู่ บทเรี ยน 2) ขันสอน ได้แก่ 2.1) เผชิญสถานการณ์ปัญหาและแก้ปัญหา
เป็ นรายบุคคล 2.2) ไตร่ ตรองระดับกลุ่มย่อย 2.3) เสนอแนวทางแก้ปัญหาต่อทังชัน 3) ขันสรุ ป 4)
ขันฝึ กทักษะและนําไปใช้ 5) ขันประเมินผล
3. โปรแกรม GSP หมายถึง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ทีมีรูปแบบพลวัต คือมีการเคลือนที
หรื อเคลือนไหวตลอดจนเปลียนแปลงขนาดได้ เป็ นโปรแกรมทีสามารถใช้สร้างรู ปเรขาคณิ ตอย่าง
ง่าย เขียนกราฟต่าง ๆ และสามารถเลือน หมุน ยืด หดได้ ทําให้นกั เรี ยนสามารถสื บเสาะ ค้นหา
เหตุผล และคาดเดาข้อสรุ ปได้ดว้ ยตนเอง
4. การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้โปรแกรม GSP หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
วิชาคณิ ตศาสตร์ เรื องกําหนดการเชิงเส้น สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 โดยใช้โปรแกรม
The Geometer’s Sketchpad version 5.06 ในการเขียนกราฟ เพือให้นกั เรี ยนสามารถสื บเสาะ ค้นหา
เหตุผลและข้อสรุ ปได้ดว้ ยตนเอง โดยมีขนตอนในการจั
ั
ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ 5 ขันตอน ดังนี
4.1 ขันนําเข้าสู่ บทเรี ยน เป็ นการเตรี ยมความพร้อมก่อนเริ มเรี ยนโดยการกระตุน้ ความ
สนใจของนักเรี ยน ทบทวนความรู้เดิม สนทนาโดยใช้คาํ ถามเพือเชือมโยงไปยังความรู้ทีจะสอน
4.2 ขันสํารวจ (Exploration) เป็ นขันทีให้นกั เรี ยนใช้ไฟล์สาํ เร็ จรู ปทีผูว้ จิ ยั สร้างขึน
จากโปรแกรม GSP ในการสํารวจค่าต่าง ๆ ทีได้
4.3 ขันตังข้อคาดเดา เป็ นขันทีมีขอ้ ความคําถามให้นกั เรี ยนตอบ โดยนักเรี ยนต้อง
พิจารณามาจากกิจกรรมในขันสํารวจ เพือนํามาตอบในขันตังข้อคาดเดา

8
4.4 ขันสื บเสาะหาเหตุผล เป็ นการตรวจสอบข้อคาดเดาโดยให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิ
ขันตอนตามใบงาน เพือให้นกั เรี ยนสังเกต วิเคราะห์สิงทีค้นพบด้วยตนเอง ให้นกั เรี ยนแสดงเหตุผล
ในกรณี ทีนักเรี ยนคิดว่าข้อคาดเดาของนักเรี ยนไม่ถูกต้อง
4.5 ขันสรุ ปผล เป็ นขันทีให้นกั เรี ยนร่ วมกันสรุ ปผลทีได้จากการทํากิจกรรมในขันที
ผ่านมา มาสรุ ปเป็ นหลักการทีถูกต้อง
5. กิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ เรื อง กําหนดการเชิงเส้น
โดยใช้โปรแกรม GSP สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที
ผูว้ จิ ยั ได้นาํ แนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์และการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้โปรแกรม GSP มาเป็ น
กรอบโครงสร้างของการจัดการเรี ยนรู ้ เรื องกําหนดการเชิงเส้น สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5
ซึงมีลาํ ดับขันตอนของกิจกรรม 5 ขันตอน ดังนี
5.1 ขันนําเข้าสู่ บทเรี ยน ครู แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ ทบทวนความรู ้เดิม เตรี ยม
ความพร้อมและเร้าความสนใจของผูเ้ รี ยนให้พร้อมทีจะเรี ยนเรื องใหม่
5.2 ขันสอน ประกอบไปด้วย
5.2.1 เผชิญสถานการณ์ปัญหาและแก้ปัญหาเป็ นรายบุคคล ครู จดั กิจกรรมหรื อ
สถานการณ์ให้นกั เรี ยนค้นพบปัญหาหรื อประเด็นทีนักเรี ยนสนใจ หรื อครู ถามคําถามจากใบงาน
เพือให้นกั เรี ยนคิดแก้ปัญหาเป็ นรายบุคคล
5.2.2 ไตร่ ตรองระดับกลุ่มย่อย โดยให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่ม 3-5 คน ครู กระตุน้ ด้วย
คําถามเพือให้นกั เรี ยนเลือกใช้วธิ ี แก้ปัญหาหรื อสร้างความรู ้ใหม่ดว้ ยโปรแกรม GSP โดยจัด
สถานการณ์ให้นกั เรี ยนได้ วิเคราะห์ ซักถามแลกเปลียนความคิดเห็นซึ งกันและกัน มี 3 ขันตอนย่อย
ได้แก่ (1) ขันสํารวจ (2) ขันตังข้อคาดเดา และ (3) ขันสื บเสาะหาเหตุผล
5.2.3 เสนอแนวทางแก้ปัญหาต่อทังชัน ครู ให้นกั เรี ยนพิจารณาคําตอบทีได้
ร่ วมกันเพือตอบปั ญหาทีกําหนดให้ เป็ นการขยายหรื อเพิมเติมความรู ้ความเข้าใจในองค์ความรู ้ใหม่
ให้สมบูรณ์และลึกซึ งยิงขึน
5.3 ขันสรุ ป ครู ให้นกั เรี ยนร่ วมกันสรุ ปแนวคิดและกระบวนการแก้ปัญหาในเรื องที
เรี ยน และครู สรุ ปเพิมเติมเพือนําไปสู่ ความคิดรวบยอดทีถูกต้อง
5.4 ขันฝึ กทักษะและนําไปใช้ ครู ให้นกั เรี ยนนําความรู ้ทีได้ไปแก้ปัญหาใน
สถานการณ์อืน ๆ ต่อไป เช่นให้นกั เรี ยนทําแบบฝึ กทักษะในสถานการณ์ทีใกล้เคียงกับสถานการณ์
ตัวอย่าง
5.5 ขันประเมินผล โดยประเมินจากใบงาน จากการสังเกตการณ์ปฏิบตั ิกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ หรื อการทําแบบทดสอบ
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6. ผลสัมฤทธิทางการเรี ยน หมายถึง คะแนนของนักเรี ยนทีได้จากการทําแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนด้วยกิจกรรมการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติ วิสต์ เรื อง กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม GSP ทีผูว้ จิ ยั สร้างขึน ซึ งเป็ นแบบทดสอบแบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ
7. เกณฑ์ หมายถึง คะแนนขันตําทีจะยอมรับว่าหลังจากได้รับการจัดกิจกรรมตามทฤษฎี
คอนสตรัคติวสิ ต์ เรื อง กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม GSP แล้วนักเรี ยนมีผลสัมฤทธิทางการ
เรี ยนคณิ ตศาสตร์ ผา่ นเกณฑ์ โดยในทีนีกําหนดเกณฑ์ร้อยละ 60
8. ดัชนีประสิ ทธิผลทางการเรี ยน หมายถึง ค่าแสดงความก้าวหน้าในการเรี ยนรู ้ของ
นักเรี ยนหลังจากได้เรี ยนตามแผนการจัดการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ เรื อง
กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม GSP ทีผูว้ จิ ยั สร้างขึน โดยเทียบคะแนนจากการทดสอบก่อน
เรี ยน หลังเรี ยน และคะแนนเต็ม
9. ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ หมายถึง ความรู้สึกชืนชอบ พอใจของ
นักเรี ยนทีมีต่อกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ เรื อง กําหนดการเชิงเส้น
โดยใช้โปรแกรม GSP เป็ นการชอบใจในการมีส่วนร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนการสอนทางด้าน
เนือหา ด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอน ด้านสื อการเรี ยนการสอน และด้านการวัดผลและประเมินผล
โดยใช้แบบวัดความพึงพอใจทีผูว้ จิ ยั สร้างขึน

บทที 2
เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้ อง
การวิจยั เรื อง กิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ เรื อง
กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี
ที 5 ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ทีเกียวข้องตามหัวข้อต่อไปนี
1. หลักสู ตรคณิ ตศาสตร์ ตามหลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551
2. ทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์
3. สื อการเรี ยนรู้ทางคณิ ตศาสตร์
4. ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน
5. ดัชนีประสิ ทธิผล
6. ความพึงพอใจ
7. งานวิจยั ทีเกียวข้อง

1. หลักสู ตรคณิตศาสตร์ ตามหลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐาน
หลักสู ตรสถานศึกษามาตรฐานสากลโรงเรี ยนคณะราษฎรบํารุ ง จังหวัดยะลา มุง่ พัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้เป็ นคนดี มีปัญญา มีความสุ ข มีศกั ยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกําหนด
รายละเอียดหลักสู ตรคณิ ตศาสตร์ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไว้
ดังนี
1.1 คุณภาพของผู้เรี ยนคณิตศาสตร์
เมือผูเ้ รี ยนจบการศึกษาขันพืนฐาน 12 ปี แล้ว ผูเ้ รี ยนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
เนือหาสาระคณิ ตศาสตร์ มีทกั ษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ มีเจตคติทีดีต่อคณิ ตศาสตร์
ตระหนักในคุณค่าของคณิ ตศาสตร์ และสามารถนําความรู้ทางคณิ ตศาสตร์ไปพัฒนาคุณภาพชีวติ
ตลอดจนสามารถนําความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ ไปเป็ นเครื องมือในการเรี ยนรู ้สิงต่าง ๆ และเป็ น
พืนฐานในการศึกษาในระดับทีสู งขึน
การทีผูเ้ รี ยนจะเกิดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ อย่างมีคุณภาพนัน จะต้องมีความสมดุล
ระหว่างสาระทางด้านความรู ้ ทักษะกระบวนการควบคู่ไปกับคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมดังนี
1. มีความรู ้ความเข้าใจในคณิ ตศาสตร์ พืนฐานเกียวกับจํานวนและการดําเนินการ การวัด
เรขาคณิ ต พีชคณิ ต การวิเคราะห์ขอ้ มูลและความน่าจะเป็ น พร้อมทังสามารถนําความรู ้นนไป
ั
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ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประวันได้
2. มีทกั ษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ทีจําเป็ น ได้แก่ ความสามารถในการแก้ปัญหา
ด้วยวิธีการทีหลากหลาย การให้เหตุผล การสื อสาร สื อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และการนําเสนอ
การมีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ การเชือมโยงความรู ้ต่าง ๆ ทางคณิ ตศาสตร์ และเชือมโยงคณิ ตศาสตร์
กับศาสตร์ อืน ๆ
3. มีความสามารถในการทํางานอย่างเป็ นระบบ มีระเบียบวินยั มีความรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ มีคุณธรรมและจริ ยธรรม มีวจิ ารณญาณ มีความเชือมันในตนเองและรับฟังความคิดเห็น
ของผูอ้ ืนอย่างมีเหตุผลพร้อมทังตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติทีดีต่อคณิ ตศาสตร์
1.2 ทําไมต้ องเรียนคณิตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ มีบทบาทสําคัญยิงต่อการพัฒนาความคิดมนุ ษย์ ทําให้มนุษย์มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็ นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรื อสถานการณ์ได้
อย่างถีถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสิ นใจ แก้ปัญหา และนําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนีคณิ ตศาสตร์ ยงั เป็ นเครื องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและศาสตร์อืน ๆ คณิ ตศาสตร์ จึงมีประโยชน์ต่อการดําเนินชี วติ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวติ
ให้ดีขึน และสามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนได้อย่างมีความสุ ข
1.3 เรียนรู้ อะไรในคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เปิ ดโอกาสให้เยาวชนทุกคนได้เรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ อย่าง
ต่อเนืองตามศักยภาพ โดยกําหนดสาระหลักทีจําเป็ นสําหรับผูเ้ รี ยนทุกคนดังนี
1. จํานวนและการดําเนินการ ความคิดรวบยอดและความรู้สึกเชิงจํานวน ระบบ
จํานวนจริ ง สมบัติเกียวกับจํานวนจริ ง การดําเนินการของจํานวน อัตราส่ วน ร้อยละ การแก้ปัญหา
เกียวกับจํานวน และการใช้จาํ นวนในชีวิตจริ ง
2. การวัด ความยาว ระยะทาง นําหนัก พืนที ปริ มาตรและความจุ เงินและเวลา หน่วย
วัดระบบต่าง ๆ การคาดคะเนเกียวกับการวัด อัตราส่ วนตรี โกณมิติ การแก้ปัญหาเกียวกับการวัด
และการนําความรู ้เกียวกับการวัดไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ
3. เรขาคณิต รู ปเรขาคณิ ตและสมบัติของรู ปเรขาคณิ ตหนึงมิติ สองมิติ และสามมิติ การ
นึกภาพ แบบจําลองทางเรขาคณิ ต ทฤษฎีบททางเรขาคณิ ต การแปลงทางเรขาคณิ ต (geometric
transformation) ในเรื องการเลือนขนาน (translation) การสะท้อน (reflection) และการหมุน
(rotation)
4. พีชคณิต แบบรู ป (pattern) ความสัมพันธ์ ฟังก์ชนั เซตและการดําเนินการของเซต
การให้เหตุผล นิพจน์ สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ลําดับเลขคณิ ต ลําดับเรขาคณิ ต อนุกรม
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เลขคณิ ต และอนุกรมเรขาคณิ ต
5. การวิเคราะห์ ข้อมูลและความน่ าจะเป็ น การกําหนดประเด็น การเขียนข้อคําถาม
การกําหนดวิธีการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดระบบข้อมูล การนําเสนอข้อมูล ค่ากลาง
และการกระจายของข้อมูล การวิเคราะห์และการแปลความข้อมูล การสํารวจความคิดเห็น ความ
น่าจะเป็ น การใช้ความรู ้เกียวกับสถิติและความน่าจะเป็ นในการอธิ บายเหตุการณ์ต่าง ๆ และช่วย
ในการตัดสิ นใจในการดําเนินชีวติ ประจําวัน
6. ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหาด้วยวิธีการทีหลากหลาย
การให้เหตุผล การสื อสาร การสื อความหมายทางคณิ ตศาสตร์และการนําเสนอ การเชือมโยงความรู้
ต่าง ๆ ทางคณิ ตศาสตร์ และการเชือมโยงคณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์ อืน ๆ และความคิดริ เริ มสร้างสรรค์
1.4 สาระการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์
สาระการเรี ยนรู ้ทีกําหนดไว้นีเป็ นสาระหลักทีจําเป็ นสําหรับผูเ้ รี ยนทุกคน ประกอบด้วย
เนือหาวิชาคณิ ตศาสตร์ และทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ในการจัดการเรี ยนรู้ผสู้ อนควร
บูรณาการสาระต่าง ๆ เข้าด้วยกันเท่าทีจะเป็ นไปได้
สาระทีเป็ นองค์ความรู ้ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ประกอบด้วย
สาระที 1 จํานวนและการดําเนินการ
สาระที 2 การวัด
สาระที 3 เรขาคณิ ต
สาระที 4 พีชคณิ ต
สาระที 5 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและความน่าจะเป็ น
สาระที 6 ทักษะ/ กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
สําหรับผูเ้ รี ยนทีมีความสนใจหรื อมีความสามารถสู งทางคณิ ตศาสตร์ สถานศึกษาอาจจัด
ให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้สาระทีเป็ นเนือหาวิชาให้กว้างขึน เข้มข้นขึน หรื อฝึ กทักษะกระบวนการมากขึน
โดยพิจารณาจากสาระหลักทีกําหนดไว้นี หรื อสถานศึกษาอาจจัดสาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์อืน ๆ
เพิมเติมก็ได้ เช่น แคลคูลสั เบืองต้น หรื อทฤษฎีกราฟเบืองต้น โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับ
ความสามารถและความต้องการของผูเ้ รี ยน
1.5 มาตรฐานการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ทีจําเป็ นสําหรับผูเ้ รี ยนทุกคนมีดงั นี
สาระที 1 จํานวนและการดําเนินการ
มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใช้จาํ นวน
ในชีวติ จริ ง
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มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจถึงผลทีเกิดขึนจากการดําเนินการของจํานวนและ
ความสัมพันธ์ระหว่างการดําเนินการต่าง ๆ และสามารถใช้การดําเนิ นการในการแก้ปัญหาได้
มาตรฐาน ค 1.3 ใช้การประมาณค่าในการคํานวณและแก้ปัญหาได้
มาตรฐาน ค 1.4 เข้าใจในระบบจํานวนและสามารถนําสมบัติเกียวกับจํานวนไป
ใช้ได้
สาระที 2 การวัด
มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพืนฐานเกียวกับการวัด
มาตรฐาน ค 2.2 วัดและคาดคะเนขนาดของสิ งทีต้องการวัดได้
มาตรฐาน ค 2.3 แก้ปัญหาเกียวกับการวัดได้
สาระที 3 เรขาคณิต
มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติได้
มาตรฐาน ค 3.2 ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเกียวกับปริ ภูมิ (spatial
reasoning) และใช้แบบจําลองทางเรขาคณิ ต (geometric model) ในการแก้ปัญหาได้
สาระที 4 พีชคณิต
มาตรฐาน ค 4.1 อธิบายและวิเคราะห์แบบรู ป (pattern) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชนั
ต่าง ๆ ได้
มาตรฐาน ค 4.2 ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์
อืน ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนําไปใช้แก้ปัญหาได้
สาระที 5 การวิเคราะห์ ข้อมูลและความน่ าจะเป็ น
มาตรฐาน ค 5.1 เข้าใจและใช้วธิ ีการทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้
มาตรฐาน ค 5.2 ใช้วธิ ีการทางสถิติและความรู ้เกียวกับความน่าจะเป็ นในการ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล
มาตรฐาน ค 5.3 ใช้ความรู ้เกียวกับสถิติและความน่าจะเป็ นช่วยในการตัดสิ นใจและ
แก้ปัญหาได้
สาระที 6 ทักษะ/ กระบวนการทางคณิตศาสตร์
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา
มาตรฐาน ค 6.2 มีความสามารถในการให้เหตุผล
มาตรฐาน ค 6.3 มีความสามารถในการสื อสาร การสื อความหมายทางคณิ ตศาสตร์
และการนําเสนอ
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มาตรฐาน ค 6.4 มีความสามารถในการเชื อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ทางคณิ ตศาสตร์
และเชือมโยงคณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์ อืน ๆ ได้
มาตรฐาน ค 6.5 มีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์
1.6 คุณภาพผู้เรียนจบชั นมัธยมศึกษาปี ที 6
1. มีความคิดรวบยอดเกียวกับระบบจํานวนจริ ง ค่าสัมบูรณ์ของจํานวนจริ ง
จํานวนจริ งทีอยูใ่ นรู ปกรณฑ์ และจํานวนจริ งทีอยูใ่ นรู ปเลขยกกําลังทีมีเลขชีกําลังเป็ นจํานวน
ตรรกยะ หาค่าประมาณของจํานวนจริ งทีอยูใ่ นรู ปกรณฑ์ และจํานวนจริ งทีอยูใ่ นรู ปเลขยกกําลัง
โดยใช้วธิ ีการคํานวณทีเหมาะสมและสามารถนําสมบัติของจํานวนจริ งไปใช้ได้
2. นําความรู ้เรื องอัตราส่ วนตรี โกณมิติไปใช้คาดคะเนระยะทาง ความสู ง
และแก้ปัญหาเกียวกับการวัดได้
3. มีความคิดรวบยอดในเรื องเซต การดําเนินการของเซต และใช้ความรู ้เกียวกับแผนภาพ
เวนน์-ออยเลอร์ แสดงเซตไปใช้แก้ปัญหา และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการให้เหตุผล
4. เข้าใจและสามารถใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัยได้
5. มีความคิดรวบยอดเกียวกับความสัมพันธ์และฟังก์ชนั สามารถใช้ความสัมพันธ์
และฟังก์ชนั แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
6. เข้าใจความหมายของลําดับเลขคณิ ต ลําดับเรขาคณิ ต และสามารถหาพจน์ทวไปได้
ั
เข้าใจความหมายของผลบวกของ n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิ ต อนุกรมเรขาคณิ ต และหาผลบวก
n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิ ต และอนุกรมเรขาคณิ ตโดยใช้สูตรและนําไปใช้ได้
7. รู ้และเข้าใจการแก้สมการ และอสมการตัวแปรเดียวดีกรี ไม่เกินสอง รวมทังใช้
กราฟของสมการ อสมการ หรื อฟังก์ชนั ในการแก้ปัญหา
8. เข้าใจวิธีการสํารวจความคิดเห็นอย่างง่าย เลือกใช้ค่ากลางได้เหมาะสมกับข้อมูล
และวัตถุประสงค์ สามารถหาค่าเฉลียเลขคณิ ต มัธยฐาน ฐานนิยม ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน และ
เปอร์ เซ็นไทล์ของข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล และนําผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลไปช่วยในการตัดสิ นใจ
9. เข้าใจเกียวกับการทดลองสุ่ ม เหตุการณ์ และความน่าจะเป็ นของเหตุการณ์
สามารถใช้ความรู ้เกียวกับความน่าจะเป็ นในการคาดการณ์ประกอบการตัดสิ นใจ และแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้
10. ใช้วธิ ี การทีหลากหลายแก้ปัญหา ใช้ความรู ้ ทักษะและกระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ให้เหตุผล
ประกอบ การตัดสิ นใจ และสรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์
ในการสื อสาร การสื อความหมาย และการนําเสนอ ได้อย่างถูกต้อง และชัดเจน เชือมโยงความรู ้
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ต่าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์ และนําความรู ้ หลักการ กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ไปเชื อมโยงกับศาสตร์
อืน ๆ และมีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์
1.7 สมรรถนะสํ าคัญของผู้เรี ยน
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน มุ่งให้ผเู ้ รี ยนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ
ดังนี
1. ความสามารถในการสื อสาร เป็ นความสามารถในการรับและส่ งสาร มีวฒั นธรรม
ในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู ้ความเข้าใจ ความรู ้สึก และทัศนะของตนเองเพือ
แลกเปลียนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อนั จะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม
รวมทังการเจรจาต่อรองเพือขจัดและลดปั ญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรื อไม่รับข้อมูล
ข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วธิ ี การสื อสารทีมีประสิ ทธิ ภาพ
โดยคํานึงถึงผลกระทบทีมีต่อตนเองและสังคม
2. ความสามารถในการคิด เป็ นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์
การคิด อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และการคิดเป็ นระบบ เพือนําไปสู่ การสร้างองค์
ความรู ้หรื อสารสนเทศเพือการตัดสิ นใจเกียวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
3. ความสามารถในการแก้ ปัญหา เป็ นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ ทีเผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ
เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ้ ประยุกต์
ความรู ้มาใช้ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา และมีการตัดสิ นใจทีมีประสิ ทธิภาพโดยคํานึงถึง
ผลกระทบทีเกิดขึนต่อตนเอง สังคมและสิ งแวดล้อม
4. ความสามารถในการใช้ ทักษะชีวติ เป็ นความสามารถในการนํากระบวนการต่าง ๆ
ไปใช้ในการดําเนิ นชีวติ ประจําวัน การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง การเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื อง การทํางาน
และการอยูร่ ่ วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริ มความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหา
และความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทนั กับการเปลียนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดล้อม และการรู ้จกั หลีกเลียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ทีส่ งผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ืน
5. ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี เป็ นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยี
ด้านต่าง ๆ และมีทกั ษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรี ยนรู้
การสื อสาร การทํางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม
1.8 คําอธิบายรายวิชา
หลักสู ตรสถานศึกษาได้กาํ หนดคําอธิ บายรายวิชาคณิ ตศาสตร์ เพิมเติม 6 ค 33202
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ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 6 ไว้ดงั นี (โรงเรี ยนคณะราษฎรบํารุ ง จังหวัดยะลา, 2551, หน้า 58)
รหัสวิชา ค33201 รายวิชาคณิ ตศาสตร์ เพิมเติม 5 เวลา 80 ชัวโมง/ภาคเรี ยน (4 คาบ/
สัปดาห์) จํานวน 2.0 หน่วยกิต ภาคเรี ยนที 1
ศึกษา ฝึ กทักษะ/ กระบวนการในสาระต่อไปนี
ลําดับอนันต์ และอนุกรมอนันต์ ลิมิตของลําดับ ผลบวกของอนุกรมอนันต์
แคลคูลสั เบืองต้น ลิมิตของฟังก์ชนั ความต่อเนื องของฟั งก์ชนั อนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั
การหาอนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั พีชคณิ ตโดยใช้สูตร อนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั คอมโพสิ ท อนุพนั ธ์อนั ดับสู ง
การประยุกต์ของอนุพนั ธ์ ปริ พนั ธ์ไม่จาํ กัดเขต ปริ พนั ธ์จาํ กัดเขต พืนทีทีปิ ดล้อมด้วยเส้นโค้ง
กําหนดการเชิงเส้น การสร้างแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ และการใช้วธิ ี ของ
กําหนดการเชิงเส้นในการแก้ปัญหา
โดยจัดประสบการณ์หรื อสร้างสถานการณ์ในชีวติ ประจําวันทีใกล้ตวั ให้ผเู้ รี ยนได้ศึกษา
ค้นคว้าโดยการปฏิบตั ิจริ ง ทดลอง สรุ ป รายงาน เพือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ
การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และนําประสบการณ์ดา้ นความรู ้
ความคิดทักษะกระบวนการทีได้ไปใช้ในการเรี ยนรู ้สิงต่าง ๆ และใช้ในชีวติ ประจําวันอย่าง
สร้างสรรค์ รวมทังเห็นคุณค่าและมีเจตคติทีดีต่อคณิ ตศาสตร์ สามารถทํางานอย่างเป็ นระบบ
ระเบียบมีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวจิ ารณญาณ และมีความเชือมันในตนเอง
การวัดและประเมินผล ใช้วธิ ีการทีหลากหลายตามสภาพความเป็ นจริ งให้สอดคล้องกับ
เนือหาและทักษะทีต้องการวัด

2. ทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์
ทฤษฎีการเรี ยนรู ้กลุ่มคอนสตรัคติวสิ ต์ เริ มได้รับความสนใจตังแต่ปี ค.ศ.1980 เป็ นต้นมา
โดยแตกแขนงมาจากนักจิตวิทยาและนักการศึกษาในกลุ่มปั ญญานิยมทีเชือว่ามนุษย์สามารถคิด
วิเคราะห์ แยกแยะและอธิ บายสิ งต่าง ๆ ในโลกนีตามทีตนเองสร้างขึน และผูเ้ รี ยนเป็ นผูส้ ร้างองค์
ความรู ้ซึงไม่มีขอบเขตจํากัด มนุษย์สามารถเรี ยนรู ้จากการสังเกต การรวบรวม และการจัดการตาม
พืนฐานความรู ้ของแต่ละคน นักทฤษฎีกลุ่มนีเชือว่า การสอนไม่สามารถใช้ในการสร้างความรู้
ผูส้ อนจะไม่สามารถระบุหรื อคาดหวังผลลัพธ์ทางการเรี ยนได้เหมือนกันทุกคน (ณัฐกร สงคราม,
2554, หน้า 66)
2.1 แนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์
นักวิชาการและนักการศึกษาได้กล่าวถึงแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ไว้ดงั นี
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สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2555, หน้า 10) กล่าวว่า ในการ
เรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ มีทฤษฎีเกียวกับการเรี ยนรู ้หลายทฤษฎี โดยทฤษฎีทีสําคัญเป็ นทีนิ ยมและ
ยอมรับกันในปั จจุบนั มีอยูส่ องกลุ่มแนวคิด กลุ่มแนวคิดหนึงเป็ นทฤษฎีเกียวกับการสร้างพฤติกรรม
การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ซึ งมีความเกียวข้องกับการเรี ยนรู ้ในคณิ ตศาสตร์ มานานแล้ว และอีกกลุ่ม
แนวคิดหนึงเป็ นทฤษฎีเกียวกับการสร้างองค์ความรู ้ การส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ อย่างมี
ความหมาย ซึ งกําลังเป็ นทียอมรับอย่างกว้างขวางในปั จจุบนั
กลุ่มแนวคิดทีหนึง ทฤษฎีเกียวกับการสร้ างพฤติกรรมการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน กลุ่มแนวคิด
นีเป็ นแนวคิดพฤติกรรมนิยม (behaviourism) มีรากฐานมาจากความรู ้เกียวกับสิ งเร้าและการ
ตอบสนอง และความรู ้เกียวกับเงือนไขการเรี ยนรู ้ โดยแนวคิดนีมองว่าพฤติกรรมของคนเรานัน
สามารถทีจะขัดเกลาได้โดยการให้รางวัลและการทําโทษ ซึงในอดีตแนวคิดพฤติกรรมนิย มได้มี
บทบาทสําคัญในการจัดการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ และเป็ นทียอมรับกันเรื อยมา แม้ในปั จจุบนั ก็
ไม่มีแนวคิดหรื อทฤษฎีการเรี ยนรู ้ร่วมสมัยใดทีกีดกันหรื อปฏิเสธการประยุกต์ใช้แนวคิดพฤติกรรม
นิยมในห้องเรี ยนคณิ ตศาสตร์
หลักการสําคัญหนึงของแนวคิดพฤติกรรมนิยมก็คือ การเสริ มแรง ซึ งมุ่งใช้เพือกระตุน้
ให้เกิดพฤติกรรมนิยมทีต้องการ เมือไม่นานนีได้มีงานวิจยั พบว่า การเสริ มแรงนันอาจมีผลในทาง
ลบได้ หากมีการใช้การเสริ มแรงทีไม่ถูกต้องเหมาะสมและปราศจากความเข้าใจในการนําไปใช้ ก็
อาจนําไปสู่ การเกลียดกลัวคณิ ตศาสตร์ ตลอดจนอาจมองว่าคณิ ตศาสตร์ นนไม่
ั ตอ้ งการความ
สมเหตุสมผล ทังทีแท้จริ งแล้วความสมเหตุสมผลทางคณิ ตศาสตร์ นนเป็
ั นเป้ าหมายหลักอันหนึงใน
การเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ดังนันในการนําแนวคิดพฤติกรรมนิยมไปใช้ ครู จะต้องนําไปใช้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และอย่างระมัดระวังเพือให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
แนวคิดพฤติกรรมนิยมสามารถใช้ในการวางแนวทางการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์
โดยเฉพาะการจัดการเรี ยนการสอนในระยะสัน และยังสามารถใช้ในการสร้างแรงผลักดันให้เกิด
การเรี ยนรู ้ สิ งทีพึงระวังในการใช้ก็คือ จะต้องใช้ในจุดประสงค์ระยะสันทีไม่ยงุ่ ยากซับซ้อนและง่าย
ต่อการวัด พฤติกรรมนิยมมีจุดอ่อนในด้านการขาดการให้ความสําคัญกับการเชื อมโยงซึ งจะนําไปสู่
การเรี ยนรู ้อย่างมีความหมาย เพือส่ งผลในทางบวกต่อการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ จึงควรทีจะ
ต้องปรับเปลียนมุมมองบางอย่างทีเกียวข้องกับแนวคิดนี กล่าวคือ ในการตังจุดประสงค์ครู จะต้อง
ตังเป้ าหมายให้ผเู ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมและสนับสนุนการคิดในระดับสู งมากขึน เช่นการตังจุดประสงค์
ให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสสํารวจ พิสูจน์ความสมเหตุสมผล นําเสนอ แก้ปัญหา สร้าง อภิปราย สื บค้น
อธิ บาย พัฒนาและทํานาย พฤติกรรมเหล่านีล้วนเป็ นจุดประสงค์ทีกระตุน้ ให้เกิดการคิด วิเคราะห์
อภิปราย วิพากษ์วจิ ารณ์ ทําให้ผเู ้ รี ยนได้มีบทบาทอย่างแท้จริ งในการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
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กลุ่มแนวคิดทีสอง ทฤษฎีเกียวกับการสร้ างองค์ ความรู้ กลุ่มแนวคิดนีเป็ นแนวคิดเกียวกับ
การให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้อย่างมีความหมาย ทีรู ้จกั กันทัวไปในนามของคอนสตรักทิวสิ ซึ ม
(constructivism) ซึ งมองว่าโครงสร้างทางคณิ ตศาสตร์ เป็ นรากฐานสําคัญในการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
และการเชือมโยงระหว่างมโนทัศน์ต่าง ๆ ทางคณิ ตศาสตร์ ควรสัมพันธ์และเกิดขึนไปด้วยกัน
ประกอบกับประสบการณ์ทีเหมาะสมและเอือต่อการเรี ยนรู ้ จะช่วยส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้สร้างองค์
ความรู ้ขึนในตัวเอง
วีณา ประชากูล และประสาท เนืองเฉลิม (2553, หน้า 66-67) กล่าวว่า ความรู ้จะเกิดขึน
ได้จากการปรับตัวเข้ากับสิ งแวดล้อมใน 2 ลักษณะ ซึ งเป็ นโครงสร้างทางปั ญญาของแต่ละบุคคล
ได้แก่ การซึ มซับ (Assimilation) หมายถึง การรับข้อความรู้ทีได้จากการมีประสบการณ์จากโลก
ภายนอก และการปรับแต่งโครงสร้างทางสติปัญญาให้เข้ากับสิ งแวดล้อม (Accommodation)
หมายถึง การปรับขยายข้อความรู ้ทีมีอยูเ่ ดิม เป็ นการซึ มซับความรู ้เดิมเพิมเข้าไปกับความรู ้ใหม่ การ
จัดการเรี ยนรู้ตามทฤษฎี Constructivism ผูส้ อนจึงไม่สามารถเปลียนโครงสร้างทางปั ญญาของ
ผูเ้ รี ยนได้ แต่สามารถกระตุน้ กระบวนการเรี ยนรู ้และสร้างความรู ้ได้โดยการจัดสภาพการณ์ที
ก่อให้เกิดความขัดแย้งกับโครงสร้างทางปั ญญา (Cognitive conflict) เดิมของผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนก็จะปรับ
ขยายโครงสร้างทางปั ญญาของตนเอง เชือมโยงความรู ้ใหม่เข้ากับความรู้และประสบการณ์เดิม
Glasersfeld (2002 อ้างถึงใน วีณา ประชากูล และประสาท เนืองเฉลิม, 2553, หน้า 67)
กล่าวว่า การสร้างความรู้ดว้ ยตนเองเป็ นแนวทางการจัดการเรี ยนรู้แบบสื บเสาะหาความรู้สอดคล้อง
กับทฤษฎี Constructivism ซึ งมีแนวคิดพืนฐานทีเชือว่าความรู ้ไม่ได้เกิดจากการรับรู ้เพียงอย่างเดียว
แต่เป็ นการสร้างขึนโดยบุคคลทีมีความรู ้ความเข้าใจ
Fosnot (1996, p. 6 อ้างถึงใน วีณา ประชากูล และประสาท เนืองเฉลิม, 2553, หน้า 67)
กล่าวว่า Constructivism เป็ นทฤษฏีเกียวกับความรู ้และการเรี ยนรู ้ ซึ งได้รับการบรรยายโดยอาศัย
พืนฐานทางปรัชญา จิตวิทยา และมานุษยวิทยา
บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ (2540, หน้า 42) กล่าวว่า ความรู ้เป็ นสิ งทีไม่ถาวร สามารถ
พัฒนาเป็ นปรนัยและเปลียนไปเป็ นสิ งทีฝังลึกอยูภ่ ายในความคิดของบุคคลได้ ความรู ้จะเกิดขึนเมือ
ผูเ้ รี ยนได้รับโอกาสเปิ ดกว้างทางการเรี ยนรู้ แลกเปลียนประสบการณ์กบั คนอืน ๆ หรื อได้ประสบ
พบเจอสิ งใหม่ ๆ แล้วนําความรู ้ทีมีอยูม่ าเชื อมโยงเข้าด้วยกัน
เฉิ ดศักดิ ชุมนุม (2540, หน้า 48) เชือว่า กระบวนการเรี ยนรู ้เกิดจากความสามารถในการ
ควบคุมระหว่างความรู ้เดิมกับความรู ้ใหม่ การสร้างความรู ้ ความจริ งเป็ นสิ งทีมีความหมายเฉพาะตัว
ของบุคคลนัน ๆ โดยการนําข้อมูลจากภายนอกมาผสมผสานกับสิ งทีรู ้อยูแ่ ล้วแต่เดิมสร้างความรู ้
ใหม่ให้มีความหมายยิงขึน

19
Prawat and Floden (1994 อ้างถึงใน วีณา ประชากูล และประสาท เนืองเฉลิม, 2553,
หน้า 68) ได้แบ่ง Constructivism ออกเป็ น 2 กลุ่ม (1) Radical constructivism เป็ นแนวคิดทีมีจาก
กลุ่มนักการศึกษา นักจิตวิทยา ผูน้ ิยมแนวคิดของ Piaget ทีเชือ ความรู้สึกคือการเปลียนแปลง โดย
ถือว่าบทบาทของผูส้ อนเป็ นผูช้ ่วยให้เด็กพัฒนาความคิด และจัดสภาพแวดล้อมทีท้าทายวิธีการของ
เด็ก และช่วยให้เด็กได้ทดสอบความคิดของตนเอง (2) Social constructivism เป็ นแนวคิดทีความรู้
สัมพันธ์กบั การแลกเปลียนความรู ้ซึงเป็ นผลผลิตทางสังคม โดยความรู ้พฒั นาผ่านการเจรจาในการ
สนทนาแลกเปลียนของชุมชนและผลลัพธ์ของการเรี ยนรู้ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรม ซึงสอดคล้อง
กับณัฐกร สงคราม (2554, หน้า 67) กล่าวว่า ทฤษฎีกลุ่มคอนสตรัคติวสิ ต์ สามารถแบ่งออกเป็ น 2
กลุ่มใหญ่ ๆ คือ
1. คอนสตรัคติวสิ ต์เชิงปั ญญา (Cognitive Constructivism) เป็ นทฤษฎีการเรี ยนรู้ทีมี
รากฐานมาจากทฤษฎีพฒั นาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ ทฤษฎีนีถือว่าผูเ้ รี ยนเป็ นผูก้ ระทํา
(Active) และเป็ นผูส้ ร้างความรู ้ขึนในใจเอง ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีบทบาทในการก่อให้เกิดความ
ไม่สมดุลทางปั ญญาขึน เป็ นเหตุให้ผเู ้ รี ยนปรับความเข้าใจเดิมทีมีอยูใ่ ห้เข้ากับข้อมูลข่าวสารใหม่
จนกระทังเกิดภาวะสมดุลทางปั ญญาหรื อเกิดความรู ้ใหม่ขึน
2. คอนสตรัคติวสิ ต์เชิงสังคม (Social Constructivism) การพัฒนาการเรี ยนรู้เพือเปลียน
ความคิดทีมีอยูเ่ ดิมของผูเ้ รี ยนเป็ นการเปลียนแปลงมโนทัศน์ การจัดโครงสร้างของความคิดและ
ยอมรับความคิดใหม่ ๆ ผูเ้ รี ยนจึงเป็ นผูส้ ร้างความคิดมากกว่าดูดซึ มความคิดใหม่ ๆ สร้าง
ความหมายจากประสบการณ์ดว้ ยตนเอง และแตกต่างจากโครงสร้างความรู ้ของบุคคลอืน (Cobb,
1994, p. 14 อ้างถึงในวีณา ประชากูลและประสาท เนืองเฉลิม, 2553, หน้า 68) กระบวนการทีผูเ้ รี ยน
มีส่วนร่ วมในการสร้างความหมายของความรู ้ เน้นผลทีได้จากการเรี ยนรู ้ ไม่ได้ขึนอยูเ่ พียงแค่
สภาพแวดล้อมของการเรี ยนรู ้ แต่ยงั ขึนอยูก่ บั ความรู ้เดิมทีผูเ้ รี ยนมีอยู่ การเรี ยนรู ้จะเกียวข้องกับการ
สร้างความหมายในสิ งทีได้ยนิ หรื อได้เห็นโดยการเชื อมโยงระหว่างความรู ้เดิมทีมีอยูก่ บั
ประสบการณ์ใหม่ทีได้รับ การสร้างความหมายเป็ นกระบวนการทีต่อเนื อง และผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมใน
การสร้างความหมาย เมือมีปฏิสัมพันธ์กบั ปรากฏการณ์หรื อบุคคลรอบข้าง
กล่าวโดยสรุ ป การจัดการเรี ยนรู ้ทีมุ่งเน้นการสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง ผูเ้ รี ยนจะต้องเป็ นผู ้
ทีทําหน้าทีเป็ นผูส้ ร้าง (Construct) ความรู ้จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ งทีพบเห็นกับความรู ้ความ
เข้าใจทีมีอยูเ่ ดิม ผูเ้ รี ยนสร้างความรู ้ผา่ นกระบวนการด้วยตนเอง เป็ นการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิจริ ง
จากสภาพ แวดล้อมทําให้ผเู ้ รี ยนมีการปรับเปลียนความรู ้ความคิดให้สอดคล้องกับประสบการณ์
มากขึน
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2.2 องค์ ประกอบของการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
ทฤษฎีนีเชือว่าผูเ้ รี ยนจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลอืน ๆ และสิ งแวดล้อมรอบตัว
เพือทีจะอธิ บายหรื อสร้างความหมายในการอธิ บาย ผูเ้ รี ยนแต่ละคนจะต้องอธิ บายหรื อสร้าง
ความหมายในการหาคําอธิ บาย สร้างความคิดจากเหตุการณ์ในกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และผูเ้ รี ยน
จะต้องมีความรับผิดชอบในการเรี ยนรู้ของตนเอง ผูส้ อนเป็ นเพียงแต่ผสู ้ นับสนุ นและอํานวยความ
สะดวกตามแนวคิดพืนฐานทางด้านการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎี Constructivism ซึ งเชือว่าการเรี ยนรู ้มี
องค์ประกอบทีสําคัญ 3 องค์ประกอบ ดังนี
1. เป้ าหมายของการเรี ยนรู้ (Learning goals) ตามทฤษฎี Constructivism ให้ความสําคัญ
กับเป้ าหมายของการเรี ยนรู ้ในระดับทีสู งขึน ได้แก่ การให้เหตุผล ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา
การนําไปใช้ ความยืดหยุน่ และความสนใจในความครุ่ นคิด โดยอาศัยความรู ้ประสบการณ์ทีมีอยู่
แล้วเป็ นพืนฐานการเรี ยนรู ้ในระดับทีสู งขึนไป ผูเ้ รี ยนสามารถปรับโครงสร้างทางความคิดให้มี
ความสลับซับซ้อน และพัฒนามโนทัศน์ให้มีความคลาดเคลือนน้อยลง
2. เงือนไขสําหรับการเรี ยนรู้ (Conditions of learning) ประกอบด้วย
2.1 การจัดสภาพแวดล้อมทีซับซ้อนสําหรับกิจกรรมการเรี ยน ถ้าผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จาก
กิจกรรมทีง่ายแล้ว ควรสร้างปั ญหาทีซับซ้อนมากขึน ทังนี สภาพการณ์หรื อปั ญหาทีสร้างขึน
สําหรับการเรี ยนควรมีความสัมพันธ์กบั ผูเ้ รี ยน ถ้าเป็ นปั ญหาหรื อสภาพการณ์ทีผูเ้ รี ยนพบใน
ห้องเรี ยนมีความสัมพันธ์กบั ผูเ้ รี ยนโดยตรงจะเป็ นการกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจในการเรี ยนรู ้
ได้มากขึน
2.2 การจัดเตรี ยมบรรยากาศเพือให้ผเู้ รี ยนได้มีการทํางานร่ วมกัน การทีให้ผเู ้ รี ยนได้มี
โอกาสร่ วมมือกันทํางาน ไม่ใช่เพียงเพือให้ผเู ้ รี ยนได้ช่วยเหลือกันหรื อแลกเปลียนความรู ้ซึงกันและ
กันเท่านัน แต่การทีผูเ้ รี ยนได้ร่วมมือกันทํางานยังช่วยทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้วธิ ี การแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยนแต่ละคน จะเป็ นการเสริ มประสิ ทธิ ภาพของการทํางานให้สูงขึนด้วยการส่ งเสริ ม
การอภิปรายและการมีส่วนร่ วมในความรับผิดชอบถือเป็ นสิ งทีมีความสําคัญสําหรับการเรี ยนรู ้
2.3 การเตรี ยมเนื อหาการจัดการเรี ยนรู ้ให้สอดคล้องกัน สภาพของการเรี ยนควรมีการ
จัดเตรี ยมเนือหาหรื อสื อการสอนต่าง ๆ ให้สอดคล้องกัน แต่มีการนําเสนอในรู ปแบบทีหลากหลาย
เพือส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้มองปั ญหาได้หลายแง่มุม
2.4 การให้ความสําคัญกับการสะท้อนความคิด เป็ นการกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนได้ตระหนัก
ถึงความหมายของสิ งทีผูเ้ รี ยนสร้างขึน การทีผูเ้ รี ยนได้รู้ถึงความคิดของตนเอง จะทําให้มี
ความสามารถในการแก้ปัญหา การคิดค้นหรื อการสํารวจความรู ้ใหม่ ๆ ในระดับทีสู งขึนด้วยตนเอง

21
2.5 การเรี ยนการสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ผูเ้ รี ยนไม่ใช่เป็ นเพียงฝ่ ายรับหรื อเป็ น
ผูต้ อบรับ แต่ควรจะได้มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในการออกแบบกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ตาม
ต้องการทางการเรี ยนรู ้ของตน ผูเ้ รี ยนจะไม่สามารถคิดได้ ถ้าขาดโอกาสในการจัดการกับการเรี ยนรู ้
ของตนเอง
3. วิธีการจัดการเรี ยนการสอน (Methods of instruction) วิธีการจัดการเรี ยนการสอนเป็ น
สิ งจําเป็ นสําหรับการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎี Constructivism กระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนได้มีการสํารวจและมีการ
ค้นพบด้วยตนเองโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญและการจัดสภาพแวดล้อมทีเอืออํานวยให้ผเู ้ รี ยนได้
เรี ยนรู ้ผา่ นการกระทํา การฝึ กฝนทางปั ญญา การทีผูเ้ รี ยนสามารถเข้าร่ วมในกิจกรรมและได้ลงมือ
กระทําจริ ง ๆ และการเรี ยนรู ้จากการทํางานร่ วมกัน (วีณา ประชากูล และประสาท เนืองเฉลิม, 2553,
หน้า 69-71)
2.3 ลักษณะการจัดการเรี ยนรู้ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์
ทฤษฎีนีเชือว่าความรู ้ไม่สามารถส่ งผ่านจากผูส้ อนไปยังผูเ้ รี ยนหรื อจากหนังสื อเรี ยนไป
ยังตัวผูเ้ รี ยนได้อย่างง่าย ๆ แต่ผเู ้ รี ยนควรจะเป็ นคนสร้างคําอธิ บายหรื อสร้างความคิดขึนมาด้วย
ตัวเอง ผูส้ อนเป็ นเพียงผูต้ รวจสอบความเข้าใจของผูเ้ รี ยนแต่ละคนและเป็ นผูพ้ ฒั นาเทคนิคการ
จัดการเรี ยนรู ้เพือช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเปลียนแปลงมโนมติ ผูเ้ รี ยนต้องมีส่วนร่ วมในการเรี ยนกับ
เพือนและผูส้ อน โดย Yager (2000, pp. 44-45 อ้างถึงใน วีณา ประชากูล และประสาท เนืองเฉลิม,
2553, หน้า 72-73) ได้สนับสนุนแนวคิดการนํา Constructivism ไปใช้ในการเรี ยนการสอน ดังนี
1. ผูส้ อนสามารถปรับแนวปฏิบตั ิเดิมทีเป็ นอยูไ่ ปสู่ แนวการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎี
Constructivism โดยจัดกิจกรรมให้มีการใช้คาํ ถามและความคิดของผูเ้ รี ยนเพือนําไปสู่ บทเรี ยน
2. มีการยอมรับและสนับสนุนความคิดริ เริ มของผูเ้ รี ยน
3. มีการสนับสนุนความเป็ นผูน้ าํ ของผูเ้ รี ยน การจัดกระทําข้อมูลข่าวสาร การทํางาน
ร่ วมกัน
4. การลงมือกระทําตามผลทีเกิดขึนจากกระบวนการเรี ยนรู ้ มีการใช้ความคิด
ประสบการณ์ และความสนใจของผูเ้ รี ยนเพือนําไปสู่ บทเรี ยน
5. มีการใช้คาํ ถามทังปลายเปิ ดและปลายปิ ด และสนับสนุนผูเ้ รี ยนเพือนําไปสู่ คาํ ถามและ
คําตอบทีเป็ นเหตุเป็ นผล สนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนได้ตรวจสอบแนวความคิดของตนเอง เช่น การตอบ
คําถาม การคาดคะเน และการทํานายผล
6. มีการค้นหาทางออกตามแนวคิดของผูเ้ รี ยนก่อนการเสนอแนวคิดของผูส้ อน
7. มีการใช้การร่ วมมือเป็ นยุทธศาสตร์ ในการเรี ยนรู ้ โดยเน้นทีการทํางานร่ วมกัน การ
ยอมรับในตัวบุคคลและใช้เทคนิคการแบ่งงาน
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8. มีการสนับสนุนเวลาให้เพียงพอกับการคิดและการวิเคราะห์
งานวิจยั ทีมีอยูใ่ นช่วงหลายปี ทีผ่านมานี ได้แสดงให้เห็นว่า การเรี ยนรู ้ทีมีการแบ่งแยก
เป็ นส่ วนย่อย ๆ เป็ นสิ งทีไม่ควรกระทํา คณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาทีมีความสมเหตุสมผล เป็ นวิชาทีมี
หลักการ และเป็ นศาสตร์ ทีเกียวข้องกับลําดับ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของจํานวน จึงน่าเชื อว่า
การเรี ยนรู ้อย่างมีความหมายนันเป็ นรากฐานสําหรับการเชือมโยงทางคณิ ตศาสตร์ ซึ งเป็ นส่ วนหนึง
ของกระบวนการสร้างองค์ความรู ้นนเอง
ั
เรย์ส (Reys) และคณะ (อ้างถึงใน สสวท., 2555, หน้า 12) ได้เสนอหลักการสร้างความรู้
ทางคณิ ตศาสตร์ ของผูเ้ รี ยนตามแนวคิดคอนสตรักทิวสิ ซึ มไว้ดงั นี
1. ความรู ้ไม่ใช่สิงทีเกิดขึนมาเองโดยง่าย แต่จะเกิดขึนได้จากความกระตือรื อร้นในการ
เรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนเอง ซึงเพียเจต์ (Piaget) นักจิตวิทยาผูม้ ีชือเสี ยงชาวสวิส ได้เสนอแนะว่า ความรู ้
ทางคณิ ตศาสตร์ ทีเกิดขึนในตัวของผูเ้ รี ยนนันต้องเกิดจากการสร้างขึนในตัวเอง ไม่ได้เกิดขึนง่าย
เหมือนกับการพบก้อนหิ นทีวางอยูบ่ นพืน หรื อได้รับมาเหมือนเป็ นของขวัญจากผูอ้ ืน
2. ผูเ้ รี ยนสร้างความรู ้ใหม่ทางคณิ ตศาสตร์ โดยการคิดสะท้อนหรื อคิดไตร่ ตรอง
พิจารณาในการกระทํา และการคิดของผูเ้ รี ยนซึ งเกิดจากการสังเกต วิเคราะห์ความสัมพันธ์ มองเห็น
แบบรู ป สรุ ปไปสู่ นยั ทัวไป และสร้างความคิดทีเป็ นนามธรรม ในขณะเดียวกันก็ประมวลความรู ้
ใหม่เข้ากับความรู ้เดิมทีมีอยูใ่ นสมอง
3. การเรี ยนรู ้สะท้อนถึงกระบวนการทางสังคมซึ งผูเ้ รี ยนมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูค้ นในสังคม
จากการสนทนาพูดคุย การอภิปรายไม่วา่ กับตนเองหรื อผูอ้ ืน ในขณะทีมีปฏิสัมพันธ์ ผูเ้ รี ยนจะได้
พัฒนาศักยภาพในการเรี ยนรู ้กบั ครู และเพือน ๆ ในชันเรี ยน ซึ งไม่เพียงแต่การใช้สือและปฏิบตั ิ การ
ค้นพบแบบรู ป การคิดค้นวิธีหรื อขันตอนการคิดคํานวณด้วยตนเองเท่านัน แต่ควรส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน
ได้มีโอกาสในการแลกเปลียนข้อมูลทีได้จากการสังเกต การอธิบายความสัมพันธ์ และกระบวนการ
คิดทางคณิ ตศาสตร์ ตลอดจนสามารถปกป้ องหรื อยืนยันถึงเหตุผลทีทําให้ผเู้ รี ยนเลือกทีจะ
ดําเนินการตามวิธีการใดวิธีการหนึง
ั
องผ่านช่วงของ
จากหลักการดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การสร้างองค์ความรู ้นนจะต้
การพัฒนาหลายขันตอนและต้องใช้เวลา ซึ งมีประโยชน์อย่างมากในการนําไปประยุกต์ใช้ในการ
เรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ สมัยใหม่
ณัฐกร สงคราม (2554, หน้า 71) กล่าวว่า แนวคิดกลุ่มคอนสตรัคติวสิ ต์จะก่อให้เกิด
ประสิ ทธิ ภาพต่อการเรี ยนรู ้มากทีสุ ด เมือใช้ในกรณี ดงั ต่อไปนี
1. ควรใช้ในลักษณะการบูรณาการเนื อหาหลากหลายวิชาเข้าด้วยกัน และผูเ้ รี ยนมีพืน
ฐานความรู ้หรื อประสบการณ์ของเนือหาเหล่านันมาแล้วอย่างดี
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2. มีเวลาในการเรี ยนการสอนมาก อาจเป็ นสัปดาห์หรื อนานถึงภาคการศึกษา
3. เนือหาและกิจกรรมทีสนับสนุนให้เกิดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
การจัดการเรี ยนรู้ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญตามทฤษฎี Constructivism ควรได้รับการ
ปรับเปลียนแนวการสอนจากเดิม เวลาทีใช้ในการอธิบายหรื อถามให้ผเู้ รี ยนตอบจากผูส้ อน หรื อ
ผูเ้ รี ยนสู่ ผเู ้ รี ยน ควรเปลียนเป็ นผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่มช่วยกันคิด และเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนรับการส่ งเสริ ม
ให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้า ผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่มช่วยกันสื บเสาะหาความรู ้ ผูเ้ รี ยนทําแบบฝึ กหัด เพือฝึ ก
การแก้ปัญหา และการเชือมโยงความสัมพันธ์ของมโนทัศน์ต่าง ๆ แทนการให้ผเู ้ รี ยนจําความคิด
ตามทีได้รับจากผูส้ อน แต่เน้นวิธีการคิดของผูเ้ รี ยน รวมไปถึงการจัดสิ งแวดล้อมของห้องเรี ยนทีเปิ ด
โอกาสให้ผเู้ รี ยนได้รับการสนับสนุนความร่ วมมือระหว่างผูเ้ รี ยนและผูเ้ รี ยน ระหว่างผูเ้ รี ยนและ
ผูส้ อน ผูส้ อนใช้คาํ ถามอย่างสอดคล้อง ทําให้เกิดความกระจ่างและสามารถตรวจสอบความสัมพันธ์
ระหว่างความรู ้เดิมของผูเ้ รี ยนและประสบการณ์ใหม่ในชันเรี ยน ผูเ้ รี ยนก็จะพัฒนามโนทัศน์ที
ถูกต้องมากยิงขึน
2.4 บทบาทผู้สอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์
การพัฒนาผูส้ อนให้เป็ นผูส้ อนตามทฤษฎี Constructivism มีลกั ษณะทีแตกต่างจากการ
สอนแบบดังเดิมทีเชื อว่า ผูส้ อนเป็ นผูถ้ ่ายทอดให้ความรู ้แก่ผเู ้ รี ยน DeVries and Kohlberg (1990,
อ้างถึงใน วีณา ประชากูล และประสาท เนืองเฉลิม, 2553, หน้า 74-75) ได้เสนอหลักการสําคัญใน
การพัฒนาความคิดและการเปลียนแปลงพฤติกรรมการสอนของผูส้ อนไปสู่ การเป็ นผูส้ อนตาม
ทฤษฎี Constructivism ดังนี
1. ผูส้ อนทียึดวิธีการสอนแบบดังเดิมมีความคิดเรื องการสอนว่า ผูส้ อนคือผูถ้ ่ายทอด
ความรู้ทีได้รับการฝึ กหัด จะเน้นทีเนื อหาสาระความรู ้และวิธีการทีจะนําเสนอให้กบั ผูเ้ รี ยน โดย
ผูส้ อนจะลําดับเนื อหา ฝึ กฝน ตรวจสอบและทดสอบผูเ้ รี ยน ปรับเปลียนบทบาทจากการเป็ นผูส้ อน
ไปสู่ การเป็ นผูส้ ร้าง ผูส้ อนลดบทบาทการเป็ นผูส้ ังสอนมาเป็ นผูใ้ ห้คาํ แนะนํา เพือให้ผเู ้ รี ยนได้เป็ น
ผูส้ ร้างความรู้ดว้ ยตนเอง แต่ผสู ้ อนจะต้องติดตามความสนใจและสิ งทีผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ เพือช่วยให้การ
เรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนบรรลุผล
2. ความสนใจเป็ นปั จจัยสําคัญในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน การให้ความสนใจกับความคิด
และความสนใจของผูเ้ รี ยนเป็ นสิ งสําคัญ ผูส้ อนต้องให้การสนับสนุนและกระตุน้ ความสนใจของ
ผูเ้ รี ยนไปสู่ การเรี ยนรู ้ จึงมีความแตกต่างจากการใช้แรงเสริ มภายนอก เช่น รางวัลต่าง ๆ ผูเ้ รี ยนทํา
กิจกรรมตามทีผูส้ อนกําหนด และความสนใจเป็ นเสมือนแรงจูงใจภายในทีนําผูเ้ รี ยนไปสู่ การ
พัฒนาการเรี ยนรู้
3. วิธีการสอนแบบดังเดิมตามแนวคิดพฤติกรรมนิยม มีวธิ ี การสอนทีต้องการให้ผเู้ รี ยน
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เชือฟังและปฏิบตั ิตามครู เพราะถือว่าผูส้ อนคือแหล่งความรู ้และเป็ นเสมือนกฎเกณฑ์ในการควบคุม
การแสดงออกของผูเ้ รี ยน ความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูส้ อนจึงเป็ นความสัมพันธ์แบบพึงพา
ผูอ้ ืน แต่การเปลียนแปลงความคิดของผูส้ อนจากการบังคับควบคุมไปสู่ การพัฒนาเด็กให้พึงพา
ตนเอง แต่บทบาทผูส้ อนตามทฤษฎี Constructivism เน้นการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถควบคุม
ตนเอง สร้างความสัมพันธ์แบบร่ วมมือให้เกิดขึนระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน
การจัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี Constructivism พอสรุ ปได้ดงั นี
1. การสอนของผูส้ อน คือการอํานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ รี ยนสร้างความรู ้ความเข้าใจ
ให้เกิดขึน โดยตัวผูเ้ รี ยนเอง
2. การเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการสร้างมโนทัศน์ ทฤษฎี และแบบจําลองของแต่ละบุคคล
ขึนใหม่
3. ผูส้ อนช่วยผูเ้ รี ยนสร้างความรู ้ความเข้าใจใหม่ ช่วยผูเ้ รี ยนสร้างความรู ้ มโนทัศน์ทียัง
ไม่สมบูรณ์ให้มีความสมบูรณ์ยงขึ
ิ น
4. ผูส้ อนช่วยผูเ้ รี ยนตรวจสอบความเข้าใจ โดยพิจารณาว่ามโนทัศน์ทีเกิดขึนได้
ประสานกันเป็ นระเบียบ เป็ นโครงสร้างความรู ้ทีสามารถนําไปใช้ได้เพียงใด
5. ผูส้ อนช่วยผูเ้ รี ยนสร้างแผนผังมโนทัศน์ ผูเ้ รี ยนนําความรู ้ตามมโนทัศน์มาอภิปราย
ร่ วมกันเป็ นกลุ่ม แล้วจึงทําเป็ นแผนผังมโนทัศน์
6. บทบาทของผูส้ อนคือผูช้ ีแนะ
7. ออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ทีมีลกั ษณะเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพวิถีชีวติ จริ ง
กระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนได้ใช้ความคิด
8. ผูส้ อนตังคําถามประเภทปลายเปิ ดและทิงช่วงเวลาให้ผเู ้ รี ยนตอบ เพราะความคิด
ลึกซึ งต้องใช้เวลา และมักเกิดขึนจากทีได้ฟังความคิดเห็นของผูอ้ ืนมาแล้ว ลักษณะคําตอบของ
ผูเ้ รี ยนจะมีส่วนส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
9. ผูส้ อนยอมรับและส่ งเสริ มความคิดริ เริ ม และการแสดงความเป็ นตัวเองของผูเ้ รี ยน
การทีผูส้ อนยอมรับความคิดของผูเ้ รี ยน และส่ งเสริ มให้ใช้ความคิดโดยอิสระจะเปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ รี ยนได้พฒั นาความคิด
10. ผูเ้ รี ยนมีการแลกเปลียนความคิดเห็นกับผูส้ อนและเพือน ความคิดของผูเ้ รี ยนจะ
เปลียนแปลงเมือได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นของตนเองแล้วและประกอบกับการได้รับอิทธิ พล
จากความคิดของคนอืน
11. ต้องจัดสิ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้ให้มีทางเลือก ผูส้ อนใช้คาํ ถามอย่างสอดคล้องกับการ
ทีจะดึงความรู ้ทาํ ให้เกิดความกระจ่าง และการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้เดิมของ
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ผูเ้ รี ยนและประสบการณ์ใหม่
12. บริ บทการเรี ยนรู ้ทีส่ งเสริ มความเป็ นอิสระของผูเ้ รี ยน ผูส้ อนทําหน้าทีเป็ น
ผูส้ นับสนุนทีดี พัฒนาตนเองทีอยูใ่ นระหว่างการพัฒนาจากการพึงพาผูอ้ ืนมาเป็ นการพึงพาตนเอง
13. ผูเ้ รี ยนมีโอกาสทีจะใช้ความรู้เรี ยนในบริ บททีเหมาะสม ได้เห็นความเชือมโยง
ระหว่างสิ งทีเรี ยนรู ้กบั โลกทีเป็ นจริ งภายนอก
14. สนับสนุนให้เกิดการเรี ยนรู ้โดยตนเอง โดยสอนให้มีทกั ษะและเจตคติทีเหมาะสม
ต่อการแสวงหาและสร้างความรู ้อย่างต่อเนือง
15. เสริ มสร้างศักยภาพของผูเ้ รี ยนให้พร้อมทีจะเรี ยนรู้ การยอมรับความผิดพลาดเป็ น
เรื องธรรมดาและเป็ นสิ งทีจะช่วยให้สามารถแสวงหาสิ งทีดีกว่าและถูกต้องได้
Lunenberg (1998, อ้างถึงใน วีณา ประชากูล และประสาท เนืองเฉลิม, 2553, หน้า 7780) ได้สรุ ปประเด็นเกียวกับบทบาทการสอนของผูส้ อนตามแนวทางการสร้างความรู ้ดว้ ยตนเองไว้
12 ประเด็น ดังนี
1. ผูส้ อนจะต้องเป็ นผูใ้ ห้กาํ ลังใจ ยอมรับความเป็ นอิสระ และความคิดริ เริ มของผูเ้ รี ยน
เพราะความเป็ นอิสระและความคิดริ เริ มทําให้ผเู ้ รี ยนได้เชื อมโยงแนวคิดต่าง ๆ การทีผูเ้ รี ยนเกิด
คําถามและสามารถตอบคําถามได้โดยการวิเคราะห์ มีความรับผิดชอบในการเรี ยนรู้ของตนเองและ
สามารถกลายเป็ นผูแ้ ก้ปัญหาได้ดีเท่ากับผูค้ น้ พบปั ญหา
2. ผูส้ อนควรใช้ขอ้ มูลตามธรรมชาติและแหล่งข้อมูลทีแท้จริ ง เน้นการค้นหา
ความสัมพันธ์ระหว่างปั ญหาทีแท้จริ งกับความรู ้และทักษะทีจําเป็ น
3. ผูส้ อนควรใช้คาํ พูดทีทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดความคิด เช่น จําแนก (Classify) วิเคราะห์
(Analyze) ทํานาย (Predict) และสร้างสรรค์ (Create) โดยให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ผา่ นกิจกรรมทางปั ญญา
ได้แก่ การวิเคราะห์ (Analyze) การแปลความหมาย (Interpretation) การจัดประเภท (Classification)
และการทํานาย (Predication) เป็ นการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้สร้างความเข้าใจในเนือหาต่าง ๆ
4. ผูส้ อนยินยอมให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูน้ าํ เข้าสู่ บทเรี ยน เปลียนกลยุทธ์ในการสอนและการ
เปลียนแปลงเนือหา ความสนใจหรื อความไม่สนใจในบทเรี ยนของผูเ้ รี ยนจะส่ งผลให้ประเด็นหลัก
หรื อเนื อหาตามหลักสู ตรจะต้องตัดออกไป แต่หมายความว่าผูส้ อนจะนําสิ งทีได้จากผูเ้ รี ยนมาใช้ใน
การเรี ยน การทีผูเ้ รี ยนมีความสนใจและมีความกระตือรื อร้น เป็ นสิ งทีมีประโยชน์มากกว่าการเรี ยนรู ้
เฉพาะบทเรี ยน
5. ผูส้ อนจะต้องพยายามทําความเข้าใจมโนทัศน์ของผูเ้ รี ยน โดยเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยน
แสดงความเข้าใจก่อนทีจะเริ มมีการแลกเปลียนประสบการณ์และแสดงความเข้าใจของผูส้ อน
ออกมา
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6. ผูส้ อนเป็ นผูก้ ระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมในการสนทนากับผูส้ อนและเพือน เป็ น
แรงเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้เกิดความคิด ความเข้าใจมากขึนโดยผ่านการเข้าไปมีส่วนร่ วมในการอภิปราย
การทีผูเ้ รี ยนได้มีโอกาสเสนอความคิดของตนเอง ได้รับฟัง และได้สะท้อนความคิดของผูอ้ ืน ถือ
เป็ นกระบวนการทีช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้สร้างความเข้าใจใหม่ หรื อสะท้อนความเข้าใจเดิมของตนทีมีอยู่
7. ผูส้ อนเป็ นผูก้ ระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนเป็ นผูถ้ ามคําถาม กระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนเป็ นผูใ้ ช้คาํ ถามที
ซับซ้อน และใช้คาํ ถามปลายเปิ ด ถือเป็ นการท้าทายให้ผเู ้ รี ยนได้แสวงหาประเด็นทีลึกซึ งและ
กว้างไกล นําไปสู่ การเปลียนแปลงความเข้าใจของตนเอง
8. ผูส้ อนจะกระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนได้มีการตอบสนอง ได้มีโอกาสตรวจสอบและประเมิน
ความเข้าใจและความผิดพลาดของตนเอง เป็ นกระบวนการทีนําผูเ้ รี ยนไปสู่ การสร้างความเข้าใจใน
ประเด็นปั ญหาและความคิดของตนเอง
9. ผูส้ อนจะกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนได้มีการโต้แย้งสมมติฐานทีตังขึนและกระตุน้ ให้เกิดการ
อภิปรายอย่างมีเหตุผล จะส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนได้มีพฒั นาการทางปั ญญา
10. ผูส้ อนจะต้องให้เวลาตอบคําถามสําหรับผูเ้ รี ยนหลังจากได้ถามคําถาม ผูเ้ รี ยน
บางส่ วนทีไม่ได้เตรี ยมตัวพร้อมสําหรับตอบคําถามหรื อตอบสนองต่อสิ งทีมากระตุน้ ในทันที การที
ผูส้ อนต้องการคําตอบหรื อการตอบสนองจากผูเ้ รี ยนทันทีจะกลายเป็ นการยับยังความคิดของผูเ้ รี ยน
และเป็ นการบีบบังคับให้ผเู ้ รี ยนกลายเป็ นเพียงผูส้ ังเกตกิจกรรมการเรี ยนการสอนเท่านัน ไม่ได้มี
ส่ วนร่ วมในกิจกรรมของการเรี ยนรู ้ใดเลย
11. ผูส้ อนควรจัดเตรี ยมกิจกรรมสําหรับชันเรี ยน และจัดเวลาทีเหมาะสมสําหรับการ
เรี ยนรู้
12. ผูส้ อนควรเอาใจใส่ ธรรมชาติความอยากรู ้อยากเห็นของผูเ้ รี ยนโดยใช้รูปแบบวัฏจักร
การเรี ยนรู้ (Learning cycle model) มี 3 ขันตอน ได้แก่
12.1 การค้นพบ (Discovery) ผูส้ อนควรจัดเตรี ยมโอกาสทีเปิ ดกว้างสําหรับผูเ้ รี ยน ให้
ผูเ้ รี ยนมีปฏิสัมพันธ์ในการเลือกเนื อหาสาระ ผูเ้ รี ยนได้กาํ หนดปั ญหาและตังสมมติฐานจากข้อมูลที
มีอยูไ่ ปสู่ การค้นพบคําตอบด้วยตนเอง
12.2 การแนะนํามโนทัศน์ (Concept introduction) ผูส้ อนควรจัดเตรี ยมบทเรี ยนโดย
ให้ความสําคัญกับปั ญหาของผูเ้ รี ยน จัดเตรี ยมความสัมพันธ์และศัพท์ใหม่ ๆ ทีมีโครงสร้างตาม
ประสบการ์ ของผูเ้ รี ยน
12.3 การประยุกต์มโนทัศน์ (Concept application) เมือผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการ
เรี ยนรู้ การค้นพบ และการแนะนํามโนทัศน์ตามลําดับแล้ว ผูส้ อนควรจัดสภาพการณ์และปัญหา
ใหม่ เพือให้ผเู ้ รี ยนได้สะท้อนศักยภาพของตนจากสิ งทีได้เรี ยนรู ้มาก่อนหน้านัน
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544, หน้า 11) สรุ ปว่า ผูส้ อนตามแนว
ทฤษฎี Constructivism ควรมีลกั ษณะดังนี
1. กระตุน้ และยอมรับในความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยน
2. ใช้ขอ้ มูลปฐมภูมิ และทดลองกับสิ งทีจับต้องได้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
3. จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้มีปฏิสัมพันธ์กนั
4. การมอบหมายงาน ผูส้ อนควรใช้คาํ ให้ผเู้ รี ยนปฏิบตั ิ จําแนก วิเคราะห์ ทํานาย สร้าง
แสดง
5. มีการยืดหยุน่ ในการจัดการเรี ยนรู ้ตามความสนใจของผูเ้ รี ยน ทังด้านวิธีการจัดการ
เรี ยนรู ้ เนื อหา ระยะเวลา
6. สอบถามความคิดรวบยอดเดิมของผูเ้ รี ยนเป็ นพืนฐานในการจัดมโนทัศน์ใหม่ให้
เหมาะกับแต่ละบุคคล
7. กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนแสดงความคิดเห็นร่ วมกับผูส้ อนและเพือนผูเ้ รี ยน
8. กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนสื บสวนสอบสวน โดยใช้การตังคําถามปลายเปิ ดให้คิด และกระตุน้
ให้ผเู ้ รี ยนตังคําถามเพือถามเพือน
9. ปรับแต่งความคิดเห็นของผูเ้ รี ยนและโยงความคิด
10. จัดประสบการณ์ทีตรงกันข้ามกับสมมติฐานของผูเ้ รี ยนและยัวยุให้ผเู ้ รี ยนร่ วม
อภิปราย
11. ให้เวลาผูเ้ รี ยนนานพอสมควรในการคิดและแก้ปัญหาสถานการณ์ทีผูส้ อนกําหนดให้
12. ผูส้ อนควรใช้วธิ ีการสอนแบบการเรี ยนรู้แบบวัฏจักรการเรี ยนรู้
อย่างไรก็ตาม ในการจัดการเรี ยนการสอน ครู เป็ นผูม้ ีบทบาทสําคัญทีจะนําแนวคิดของ
ทังสองกลุ่มมาผสมผสานจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ให้นกั เรี ยนสามารถพัฒนาตนเองให้เกิดทักษะใน
การสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง มีการเสริ มแรงจูงใจให้นกั เรี ยนเกิดความกระตือรื อร้นทีอยากจะ
เรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ และมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ร่วมกันให้มาก โดยคํานึงว่าในการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ ครู จะต้องจัดกิจกรรมให้นกั เรี ยนมีโอกาสเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองตามขันตอน
ทีเริ มตังแต่มีการศึกษา สํารวจ สังเกต บันทึกข้อมูล รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล หาความสัมพันธ์
หรื อแบบรู ปจากข้อมูล หาข้อสรุ ปหรื อข้อความคาดการณ์ รวมถึงการตรวจสอบด้วยการพิสูจน์หรื อ
ให้เหตุผล ซึ งขณะทีนักเรี ยนกําลังดําเนินการเรี ยนรู ้จะมีการเชื อมโยงข้อมูล หรื อเชื อมโยงความรู ้ทีมี
อยูเ่ ดิมกับข้อมูลใหม่อย่างมีความหมายและเป็ นองค์รวม
ในการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ ทวไปที
ั
มีเวลาจํากัดในการเรี ยนรู ้ ครู ไม่ควรสอนใน
ลักษณะด่วนบอกความรู ้ให้นกั เรี ยนทันที แต่ควรใช้วธิ ี การสอนผ่านการอภิปรายโต้ตอบหรื อ
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กิจกรรม เช่น การสํารวจ การอ่านและปฏิบตั ิกิจกรรมตามหนังสื อเรี ยน เพือนําให้นกั เรี ยนได้สรุ ป
มโนทัศน์ดว้ ยตนเองเท่าทีจะสามารถทําได้ โดยครู ปฏิบตั ิตนเป็ นพีเลียงคอยช่วยเหลือ
ประคับประคองให้นกั เรี ยนได้สรุ ปองค์ความรู ้ทีถูกต้องสมบูรณ์ นอกจากนีแล้ว ครู ควรนําสิ งทีอยู่
ใกล้ตวั หรื อภูมิปัญญาท้องถินมาสร้างสถานการณ์หรื อโจทย์ทีสอดคล้องกับเนื อหาสาระในบทเรี ยน
เพิมเติม เพือให้นกั เรี ยนมีความเข้าใจในเนื อหาสาระมากขึน และสามารถเชือมโยงความรู ้ต่าง ๆ
เป็ นแนวทางในการประยุกต์ต่อไป (สสวท., 2555, หน้า 14)
2.5 รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์
รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ซึงมีสาระสําคัญเน้นการเรี ยนรู้ คือ
การสร้างโครงสร้างทางปั ญญาทีสามารถคลีคลายสถานการณ์ทีเป็ นปัญหาและใช้เป็ นเครื องมือใน
การแก้ปัญหาหรื ออธิ บายสถานการณ์อืน ๆ ทีเกียวข้องได้ ผูเ้ รี ยนเป็ นผูส้ ร้างความรู ้ดว้ ยวิธีต่าง ๆ กัน
โดยอาศัยประสบการณ์เดิม โครงสร้างทางปั ญญาทีมีอยู่ ความสนใจ และแรงจูงใจภายในตนเองเป็ น
จุดเริ มต้น ผูส้ อนมีหน้าทีจัดการให้ผเู้ รี ยนได้ปรับขยายโครงสร้างทางปัญญาของผูเ้ รี ยนเอง โดยมี
ขันตอนการสอนดังนี (วีณา ประชากูล และประสาท เนืองเฉลิม, 2553, หน้า 213-216)
ขันตอนที 1 สร้างความขัดแย้งทางปัญญา
ผูส้ อนเสนอปั ญหาให้ผเู ้ รี ยนคิดแก้ปัญหาเป็ นรายบุคคล โดยทีปั ญหามีความยากในระดับ
ทีผูเ้ รี ยนต้องปรับโครงสร้างทางปั ญญาทีมีอยูเ่ ดิม หรื อต้องสร้างโครงสร้างทางปั ญญาขึนใหม่ จึงจะ
สามารถแก้ปัญหาได้ดว้ ยการจัดผูเ้ รี ยนเข้ากลุ่มย่อย กลุ่มละ 4-6 คน จากนันแต่ละคนเสนอคําตอบ
และวิธีหาคําตอบต่อกลุ่มของตน
ขันตอนที 2 ดําเนินกิจกรรมไตร่ ตรอง
ผูเ้ รี ยนในกลุ่มย่อยตรวจสอบคําตอบและวิธีหาคําตอบของสมาชิกในกลุ่ม โดยดําเนินการ
ดังนี
1. กลุ่มตรวจสอบคําตอบปั ญหา A ของสมาชิกแต่ละคนตามเงือนไขทีโจทย์กาํ หนด
อภิปราย ซักถามเหตุผลและทีมาของวิธีหาคําตอบ
2. สมาชิกกลุ่มช่วยกันสร้างสถานการณ์ตวั อย่าง B ทีง่ายต่อการหาคําตอบเชิงประจักษ์
และมีโครงสร้างความสัมพันธ์เหมือนกับปั ญหา A ตามกฎการสร้างการอุปมาอุปมัย ดังนี
ก. ไม่ตอ้ งพิจารณาลักษณะของสิ งเฉพาะแต่ละสิ งในสถานการณ์ปัญหา A
ข. หาความสัมพันธ์ระดับตํา (Lower order relations) ระหว่างสิ งเฉพาะแต่ละสิ งใน
สถานการณ์ปัญหา A
ค. หาความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ระดับตําและความสัมพันธ์ระดับสู ง
(Higher order relations) ซึงเป็ นระบบความสัมพันธ์ (Systematic) หรื อโครงสร้างความสัมพันธ์
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(Relational structure) แล้วถ่ายโยงโครงสร้างความสัมพันธ์นีไปสร้างสถานการณ์ตวั อย่าง B ทีมีสิง
เฉพาะแตกต่างกับสถานการณ์ปัญหา A
3. หาคําตอบสถานการณ์ตวั อย่าง B ในเชิงประจักษ์
4. นําวิธีหาคําตอบของปั ญหา A มาใช้กบั ปั ญหา B ว่าจะได้คาํ ตอบตรงกับคําตอบของ
ปัญหา B ทีหาได้ในเชิงประจักษ์หรื อไม่ ถ้าคําตอบทีได้ไม่ตรงกัน ต้องทําการปรับเปลียนวิธีหา
คําตอบใหม่จนกว่าจะได้วธิ ี หาคําตอบทีใช้กบั ปั ญหา B แล้วได้คาํ ตอบทีสอดคล้องกับคําตอบทีหา
ได้ในเชิงประจักษ์ ซึ งอาจมีมากกว่า 1 วิธี
5. นําวิธีหาคําตอบทีใช้กบั ปั ญหา B แล้วได้คาํ ตอบสอดคล้องกับคําตอบทีหาได้ในเชิง
ประจักษ์ ไปใช้กบั ปั ญหา A กลุ่มช่วยกันทําให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มเข้าใจการหาคําตอบของปัญหา
A ด้วยวิธีดงั กล่าว ซึ งอาจมีมากกว่า 1 วิธี
6. กลุ่มทําการตกลงเลือกวิธีหาคําตอบทีดีทีสุ ดตามความเห็นของกลุ่ม และช่วยกันทําให้
สมาชิกของกลุ่มทุกคนมีความพร้อมทีจะเป็ นตัวแทนในการนําเสนอและตอบข้อซักถามเกียวกับวิธี
หาคําตอบดังกล่าวต่อกลุ่มใหญ่ได้
7. สุ่ มตัวแทนกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มมาเสนอวิธีหาคําตอบของปั ญหา A ต่อกลุ่มใหญ่ กลุ่ม
อืน ๆ เสนอตัวอย่างค้าน หรื อหาเหตุผลมาค้านวิธีหาคําตอบทียังค้านได้ ถ้าไม่มีผเู ้ รี ยนกลุ่มใด
สามารถเสนอตัวอย่างค้านหรื อเหตุผลมาค้านวิธีหาคําตอบทียังค้านได้ ผูส้ อนจึงจะเป็ นผูเ้ สนอเอง
วิธีทีถูกค้านจะตกไป ส่ วนวิธีทีไม่ถูกค้านจะเป็ นทียอมรับของกลุ่มใหญ่วา่ สามารถใช้เป็ นเครื องมือ
ในการหาคําตอบของปั ญหาใด ๆ ทีอยูใ่ นกรอบของโครงสร้างความสัมพันธ์เดียวกันนันได้ ตลอด
ช่วงเวลาทียังไม่มีผใู ้ ดสามารถหาหลักฐานมาค้านได้ ซึ งอาจมีมากกว่า 1 วิธี
8. ผูส้ อนเสนอวิธีหาคําตอบของปัญหา A ทีผูส้ อนเตรี ยมไว้ต่อกลุ่มใหญ่ เมือพบว่าไม่มี
กลุ่มใดเสนอในแบบทีตรงกับวิธีทีผูส้ อนเตรี ยมไว้ ถ้ามี ผูส้ อนก็ไม่ตอ้ งเสนอ ผูเ้ รี ยนแต่ละคนสร้าง
ปัญหา C ซึ งมีโครงสร้างความสัมพันธ์เหมือนกับปั ญหา A ตามกฎการสร้างการอุปมาอุปมัย
ดังกล่าวแล้ว และเลือกวิธีหาคําตอบจากวิธีซึงเป็ นทียอมรับของกลุ่มใหญ่แล้ว มาหาคําตอบของ
ปัญหา C
9. ผูเ้ รี ยนแต่ละคนเขียนโจทย์ของปั ญหา C ทีตนสร้างขึนลงในแผ่นกระดาษพร้อมชือ
ผูส้ ร้างปั ญหา ส่ งผูส้ อน ผูส้ อนนําแผ่นโจทย์ปัญหาของผูเ้ รี ยนมาคละกันแล้วแจกให้ผเู ้ รี ยนทังห้อง
คนละ 1 แผ่น
10. ผูเ้ รี ยนทุกคนหาคําตอบของปัญหาทีได้รับแจกด้วยวิธีหาคําตอบทีเลือกมาจากวิธีที
เป็ นทียอมรับของกลุ่มใหญ่ แล้วตรวจสอบคําตอบกับเจ้าของปั ญหา ถ้าคําตอบขัดแย้งกัน ผู ้
แก้ปัญหากับเจ้าของปั ญหาจะต้องช่วยกันค้นหาจุดทีเป็ นต้นเหตุแห่งความขัดแย้งและช่วยกันขจัด
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ความขัดแย้งนัน เช่น อาจแก้ไขโจทย์ให้รัดกุมขึน ให้สมเหตุสมผล หรื อแก้ไขวิธีคาํ นวณ และ
ซักถามกันจนเกิดความเข้าใจทังสองฝ่ าย แล้วจึงนําปั ญหา C และวิธีหาคําตอบทังก่อนการแก้ไขและ
หลังการแก้ไขของทังผูส้ ร้างปั ญหาและผูแ้ ก้ปัญหาส่ งผูส้ อน ผูส้ อนจะเข้าร่ วมตรวจสอบเฉพาะคู่ที
ไม่สามารถขจัดความขัดแย้งได้เอง
ขันตอนที 3 สรุ ปผลการสร้างโครงสร้างใหม่ทางปั ญญา
ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนช่วยกันสรุ ปมโนทัศน์ กระบวนการคิดคํานวณ หรื อกระบวนการแก้
โจทย์ปัญหาทีผูเ้ รี ยนได้ช่วยกันสร้างขึนจากกิจกรรมในขันตอนที 2 ให้ผเู้ รี ยนบันทึกข้อสรุ ปไว้

3. สื อการเรียนรู้ ทางคณิตศาสตร์
3.1 ความหมายและความสํ าคัญของสื อการเรี ยนรู้
สสวท. (2555, หน้า 91) สื อการเรี ยนรู ้ หรื อ สื อการเรี ยนการสอน หมายถึง สิ งทีผูส้ อนใช้
เป็ นตัวกลางในการถ่ายทอดความรู ้ ทักษะและกระบวนการ ประสบการณ์ ความคิดเห็น และเจตคติ
ไปสู่ ผเู ้ รี ยน รวมทังการใช้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง สื อการเรี ยนรู ้ครอบคลุมทัง
วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี วิธีการ และสิ งแวดล้อม เป็ นต้น
กิดานันท์ มลิทอง (2548, หน้า 100) ได้ให้ความหมายของสื อการเรี ยนการสอนไว้วา่
สื อการเรี ยนการสอนหรื ออาจเรี ยกกันสัน ๆ ว่า สื อการสอน หมายถึง สิ งใดก็ตามไม่วา่ จะเป็ นเทป
บันทึก เสี ยง สไลด์ โทรทัศน์ วีดีทศั น์ แผนภูมิ รู ปภาพ ฯลฯ ซึ งเป็ นวัสดุบรรจุเนื อหาเกียวกับการ
สอน หรื ออุปกรณ์เพือถ่ายทอดเนื อหาจากวัสดุสิงเหล่านีเป็ นวัสดุอุปกรณ์ทางกายภาพทีมาใช้ใน
เทคโนโลยีการศึกษา เป็ นสิ งทีใช้เป็ นเครื องมือหรื อช่องทางสําหรับทําให้การสอนของผูส้ อนส่ งไป
ถึงผูเ้ รี ยน ทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์หรื อจุดมุ่งหมายทีผูส้ อนวางไว้เป็ นอย่างดี
สสวท. (2555, หน้า 91) สื อการเรี ยนรู ้มีความสําคัญต่อการเรี ยนการสอนในอย่างใดอย่าง
หนึง หรื อหลายอย่างต่อไปนี
1. เป็ นตัวกระตุน้ ให้นกั เรี ยนสนใจบทเรี ยน ช่วยสร้างบรรยากาศในการเรี ยนรู ้
2. เสริ มสร้างประสบการณ์ทีเป็ นรู ปธรรมกับนักเรี ยน ตามทฤษฎีพฒั นาสติปัญญาการ
เรี ยนรู ้จากสิ งทีเป็ นรู ปธรรมสู่ นามธรรม
3. ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้โดยการลงมือปฏิบตั ิ ช่วยสนับสนุนการเรี ยนรู ้ทีเน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
4. ช่วยให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้อย่างเป็ นขันตอน เป็ นระบบ เกิดความคิดทีต่อเนื อง เช่น สื อวีดิ
ทัศน์
5. ส่ งเสริ มการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู กบั นักเรี ยนและระหว่างนักเรี ยนกับนักเรี ยน
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6. ทําให้เกิดการเชื อมโยงความรู ้ระหว่างบทเรี ยนกับสิ งแวดล้อมและสาระการเรี ยนรู ้
ต่าง ๆ
7. สื อการเรี ยนรู ้ช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจบทเรี ยนได้ดีขึน ช่วยลดเวลาในการเรี ยนรู ้
8. สื อการเรี ยนรู ้บางอย่างสามารถใช้เป็ นแหล่งการเรี ยน ให้นกั เรี ยนศึกษาได้ดว้ ยตนเอง
ตามความสนใจ และความสามารถในการเรี ยนรู ้ ช่วยตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
9. ช่วยเพิมช่องทางในการเรี ยนรู ้ เช่น สื อสิ งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศ
10. เป็ นช่องทางให้ครู และนักเรี ยนได้นาํ เสนอแนวคิดของตนผ่านสื อ ให้ผอู ้ ืนเข้าใจได้
3.2 แนวปฏิบัติในการใช้ สือการเรี ยนรู้
สสวท. (2555, หน้า 92) การใช้สือการเรี ยนรู ้ มีสิงทีควรยึดเป็ นแนวปฏิบตั ิ ดังนี
1. ต้องมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ของบทเรี ยน สื อทีนํามาใช้ตอ้ ง
สามารถช่วยให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ตามจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ของบทเรี ยน
2. ต้องเหมาะสมกับระดับชัน และพืนฐานความรู้ของนักเรี ยน
3. ขนาดและวิธีการนําเสนอเรื องราวของสื อมีความเหมาะสมกับจํานวนนักเรี ยน ต้อง
คํานึงว่าสื อทีใช้นนเป็
ั นสื อสําหรับให้นกั เรี ยนศึกษาเป็ นรายบุคคล เป็ นกลุ่มย่อย เป็ นกลุ่มใหญ่ หรื อ
ทังชันเรี ยน
4. เน้นการให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการใช้สือ การมีส่วนร่ วมครอบคลุมถึงการช่วย
กระตุน้ ให้เกิดความคิด การตอบสนองด้วยการตอบคําถาม การอภิปรายร่ วมกัน และการขยายฐาน
ความคิด
5. ครู ตอ้ งมีการเตรี ยมการใช้สือ ฝึ กการใช้สือเพือให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทกั ษะใน
การใช้สือนัน ๆ ก่อนนําไปใช้กบั นักเรี ยน
6. การใช้สือต้องใช้ในโอกาสทีเหมาะสม ไม่ควรใช้มากเกินไป เมือนักเรี ยนเข้าใจ
บทเรี ยนแล้วก็ไม่จาํ เป็ นต้องใช้ หลังจากการใช้สือต้องมีการสรุ ปเชื อมโยงความรู ้ทีได้จากสื อกับ
สาระทีเรี ยนรู้ในบทเรี ยน
7. หลังการใช้สือ ต้องมีการประเมินและติดตามผลเพือดูวา่ สื อสามารถช่วยให้เกิดการ
เรี ยนรู ้ตามทีต้องการหรื อไม่ ควรปรับปรุ งสื ออย่างไรสําหรับการนําไปใช้ในโอกาสต่อไป
8. การใช้สือควรมีขีดจํากัด ไม่ควรใช้อย่างพรําเพรื อจนนักเรี ยนติดสื อไม่สามารถเรี ยนรู ้
ได้ถา้ ไม่มีสือ
3.3 ข้ อควรคํานึงในการใช้ สือเทคโนโลยี
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีการเรี ยนรู้จากกลุ่มคอนสตรัคติวสิ ต์สามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบสื อ ดังนี
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1. ไม่นาํ เสนอเนือหาในรู ปแบบทีเหมือนการรับข้อมูลจากสื อหรื อบทเรี ยนเพียงอย่าง
เดียว แต่ควรออกแบบกิจกรรมทีกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนสร้างความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง เช่น นําเสนอ
สถานการณ์ปัญหา แล้วให้ผเู้ รี ยนวิเคราะห์หาสาเหตุและวิธีการแก้ปัญหา
2. สื อเทคโนโลยีทีออกแบบตามแนวคอนสตรัคติวสิ ต์ ควรเป็ นการบูรณาการความรู้เดิม
ในศาสตร์ ดา้ นต่าง ๆ ทีผูเ้ รี ยนเคยศึกษา มาใช้ร่วมกันในการสร้างความรู ้ใหม่
3. สนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนเกิดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ โดยการออกแบบบทเรี ยนที
สามารถเชือมโยงการทํางานของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
4. เนืองจากการประเมินผลตามแนวคอนสตรัคติวสิ ต์ในชันเรี ยนปกติ ผูเ้ รี ยนและผูส้ อน
จะพิจารณาร่ วมกันจากกระบวนการปฏิบตั ิงานและผลผลิตของงานมากกว่าการวัดความจําของ
ผูเ้ รี ยนด้วยการทําข้อสอบ ฉะนันการประเมินผลจึงควรพิจารณาจากความสําเร็ จของงาน รวมทัง
ความสามารถในการถ่ายโอนความรู ้
สสวท. (2555, หน้า 120) การใช้สือเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
คณิ ตศาสตร์ ควรเน้นให้นกั เรี ยนมีพฒั นาการด้านกระบวนการคิดและการทําความเข้าใจเนือหาวิชา
อย่างแท้จริ ง มิใช่ให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้เพียงการใช้โปรแกรมจากเครื องคอมพิวเตอร์ เป็ นเท่านัน การ
เรี ยนรู ้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีทีก้าวหน้ามีส่วนสําคัญทีจะช่วยให้การทําความเข้าใจเนือหา
และการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ เป็ นไปอย่างสนุกสนานมากขึนอย่างเห็นได้ชดั เจน ทังนีหาก
ครู ผสู้ อนตระหนักถึงข้อดีและข้อเสี ย และมีความรับผิดชอบต่อการสอนก็จะรู ้จกั ทําให้เทคโนโลยี
เป็ นเครื องมือทีดีในการเรี ยนการสอน ในขณะเดียวกันก็ไม่ทาํ ลายจุดประสงค์ทีแท้จริ งของการ
เรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน ในทางกลับกัน เมือนักเรี ยนรู ้สึกประทับใจในเทคโนโลยีชนสู
ั ง ก็
จะทําให้เกิดแรงจูงใจในการเรี ยนรู ้ทีสู งขึน และย่อมทําความเข้าใจในเนื อหาได้ง่ายขึน
ในปั จจุบนั แม้วา่ เทคโนโลยีมีความเจริ ญก้าวหน้า และสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ แต่ก็ตอ้ งอาศัยความพร้อมของปั จจัยต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์
เครื องมือ สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ตลอดจนความรู ้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของครู ครู พึง
ระลึกอยูเ่ สมอว่าสื อพืนฐานประเภทวัสดุอุปกรณ์ทงที
ั มีผอู ้ ืนทําไว้ และสื อทีครู สร้างขึนเองยังมี
ความสําคัญอยู่ สิ งทีควรคํานึ งอย่างยิงในการใช้สือคือ สื อนันต้องส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมใน
การเรี ยนและสามารถช่วยให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ตามจุดประสงค์ของบทเรี ยน และไม่วา่ สื อการ
เรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ จะดีและมีประสิ ทธิ ภาพสู งเพียงใดก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถทดแทนครู ได้อย่าง
สมบูรณ์ เพราะไม่มีทางทีสื อการเรี ยนรู ้เหล่านัน จะมีชีวิตจิตใจ สามารถให้ความเมตตา เอาใจใส่
ติดตามดูแลนักเรี ยนให้ประสบความสําเร็ จในการเรี ยนได้เหมือนทีครู ส่วนใหญ่กาํ ลังทํากันอยูใ่ น
ปั จจุบนั นันเอง
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3.4 โปรแกรม The geometer’s Sketchpad (GSP)
โปรแกรม GSP เป็ นซอฟต์แวร์ทีมีรูปแบบพลวัต คือ มีการเคลือนทีหรื อเคลือนไหว
ตลอดจนเปลียนแปลงขนาดได้ มีเครื องมือทีใช้แทนวงเวียนและเส้นในแนวตรงสําหรับสร้างรู ปต่าง
ๆ มีคาํ สังซึ งเป็ นเครื องมือสําหรับวัดขนาดของมุมและความยาวแทนโพรแทรกเตอร์ และไม้บรรทัด
มีคาํ สังและเครื องคํานวณสําหรับหาค่าของพืนทีหรื อคํานวณค่าต่าง ๆ ตลอดจนมีเครื องมือช่วยเขียน
กราฟของฟังก์ชนั ต่าง ๆ ได้ ซึ งครู สามารถใช้โปรแกรม GSP ประกอบการสอนได้ทงระดั
ั บ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และในระดับมหาวิทยาลัย
ในระดับประถมศึกษา ครู สามารถฝึ กให้นกั เรี ยนสร้างรู ปเรขาคณิ ตพืนฐาน เช่น วงกลม
และรู ปหลายเหลียม ประยุกต์รูปพืนฐานเป็ นรู ปต่าง ๆ ทีน่าสนใจ เช่นรู ปบ้าน การ์ ตูน หรื อออกแบบ
ลวดลายทีสวยงามตามใจชอบ โดยใช้คาํ สังการแปลงทางเรขาคณิ ตเป็ นเครื องมือ สามารถนําไปใช้
ประกอบการเรี ยนการสอนให้นกั เรี ยนได้ศึกษาสํารวจความสัมพันธ์ทางเรขาคณิ ต จนสามารถสร้าง
ข้อความคาดการณ์ได้ตามทฤษฎีบททางเรขาคณิ ต เช่นสํารวจพบว่า “เมือเส้นตรงสองเส้นตัดกัน
ขนาดของมุมทีอยูต่ รงข้ามจะเท่ากันเสมอ”
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นอกจากนักเรี ยนจะสร้างรู ปพืนฐานได้เช่นเดียวกับนักเรี ยน
ระดับประถมศึกษาแล้ว ครู ยงั สามารถส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนสร้างรู ปอืน ๆ ทีปกติแล้วสร้างด้วยดินสอ
ไม้บรรทัด หรื อโพรแทรกเตอร์ จะทําได้ยาก แต่เมือใช้เครื องมือทีมีในแบบร่ างและใช้ความรู ้ทาง
คณิ ตศาสตร์ ทีมีมากขึนมาช่วยในการสร้าง นักเรี ยนก็จะทําได้ง่ายและรวดเร็ วขึน จินตนาการที
หลากหลายของนักเรี ยนจะเพิมขึนมากเช่นเดียวกัน สิ งทีนักเรี ยนในระดับนีควรจะมีโอกาสได้
ฝึ กฝนมากขึน คือ การสํารวจหาความสัมพันธ์จากรู ปเรขาคณิ ตต่าง ๆ เพือสร้างข้อความคาดการณ์วา่
จะเกิดอะไรขึน หรื อจะเป็ นอย่างไร เช่นหาผลบวกของขนาดของมุมภายในของรู ปหลายเหลียมแบบ
ต่าง ๆ หรื อเส้นแบ่งครึ งมุมภายนอกและมุมภายในของมุม ๆ หนึงของรู ปสามเหลียมใด ๆ นัน
สัมพันธ์กนั อย่างไร หลังจากนักเรี ยนสามารถสร้างข้อความคาดการณ์ได้แล้ว ครู อาจให้นกั เรี ยน
อธิ บายแสดงเหตุผลแบบนิรนัยเพือยืนยันว่าข้อความคาดการณ์ทีได้นนเป็
ั นจริ งอีกครังหนึง
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คณิ ตศาสตร์ ทีนักเรี ยนได้เรี ยนในระดับนีมีความเป็ น
นามธรรมมากขึน แต่ถา้ หากครู สามารถแสดงให้นกั เรี ยนเห็นเป็ นรู ปธรรมมากขึนได้เท่าใด นักเรี ยน
ทีมีความสามารถทางคณิ ตศาสตร์ ระดับปานกลางลงมา ก็จะเรี ยนคณิ ตศาสตร์ อย่างมีความสุ ขมาก
ขึนเท่านัน และแม้กระทังนักเรี ยนทีมีความสามารถสู ง เมือได้เห็นรู ปภาพหรื อกราฟทีปรับขนาด
และเคลือนไหวได้ก็อาจจะทําให้จินตนาการทีเขามีอยูแ่ ล้วมีเพิมมากขึนไปอีก และค้นคว้าสิ งใหม่ ๆ
เพิมขึนได้อีกด้วย
ในการนําโปรแกรม GSP มาใช้ในการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนมี
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โอกาสสํารวจและค้นพบแนวคิดต่าง ๆ ในวิชาเรขาคณิ ต พีชคณิ ต แคลคูลสั ตลอดจนถึงการหาค่า
อนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั และการหาปริ พนั ธ์ การใช้โปรแกรม GSP มีส่วนช่วยทําให้การสอน
คณิ ตศาสตร์ เช่น การแปลงทางเรขาคณิ ตเกียวกับการเลือนขนาน การหมุนและการสะท้อน ภาคตัด
กรวย เวกเตอร์ แคลคูลสั และฟังก์ชนั ตรี โกณมิติ ง่ายต่อความเข้าใจ ช่วยในการพัฒนาทักษะต่าง ๆ
เช่น การนึกภาพ การสร้างตัวแบบเชิงคณิ ตศาสตร์ (mathematical model) การสร้างข้อความ
คาดการณ์ทีสามารถนําไปสู่ การพิสูจน์ จึงอาจกล่าวได้วา่ โปรแกรม GSP เป็ นสื อเทคโนโลยีทีดีมาก
โปรแกรมหนึงในการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ นักเรี ยนทีสามารถใช้โปรแกรมนี จะมีเจตคติทีดีต่อ
คณิ ตศาสตร์ และใช้เป็ นสื อในการค้นคว้าเพือสร้างสรรค์โครงงานคณิ ตศาสตร์ทีตรงกับความสนใจ
และสอดคล้องกับระดับความสามารถอีกด้วย
สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้เล็งเห็นประโยชน์ของโปรแกรม
GSP ทีมีต่อการเรี ยนรู ้วชิ าคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จึงได้จดั ซื อลิขสิ ทธิ โปรแกรม
แปลเป็ นภาษาไทย และนําโปรแกรมนีเข้าสู่ การศึกษาของประเทศไทย ด้วยการเผยแพร่ จดั อบรม
และขยายผลการใช้โปรแกรม GSP นีไปสู่ โรงเรี ยนทัวประเทศ โดยจัดตังศูนย์อบรมการใช้
โปรแกรม GSP ให้กบั ครู คณิ ตศาสตร์ 40 ศูนย์โรงเรี ยนทัวประเทศเพือขยายผลในท้องถิน
งานวิจยั จํานวนมากรายงานว่า โปรแกรม GSP เป็ นสื อเทคโนโลยีทีเหมาะสมและเพิม
ประสิ ทธิภาพในการจัดการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ โดยเฉพาะการสอนทีเน้นให้ผเู้ รี ยนเป็ น
สําคัญและส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเองได้ ดังเช่น
สุ ธีรา แก้วบุญเรื อง (2555) กล่าวว่า การเรี ยนการสอนโดยใช้สือโปรแกรม GSP เป็ นสื อ
เทคโนโลยีสารสนเทศทีช่วยให้การสอนคณิ ตศาสตร์ เป็ นรู ปธรรมมากยิงขึน และผูเ้ รี ยนสามารถ
สร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเองช่วยให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาทักษะของการนึกภาพหรื อภาพเคลือนไหวของ
กระบวนการแก้ปัญหาได้ง่ายขึนรวมทังสามารถสร้างความเข้าใจในปั ญหาทีกระจ่างชัดเป็ น
รู ปธรรม
สุ ทธาภรณ์ ต้นสี นนท์ (2554) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วิชาคณิ ตศาสตร์ มุ่งเน้น
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้รู้จกั การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง และมีความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ จึงต้องนําเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้มากยิงขึน ซึงโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) เป็ นซอฟแวร์ทีใช้ในการสอน
เรขาคณิ ตได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพช่วยให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้เรขาคณิ ตทีมีลกั ษณะเป็ นรู ปธรรมมากขึน
นัยนา บุญสมร (2550) กล่าวว่า การสอนโดยใช้สือโปรแกรม GSP เป็ นการสอนทีเน้นให้
นักเรี ยนได้คน้ พบความรู้ดว้ ยตนเอง เนืองจากโปรแกรม มีลกั ษณะสําคัญคือกระตุน้ ให้นกั เรี ยนมี
ความสนใจ ตืนเต้น และสามารถทําความเข้าใจหรื อการหาคําตอบด้วยตนเอง
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สมจิตร บุญเทียม (2553) กล่าวว่า โปรแกรม GSP เป็ นสื อเทคโนโลยีทีช่วยให้ผเู ้ รี ยนมี
โอกาสเรี ยนคณิ ตศาสตร์ โดยการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและเป็ นการเรี ยนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สําคัญ เป็ นสื อทีช่วยให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาทักษะของการจินตนาการภาพและทักษะของกระบวนการ
แก้ปัญหา อีกทังยังสามารถนําเสนอภาพเคลือนไหว (Animation) มาใช้อธิ บายเนือหายาก ๆ ให้เกิด
ความเข้าใจได้ง่ายขึน ตลอดจนเน้นให้ผเู้ รี ยนฝึ กปฏิบตั ิดว้ ยตนเองได้จากบทเรี ยนปฏิบตั ิการทีสร้าง
ขึน ดังนันผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจะพัฒนากิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ เรื องภาคตัดกรวย โดยใช้
โปรแกรม GSP

4. ผลสั มฤทธิทางการเรียน
ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนเป็ นความสามารถของนักเรี ยนในด้านต่าง ๆ ซึ งเกิดจากนักเรี ยน
ได้รับประสบการณ์จากการจัดการเรี ยนการสอนของครู โดยมีผใู้ ห้ความหมายไว้ในแนวทาง
เดียวกัน ดังนี
4.1 ความหมายของผลสั มฤทธิทางการเรียน
เยาวดี วิบูลย์ศรี (2539, หน้า 16) ได้ให้ความหมายว่า ผลสัมฤทธิทางการเรี ยน หมายถึง
ความรู ้ของผูเ้ รี ยนทีเรี ยนรู ้ดา้ นเนื อหา และทักษะต่าง ๆ แต่ละวิชาทีได้จดั สอนในระดับชันเรี ยนต่าง
ๆ ซึ งวัดได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนทังทีเป็ นข้อเขียนและเป็ นภาคปฏิบตั ิจริ ง
อารี ย ์ วชิรวรากร (2542, หน้า 143) ให้ความหมายว่า ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน หมายถึง
การเปลียนแปลงพฤติกรรมทีเกียวข้องกับสมรรถภาพทางสมองและสติปัญญาของนักเรี ยนหลังจาก
ทีได้เรี ยนไปแล้วโดยใช้แบบทดสอบ
สมพร เชือพันธ์ (2547, หน้า 53) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์
หมายถึงความสามารถ ความสําเร็ จและสมรรถภาพด้านต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยนทีได้จากการเรี ยนรู ้อนั เป็ น
ผลมาจากการเรี ยนการสอน การฝึ กฝนหรื อประสบการณ์ของแต่ละบุคคลซึ งสามารถวัดได้จากการ
ทดสอบด้วยวิธีการต่าง ๆ
พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข (2548, หน้า 125) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ ทางการ
เรี ยนหมายถึงขนาดของความสําเร็ จทีได้จากกระบวนการเรี ยนการสอน
ปราณี กองจินดา (2549, หน้า 42) กล่าว่า ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน หมายถึง ความ
สามารถหรื อผลสําเร็ จทีได้รับจากกิจกรรมการเรี ยนการสอน เป็ นการเปลียนแปลงพฤติกรรมและ
ประสบการณ์เรี ยนรู้ทางด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย
สาวิตรี ปารี พนั ธ์. (2553, หน้า 65) ได้กล่าวว่า ผลสัมฤทธิทางการเรี ยน หมายถึง ผลการ
เรี ยนรู ้ดา้ นเนื อหาวิชาและทักษะต่าง ๆ ของแต่ละวิชาทีนักเรี ยนได้รับการเรี ยนรู ้ผา่ นมาแล้ว เป็ น
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ความสามารถในการเข้าถึงความรู้ การพัฒนาทักษะในการเรี ยนโดยอาศัยความพยายามและ
แสดงออกในรู ปความสําเร็ จ ซึงสามารถสังเกตและวัดได้โดยอาศัยเครื องมือทางจิตวิทยาหรื อ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยนทังทีเป็ นข้อเขียนและการปฏิบตั ิจริ ง
Good (1973, p. 7) ได้กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ คือการทําให้สาํ เร็ จหรื อประสิ ทธิ ภาพทางด้าน
การกระทําในลักษณะทีกําหนดให้หรื อด้านความรู ้ ส่ วนผลสัมฤทธิทางการเรี ยน หมายถึง การเข้าถึง
ความรู้ทีกําหนดให้ หรื อคะแนนทีได้จากงานทีครู มอบหมายหรื อทังสองอย่าง
Mehrens (1976, p. 73) ได้กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน หมายถึง ความรู ้ ทักษะ และ
สมรรถภาพสมองด้านต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยนต่อการเรี ยนแต่ละวิชา ซึ งสามารถวัดได้จากแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน
ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ หมายถึงความสามารถทางสติปัญญา (Cognitive
domain) ในทางคณิ ตศาสตร์ ซึง Wilson (1971) ได้จาํ แนกพฤติกรรมทีพึงประสงค์ดา้ นสติปัญญาใน
การเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ออกเป็ น 4 ระดับคือ
1. ความรู ้ความจําเกียวกับการคิดคํานวณ (Computation) เป็ นความสามารถในการระลึก
ถึงสิ งทีเรี ยนมาแล้วการวิเคราะห์พฤติกรรมมี 3 ด้านคือ
1.1 ความรู ้ความจําเกียวกับข้อเท็จจริ ง (knowledge of specific facts) เป็ น
ความสามารถทีจะระลึกข้อเท็จจริ งต่าง ๆ ทีนักเรี ยนเคยได้รับจากการเรี ยนรู ้มาแล้วคําถามทีวัด
ความสามารถในระดับนี จะเกียวกับข้อเท็จจริ งซึ งนักเรี ยนได้สะสมมาเป็ นเวลานานแล้ว
1.2 ความรู ้ความจําเกียวกับนิ ยามและศัพท์ (knowledge of terminology) เป็ น
ความสามารถทีจะระลึกหรื อจําศัพท์และนิยามต่าง ๆ โดยคําถามอาจจะถามโดยตรงหรื อโดยอ้อมก็
ได้แต่ไม่ตอ้ งอาศัยการคิดคํานวณ
1.3 ความรู ้ความจําเกียวกับการใช้กระบวนการคิดคํานวณ (ability of carry out
algorithms) เป็ นความสามารถในการใช้ขอ้ เท็จจริ งหรื อนิยามและกระบวนการทีได้เรี ยนรู้มาแล้ว
มาคิดคํานวณตามลําดับขันตอนข้อสอบทีวัดความสามารถด้านนีต้องเป็ นโจทย์ง่าย ๆ คล้ายคลึงกับ
ตัวอย่างนักเรี ยนไม่ตอ้ งพบกับความยุง่ ยากในการตัดสิ นใจเลือกใช้กระบวนการ
2. ความเข้าใจ (comprehensiveness) เป็ นความสามารถในการแปลความหมายและ
การขยายความในปั ญหาใหม่ ๆ โดยนําความรู ้ทีได้เรี ยนรู ้มาแล้วไปสัมพันธ์กบั โจทย์ปัญหาทาง
คณิ ตศาสตร์การแสดงพฤติกรรมมี 6 ขันคือ
2.1 ความเข้าใจเกียวกับความคิดรวบยอดหรื อมโนมติ (knowledge of concepts)
เป็ นความสามารถทีซับซ้อนกว่าความรู ้ความจําเกียวกับข้อเท็จจริ งเพราะมโนมติเป็ นนามธรรมที
ประมวลจากข้อเท็จจริ งต่าง ๆ ต้องอาศัยการตัดสิ นใจในการตีความหรื อยกตัวอย่างของมโนมตินนั
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โดยใช้คาํ พูดของตนหรื อเลือกความหมายทีกําหนดให้ซึงเขียนในรู ปใหม่ทีแตกต่างจากทีเคยเรี ยน
มิฉะนันเป็ นการวัดความจํา
2.2 ความเข้าใจเกียวกับหลักการกฎและการสรุ ปอ้างอิงเป็ นกรณี ทวไป
ั (knowledge
of principle, rule and generalizations) เป็ นความสามารถในการนําเอาหลักการกฎและความเข้าใจ
เกียวกับมโนมติไปสัมพันธ์กบั โจทย์ปัญหาจนได้แนวทางในการแก้ปัญหาถ้าคําถามนันเป็ นคําถาม
เกียวกับหลักการและกฎทีนักเรี ยนเพิงเคยพบเป็ นครังแรกอาจจัดเป็ นพฤติกรรมในระดับการ
วิเคราะห์ก็ได้
2.3 ความเข้าใจเกียวกับโครงสร้างทางคณิ ตศาสตร์ (knowledge of mathematical
structure) คําถามทีวัดพฤติกรรมระดับนี เป็ นคําถามทีวัดเกียวกับสมบัติของระบบจํานวนและ
โครงสร้างทางพีชคณิ ต
2.4 ความสามารถในการแปลงส่ วนประกอบของโจทย์ปัญหาจากรู ปแบบหนึงไปสู่
อีกรู ปแบบหนึง (ability of transform problem elements from one mode to another) เป็ น
ความสามารถในการเปลียนข้อความทีกําหนดให้เป็ นข้อความใหม่เช่นเปลียนจากภาษาพูดให้เป็ น
สมการซึ งมีความหมายคงเดิมโดยไม่รวมถึงกระบวนการแก้ปัญหา (algorithms) หลังจากเปลียน
แล้วอาจกล่าวได้วา่ เป็ นพฤติกรรมทีง่ายทีสุ ดของพฤติกรรมระดับความเข้าใจ
2.5 ความสามารถในการใช้หลักเหตุและผล (ability to follow a line of reasoning)
เป็ นความสามารถในการอ่านและเข้าใจข้อความทางคณิ ตศาสตร์ ซึงต่างจากความสามารถในการ
อ่านทัว ๆ ไป
2.6 ความสามารถในการอ่านและตีความโจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ (ability to read and
interpret a problem) ข้อสอบทีวัดความสามารถในขันนีอาจดัดแปลงมาจากข้อสอบทีวัด
ความสามารถในขันอืน ๆ โดยให้นกั เรี ยนอ่านและตีความโจทย์ปัญหาซึ งอาจอยูใ่ นรู ปของข้อความ
ตัวเลขข้อมูลทางด้านสถิติหรื อกราฟ
3. การนําไปใช้ (application) เป็ นความสามารถในการนําความรู้กฎหลักการข้อเท็จจริ ง
สู ตรทฤษฎีทีเรี ยนรู ้มาแล้วไปแก้ปัญหาใหม่ทีเกิดขึนเป็ นผลสําเร็ จการวัดพฤติกรรมมี 4 ขันคือ
3.1 ความสามารถในการแก้ปัญหาทีคล้ายกับปั ญหาทีประสบอยูใ่ นระหว่างเรี ยนรู ้
(ability to solve routine problem) นักเรี ยนต้องอาศัยความสามารถในระดับความเข้าใจและเลือก
กระบวนการแก้ปัญหาจนได้คาํ ตอบออกมา
3.2 ความสามารถในการเปรี ยบเทียบ (ability to make comparisons) เป็ น
ความสามารถในการค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 2 ชุดเพือสรุ ปการตัดสิ นใจซึงในการ
แก้ปัญหาขันนีอาจต้องใช้วธิ ี การคิดคํานวณและจําเป็ นต้องอาศัยความรู ้ทีเกียวข้องรวมทัง
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ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล
3.3 ความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้ มูล (ability to analyze data) เป็ นความสามารถ
ในการตัดสิ นใจอย่างต่อเนื องในการหาคําตอบจากข้อมูลทีกําหนดให้ซึงอาจต้องอาศัยการแยก
ข้อมูลทีเกียวข้องออกจากข้อมูลทีไม่เกียวข้องพิจารณาว่าอะไรคือข้อมูลทีต้องการเพิมเติมมีปัญหา
อืนใดบ้างทีอาจเป็ นตัวอย่างในการหาคําตอบของปั ญหาทีกําลังประสบอยูห่ รื อต้องแยกโจทย์ปัญหา
ออกพิจารณาเป็ นส่ วน ๆ มีการตัดสิ นใจหลายครังอย่างต่อเนืองตังแต่ตน้ จนได้คาํ ตอบหรื อผลลัพธ์ที
ต้องการ
3.4 ความสามารถในการมองเห็นแบบลักษณะโครงสร้างทีเหมือนกันและการ
สมมาตร (ability to recognize patterns isomorphisms and symmetries) เป็ นความสามารถทีต้อง
อาศัยพฤติกรรมอย่างต่อเนื องตังแต่การระลึกถึงข้อมูลทีกําหนดให้การเปลียนรู ปปั ญหาการจัด
กระทํากับข้อมูลและการระลึกถึงความสัมพันธ์นกั เรี ยนต้องสํารวจหาสิ งทีคุน้ เคยกันจากข้อมูลหรื อ
สิ งทีกําหนดจากโจทย์ปัญหาให้พบ
4. การวิเคราะห์ (analysis) เป็ นความสามารถในการแก้ปัญหาทีนักเรี ยนไม่เคยเห็น
หรื อไม่เคยทําแบบฝึ กหัดมาก่อนซึ งส่ วนใหญ่เป็ นโจทย์ปัญหาพลิกแพลงแต่ก็อยูใ่ นขอบเขตของ
เนือหาวิชาทีเรี ยนการแก้โจทย์ปัญหาจําเป็ นต้องอาศัยความรู ้ทีได้เรี ยนรู ้มารวมกับความคิด
สร้างสรรค์เพือแก้ปัญหาพฤติกรรมในระดับนีถือว่าเป็ นพฤติกรรมขันสู งสุ ดของการจัดการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ ซึงต้องใช้สมรรถภาพทางสมองระดับสู งแบ่งออกเป็ น 5 ขันดังนี
4.1 ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทีไม่เคยเห็นมาก่อน (ability to solve
nonroutine problems) คําถามในขันนีเป็ นคําถามทีซับซ้อนไม่มีในแบบฝึ กหัดหรื อตัวอย่างนักเรี ยน
ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ผสมผสานกับความเข้าใจมโนมตินิยามตลอดจนทฤษฎีต่าง ๆ ทีเรี ยน
มาแล้วอย่างดีเพือแก้ปัญหา
4.2 ความสามารถในการค้นหาความสัมพันธ์ (ability to discover relationships) เป็ น
ความสามารถในการจัดส่ วนต่าง ๆ ทีโจทย์กาํ หนดให้ใหม่แล้วสร้างความสัมพันธ์ขึนใหม่เพือใช้ใน
การแก้ปัญหาแทนการจําความสัมพันธ์เดิมแล้วนํามาใช้กบั ข้อมูลใหม่เท่านัน
4.3 ความสามารถในการสร้างข้อพิสูจน์ (ability to construct proofs) เป็ นความ
สามารถในการสร้างภาษาเพือยืนยันข้อความทางคณิ ตศาสตร์ อย่างสมเหตุสมผลโดยอาศัยนิยาม
สัจพจน์และทฤษฎีต่าง ๆ ทีเรี ยนมาแล้วพิสูจน์โจทย์ปัญหาทีไม่เคยพบมาก่อน
4.4 ความสามารถในการวิพากษ์วจิ ารณ์ขอ้ พิสูจน์ (ability to criticize proof) เป็ น
ความสามารถทีควบคู่กบั ความสามารถในการสร้างข้อพิสูจน์อาจเป็ นพฤติกรรมทีมีความซับซ้อน
น้อยกว่าพฤติกรรมในการสร้างข้อพิสูจน์พฤติกรรมในขันนีต้องการให้นกั เรี ยนสามารถตรวจสอบ
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ข้อพิสูจน์วา่ ถูกต้องหรื อไม่มีตอนใดผิดบ้าง
4.5 ความสามารถในการสร้างสู ตรและทดสอบความถูกต้องให้มีผลใช้ได้เป็ นกรณี
ทัวไป (ability to formulate and validate generalizations) เป็ นความสามารถในการค้นพบสู ตรหรื อ
กระบวนการแก้ปัญหาและพิสูจน์วา่ ใช้เป็ นกรณี ทวไปได้
ั
4.2 แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิทางการเรียน
ความหมายทัวไปของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนมีนกั การศึกษาหลายท่าน
ได้ให้คาํ นิยามไว้ดงั นี
Ross and Stanley (1967) ได้ให้ความหมายว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยน
หมายถึงแบบทดสอบทีใช้วดั ความสามารถทางวิชาการเช่นแบบทดสอบวิชาเลขคณิ ต แบบทดสอบ
วิชาพีชคณิ ต เป็ นต้น
สิ ริพร ทิพย์คง (2545) ได้กล่าวว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยนหมายถึงชุด
คําถามทีมุ่งวัดพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนให้มีความรู ้ทกั ษะและสมรรถภาพทางสมองด้าน
ต่าง ๆ ในเรื องทีเรี ยนรู ้ไปแล้วมากน้อยเพียงใดแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยน
แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือ
1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ มาตรฐาน (standardized achievement test) เป็ น
แบบทดสอบทีสร้างขึนโดยกลุ่มผูเ้ ชียวชาญด้านวัดผลและประเมินผลร่ วมกับผูเ้ ชียวชาญในสาขา
เฉพาะวิชามีการวางแผนการสร้างข้อสอบอย่างมีระบบกําหนดวัตถุประสงค์มีการทดลองใช้
แบบทดสอบทีสร้างขึนเพือตรวจสอบความเป็ นมาตรฐานมีการกําหนดเวลาและวิธีการดําเนินการ
ของการทดสอบตลอดจนคู่มือประกอบการใช้แบบทดสอบอย่างละเอียดมีการวิเคราะห์และ
ปรับปรุ งหลายครังจนได้แบบทดสอบทีมีคุณภาพดี
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทีผูส้ อนสร้างขึน (teacher made test) เป็ นแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิทีผูส้ อนสร้างขึนเพือใช้วดั ผลการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนในเรื องทีนักเรี ยนได้เรี ยนรู้ไปแล้ว
จากความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนทีกล่าวมาจะเห็นได้วา่
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนส่ วนใหญ่ทีสร้างขึนมีความมุ่งหมายทีสําคัญคือใช้
ตรวจสอบคุณภาพนักเรี ยนด้วยวิธีทีหลากหลายซึงอาจจะเน้นการวัดความรู้ความคิดทักษะ
กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ และคุณลักษณะทีพึงประสงค์ทีครอบคลุมถึงเจตคติทางคณิ ตศาสตร์
เพือให้ได้ขอ้ มูลอย่างเพียงพอและตรงตามความเป็ นจริ งผลทีได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยนจะนําไปใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งการจัดการเรี ยนรู้และการเลือกรู ปแบบการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ต่อไป
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5. ดัชนีประสิ ทธิผล
มีผใู้ ห้ความหมายของดัชนีประสิ ทธิผล (Effectiveness Index: E.I.) ไว้ดงั ต่อไปนี
กรมวิชาการ (2545, หน้า 58) กล่าวว่า ดัชนีประสิ ทธิ ผล (E.I.) เป็ นค่าแสดง
ความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยนดัชนี ประสิ ทธิ ผลควรมีค่า 0.5 ขึน
บุญชม ศรี สะอาด (2546, หน้า 157-159) กล่าวว่าในการวิเคราะห์หาประสิ ทธิ ผลของสื อ
วิธีสอน หรื อนวัตกรรม ทีผูว้ จิ ยั สร้างขึนและพัฒนาขึนว่ามีประสิ ทธิ ผล (effectiveness) เพียงใด
ก็จะนําสื อทีพัฒนาขึนไปทดลองใช้กบั ผูเ้ รี ยนทีอยูใ่ นระดับมากเหมาะสม แล้วนําผลการทดลอง
มาวิเคราะห์หาดัชนีประสิ ทธิผล
ไชยยศ เรื องสุ วรรณ (2546, หน้า 170) ได้กล่าวถึงดัชนีประสิ ทธิ ผลไว้วา่ ค่าทีคํานวณจะ
ได้เป็ นทศนิยม ซึ งค่าทศนิยมทีได้ถา้ มีค่าใกล้ 1 มากเพียงใดยิงแสดงว่าสื อนันมีประสิ ทธิ ภาพมาก
ข้อมูลทีนํามาใช้ในการคํานวณ มาจากคะแนนผลสัมฤทธิทางการเรี ยน ทังการทดสอบ
ก่อนเรี ยน และการทดสอบหลังเรี ยน
เผชิญ กิจระการ และสมนึก ภัททิยธนี (2544, หน้า 30-36) ได้วเิ คราะห์ประสิ ทธิภาพ
ของสื อและเทคโนโลยีเพือการศึกษา ซึ งเป็ นเรื องเกียวกับประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการของ
สื อ (E1) และประสิ ทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) สรุ ปได้วา่ เป็ นการพิจารณาทีเน้นกระบวนการ (E1)
กับผลลัพธ์ของสื อ (E2) ทีใช้ ถ้าหากผูว้ จิ ยั ต้องการพิจารณาต่อไปว่าแผนการเรี ยนหรื อสื อทีสร้างขึน
ยังมีคุณภาพในแง่มุมอืนอีกหรื อไม่ ก็สามารถพิจารณาได้โดยดูพฒั นาการของนักเรี ยน คือ พิจารณา
ว่าก่อนหรื อหลังการเรี ยนเรื องใด ๆ นักเรี ยนได้พฒั นาหรื อมีความสามารถเพิมขึนอย่างเชือได้
หรื อไม่ หรื อเพิมขึนเท่าไร ซึ งอาจจะพิจารณาได้จากการคํานวณหาค่า t-test (dependent samples)
หรื อหาค่าดัชนีประสิ ทธิ ผล (effectiveness index: E.I.) มีรายละเอียดดังนี
1. การหาพัฒนาการทีเพิมขึนของผูเ้ รี ยนโดยอาศัยการหาค่า t-test (dependent samples)
เป็ นการพิจารณาดูวา่ นักเรี ยนมีพฒั นาการเพิมขึนอย่างเชื อถือได้หรื อไม่ โดยทําการทดสอบนักเรี ยน
ทุกคนก่อนเรี ยน (pre-test) และหลังเรี ยน (post-test) แล้วนํามาหาค่า t-test (dependent samples)
หากมีนยั สําคัญทางสถิติก็ถือได้วา่ นักเรี ยนกลุ่มทีผูว้ จิ ยั กําลังศึกษามีพฒั นาการเพิมขึนอย่างเชือถือได้
2. การพัฒนาการทีเพิมขึนของผูเ้ รี ยนโดยอาศัยการหาค่าดัชนีประสิ ทธิ ผล
(effectiveness index: E.I.) ใช้วธิ ีการของกูดแมน เฟลคเทอร์ และชไนเดอร์ มีสูตรดังนี
ดัชนีประสิ ทธิผล (รายบุคคล) เท่ากับ ความแตกต่างของคะแนนหลังเรี ยนกับก่อนเรี ยน
หารด้วยความแตกต่างของคะแนนเต็มกับคะแนนก่อนเรี ยน
ดัชนีประสิ ทธิผล (กลุ่ม) เท่ากับ ความแตกต่างของคะแนนหลังเรี ยนกับก่อนเรี ยนของ
ของทุกคนหารด้วย ความแตกต่างของ (คะแนนเต็มคูณด้วยจํานวนผูเ้ รี ยน) กับคะแนนก่อนเรี ยน

41
ของทุกคน
E.I. รายบุคคล = คะแนนสอบหลังเรี ยน – คะแนนสอบก่อนเรี ยน
คะแนนเต็ม – คะแนนสอบก่อนเรี ยน
E.I. กลุ่ม = ผลรวมของคะแนนสอบหลังเรี ยน – ผลรวมรวมของคะแนนสอบก่อนเรี ยน
(จํานวนนักเรี ยน x คะแนนเต็ม) – ผลรวมของคะแนนสอบก่อนเรี ยน
การหาค่า E.I. ทังรายบุคคลและกลุ่ม เป็ นการพิจารณาพัฒนาการในลักษณะทีว่าเพิมขึน
เท่าไร ไม่ได้ทดสอบว่าเพิมขึนอย่างเชื อถือได้หรื อไม่ เช่น ค่า E.I. = 0.6240 นัน เรี ยกว่า หาค่าดัชนี
ประสิ ทธิผล (E.I.) และเพือให้สือความหมายกันง่ายขึนจึงแปลงคะแนนให้อยูใ่ นรู ปร้อยละ
เช่น จากค่าดัชนีประสิ ทธิ ผล (E.I.) = 0.6240 คิดเป็ นร้อยละ 62.40
จากข้างต้น สรุ ปได้วา่ ดัชนีประสิ ทธิผล (E.I.) เป็ นค่าทีแสดงความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยน
โดยพิจารณาจากคะแนนสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ซึ งควรมีค่ามากกว่า 0.5 ขึนไป

6. ความพึงพอใจ
ความพึงพอใจเป็ นความรู้สึกของบุคคลไม่วา่ จะเป็ นทางบวกหรื อทางลบ ซึ งเป็ นผลจาก
ความเชือหรื อประสบการณ์ทีได้พบ ซึ งมีรายละเอียดดังนี
6.1 ความหมายของความพึงพอใจ
มีผใู ้ ห้ความหมายของความพึงพอใจไว้ในแนวทางเดียวกัน ดังนี
ราชบัณฑิตยสถาน (2542) ให้ความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ
พฤติกรรมเกียวกับความพึงพอใจของมนุษย์คือความพยายามทีจะขจัดความตึงเครี ยด หรื อความ
กระวนกระวาย หรื อภาวะไม่ได้ดุลยภาพในร่ างกาย ซึ งเมือมนุษย์สามารถขจัดสิ งต่าง ๆ ดังกล่าวได้
แล้ว มนุษย์ยอ่ มได้รับความพึงพอใจในสิ งทีตนต้องการ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช (2537, หน้า 19) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้
ตรงกับคําในภาษาอังกฤษว่า “Satisfaction” ซึ งมีความหมายว่า “ระดับความรู้สึกในทางบวกของ
บุคคลต่อสิ งใดสิ งหนึง”
กิตติพร อาจวิชยั (2554) ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้วา่ ความพึงพอใจในการ
ปฏิบตั ิงานเป็ นเรื องของความรู ้สึกของบุคคลทีมีต่องานทีปฏิบตั ิอยูแ่ ละความพึงพอใจจะส่ งผลต่อ
ความคิดในการปฏิบตั ิงาน อย่างไรก็ดี ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลไม่มีวนั สิ นสุ ด เปลียนแปลง
ได้เสมอตามกาลเวลาและสภาพแวดล้อม บุคคลจึงมีโอกาสทีจะไม่พึงพอใจในสิ งทีเคยพึงพอใจ
มาแล้ว
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วรรณสิ ริ เพ็ญสิ ทธิ (2546) ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้วา่ ความพึงพอใจ เป็ น
ความรู ้สึกส่ วนตัวทีรู ้สึกเป็ นสุ ขหรื อยินดีทีได้รับการตอบสนองความต้องการในสิ งทีขาดหายไป
หรื อสิ งทีทําให้เกิดความไม่สมดุล ความพึงพอใจเป็ นสิ งทีกําหนดพฤติกรรมทีจะแสดงออกของ
บุคคล ซึ งมีผลต่อการเลือกทีจะปฏิบตั ิในกิจกรรมใด ๆ นัน
ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2542) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า เป็ น
ความรู ้สึกพึงพอใจในการร่ วมกิจกรรมแบบเต็มใจ และพึงพอใจจนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน
Wallerstein (1971, p. 256) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึกทีเกิดขึนเมือได้รับ
ผลสําเร็ จตามความมุ่งหมาย และอธิ บายว่าความพึงพอใจ เป็ นการกระทําทางจิตวิทยา ไม่สามารถ
มองเห็นได้ชดั เจน แต่สามารถคาดคะเนว่าได้มีหรื อไม่มีจากการสังเกตพฤติกรรมของคนเท่านัน
การทีจะทําให้คนเกิดความพึงพอใจจะต้องศึกษาปั จจัยและองค์ประกอบทีเป็ นสาเหตุของความพึง
พอใจนัน
Good (1973) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง คุณภาพ หรื อระดับความพอใจ ซึ งเป็ นผล
จากความสนใจต่าง ๆ และทัศนคติทีบุคคลมีต่อกิจกรรม
Wolman (1973) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึกทีมีความสุ ขเมือเราได้รับ
ผลสําเร็ จความจุดมุ่งหมายความต้องการหรื อแรงจูงใจ
จากความหมายทีกล่าวมาข้างต้น สรุ ปได้วา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึกของบุคคล
ทีมีต่อสิ งใดสิ งหนึง โดยเกิดจากการทีบุคคลเข้าไปมีส่วนร่ วมในสิ งนัน หรื อเป็ นผลจากความเชือ
หรื อประสบการณ์ทีได้สัมผัส ความพึงพอใจเป็ นความรู้สึกทางบวกทีทําให้บุคคลกระตือรื อร้น มี
ความมุ่งมันในการปฏิบตั ิงานและมีขวัญกําลังใจทีดี
6.2 ทฤษฎีทเกี
ี ยวข้ องกับความพึงพอใจ
องค์ประกอบทีทําให้เกิดความพึงพอใจ คือสิ งจูงใจหรื อแรงแรงจูงใจ นักจิตวิทยาแบ่ง
แรงจูงใจออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
1. แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) ได้แก่ การจูงใจทีเกิดจากความรู ้ภายในของ
ผูเ้ รี ยนเอง เช่น ความต้องการ ความสนใจ และทัศนคติทีดีต่อวิชาทีเรี ยน ทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดความรู้สึก
กระตือรื อร้น อยากรู ้อยากเห็น อยากเรี ยน เต็มใจและตังใจเรี ยน เพราะต้องการความรู ้มิใช่เรี ยน
เพราะหวังผลอย่างอืน และ
2. แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) ได้แก่ การจูงใจทีเกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายนอกมาชักจูงหรื อกระตุน้ ให้เกิดการจูงใจภายในขึน เป็ นต้นว่า วิธีสอน บุคลิกภาพของผูส้ อน
และเทคนิคทีครู ใช้ในการสอน จะเป็ นสิ งจูงใจให้ผเู ้ รี ยนเกิดความรู ้สึกอยากเรี ยน การกระทําทีเกิด
จากแรงจูงใจภายนอกไม่ได้เป็ นการกระทําเพือความสําเร็ จของสิ งนันอย่างแท้จริ ง แต่เป็ นการ
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กระทําเพือสิ งจูงใจอย่างอืน เช่น การเรี ยนหวังคะแนน นอกเหนือไปจากการได้รับความรู้
ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s of Need) สรุ ปได้วา่ มนุษย์ถูกกระตุน้ จาก
ความปรารถนาทีจะได้ครอบครอง ความต้องการเฉพาะอย่าง ซึ งบุคคลย่อมมีความต้องการอยูเ่ สมอ
และไม่มีสินสุ ด เมือความต้องการใดได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการอย่างอืนก็จะเกิดขึนอีก
ความต้องการทีได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เป็ นสิ งจูงใจอีกต่อไป
ตามทฤษฎีของมาสโลว์ (Maslow, 1970, pp. 80-81) ได้จดั ประเภทความต้องการตาม
ความสําคัญออกเป็ น 5 ระดับ จากตําไปสู ง ดังนี
1. ความต้องการทางร่ างกาย (Physiological needs) เป็ นความต้องการพืนฐานเพือความ
อยูร่ อด เช่น อาหาร อากาศ นําดืม ทีอยูอ่ าศัย เครื องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ความต้องการการยกย่อง
และความต้องการทางเพศ
2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs) หรื อความต้องการทีเหนื อกว่าความ
ต้องการการอยูร่ อด ซึ งมนุษย์ตอ้ งการในระดับทีสู งขึน เช่น ต้องการความมันคงในการทํางาน ความ
ต้องการได้รับการปกป้ องคุม้ ครอง ความต้องการความปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ เป็ นต้น
3. ความต้องการด้านสังคม (Social needs) หรื อความต้องการความรักและการยอมรับ
(Love and belongingness needs) เช่น ความต้องการทังในแง่ของการให้และการได้รับซึ งความรัก
ความต้องการเป็ นส่ วนหนึงของหมู่คณะ ความต้องการให้ได้รับการยอมรับ
4. ความต้องการการยกย่อง (Esteem needs) ซึ งเป็ นความต้องการการยกย่องส่ วนตัว
(Self-esteem) ความนับถือ (Recognition) และสถานะ (Status) จากสังคม ตลอดจนเป็ นความ
พยายามทีจะให้มีความสัมพันธ์ระดับสู งกับบุคคลอืน เช่น ความต้องการให้ได้รับการเคารพนับถือ
ความสําเร็ จ ความรู ้ ศักดิศรี ความสามารถ สถานะทีดีและมีชือเสี ยงในสังคม
5. ความต้องการประสบความสําเร็ จสู งสุ ดในชีวติ (Self-actualization needs) เป็ นความ
ต้องการสู งสุ ดของแต่ละบุคคล ซึ งถ้าบุคคลใดสามารถบรรลุความต้องการในขันนี จะได้รับการยก
ย่องเป็ นบุคคลพิเศษ เช่น ความต้องการทีเกิดจากความสามารถทําทุกสิ งทุกอย่างได้สาํ เร็ จ นักร้อง
หรื อนักแสดงทีมีชือเสี ยง
สาระสําคัญของทฤษฎีความต้องการตามลําดับขันของมาสโลว์ สรุ ปได้วา่ ความต้องการ
ทัง 5 ขันของมนุษย์มีความสําคัญไม่เท่ากัน การจูงใจตามทฤษฎีนีจะต้องพยายามตอบสนองความ
ต้องการของมนุษย์ซึงมีความต้องการตามลําดับขันทีแตกต่างกัน และความต้องการในแต่ละขันจะมี
ความสําคัญต่อบุคคลมากน้อยเพียงใดนันขึนอยูก่ บั ความพึงพอใจทีได้รับการตอบสนองความ
ต้องการในขันนัน ๆ
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6.3 การวัดความพึงพอใจ
ความพึงพอใจของบุคคลเป็ นนามธรรม จึงเป็ นการยากทีจะวัดได้โดยตรง แต่เราสามารถ
วัดจากความคิดเห็นของบุคคลเหล่านันแทน ซึ งอาจมีความคลาดเคลือนได้ถา้ บุคคลเหล่านันแสดง
ความคิดเห็นไม่ตรงกับความรู ้สึกทีแท้จริ ง แต่ความคลาดเคลือนเหล่านีย่อมเกิดขึนได้เช่นเดียวกับ
การวัดโดยทัว ๆ ไป มีนกั การศึกษาให้ทศั นะเกียวกับการวัดความพึงพอใจไว้อย่างหลากหลาย ดังนี
ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546) ได้กาํ หนดจุดมุ่งหมายของการวัดความพึงพอใจ สรุ ป
ได้ดงั นี (1) เพือจะได้เข้าถึงความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการทํางานกับการปฏิบตั ิงานว่า
อะไรเป็ นสาเหตุทาํ ให้บุคคลทํางานได้ดี (2) เพือจะได้เข้าถึงปั จจัยต่าง ๆ ทีเกียวกับความพึงพอใจ
และความไม่พึงพอใจในการทํางาน
ภณิ ดา ชัยปัญญา (2541) ได้กล่าวไว้วา่ การวัดความพึงพอใจนัน สามารถทําได้หลายวิธี
ดังต่อไปนี
1. การใช้แบบสอบถาม โดยผูอ้ อกแบบสอบถาม เพือต้องการทราบความคิดเห็น ซึง
สามารถกระทําได้ในลักษณะกําหนดคําตอบให้เลือก หรื อตอบคําถามอิสระ คําภามดังกล่าวอาจถาม
ความพอใจในด้านต่าง ๆ
2. การสัมภาษณ์ เป็ นวิธีการวัดความพึงพอใจทางตรง ซึงต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการทีดี
จะได้ขอ้ มูลทีเป็ นจริ ง
3. การสังเกต เป็ นวิธีวดั ความพึงพอใจ โดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้ าหมายไม่
ว่าจะแสดงออกจากการพูดจา กริ ยา ท่าทาง วิธีนีต้องอาศัยการกระทําอย่างจริ งจัง และสังเกตอย่างมี
ระเบียบแบบแผน
หทัยทัตน์ ประทุมสู ตร (2542) กล่าวถึงการวัดความพึงพอใจ พอสรุ ปได้วา่ การวัดความ
พึงพอใจเป็ นเรื องทีเปรี ยบเทียบได้กบั ความเข้าใจทัว ๆ ไป ซึ งปกติจะวัดได้จากการสอบถามจาก
บุคคลทีต้องการจะถาม การศึกษาความพึงพอใจอาจแยกตามแนวทางวัดได้ 2 แนวทางคือ (1) วัด
จากสภาพทังหมดของแต่ละบุคคล เช่น ทีทํางาน ทีบ้าน และทุก ๆ อย่างทีเกียวข้องกับชีวติ
การศึกษาตามแนวทางนีจะได้ขอ้ มูลทีสมบูรณ์ แต่ยงุ่ ยากในการวัดและเปรี ยบเทียบ (2) วัดได้โดย
แยกออกเป็ นองค์ประกอบ เช่น องค์ประกอบทีเกียวกับงาน การนิเทศงานเกียวกับนายจ้าง

7. งานวิจยั ทีเกียวข้ อง
7.1 งานวิจัยทีเกียวข้ องกับแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์
สาวิตรี ปารี พนั ธ์ (2553) ได้ทาํ การพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดคอนสตรัคติ วิสซึ ม เรื อง พืนทีผิวและปริ มาตร กลุ่มตัวอย่างทีศึกษาประกอบด้วยนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3
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โรงเรี ยนกุตาไก้วทิ ยาคม อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม จํานวน 34 คน ผลการวิจยั พบว่า
ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 หลังได้รับการสอนด้วย
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวสิ ซึ ม เรื อง พืนทีผิวและปริ มาตร สู งกว่าก่อนได้รับการ
สอนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 นักเรี ยนมีเจตคติต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ หลังเรี ยนโดยใช้
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวสิ ซึ ม เรื อง พืนทีผิวและปริ มาตร อยูใ่ นระดับดีขึนไป
และภายหลังจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวสิ ซึ ม เรื อง พืนทีผิวและ
ปริ มาตร ผ่านไป 2 สัปดาห์ ผูว้ จิ ยั นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยน ทดสอบกับนักเรี ยน
กลุ่มทดลองอีกครังหนึง โดยเปรี ยบเทียบคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนทีเป็ นแบบ
ปรนัย 30 ข้อ 30 คะแนน หลังเรี ยนกับคะแนนหลังทดลองสอนผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ โดยใช้
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวสิ ซึ ม ใช้ t-test แบบ Dependent Samples พบว่า
นักเรี ยนทีเรี ยนด้วยกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวสิ ซึ ม มีความคงทนในการเรี ยนรู ้
สุ รางค์ทิพย์ นครไพร (2554) ได้ทาํ การวิจยั เพือพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู ้ พัฒนา
ผลสัมฤทธิทางการเรี ยน ศึกษาทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ เรื องเศษส่ วน ตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 5 และศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรี ยนต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วชิ าคณิ ตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ผลการ
วิจยั พบว่า นักเรี ยนทีได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ สามารถสร้างองค์
ความรู้และตรวจสอบความรู้ได้ดว้ ยตัวเอง มีความเชือมันในตนเอง กล้าแสดงความคิดเห็น สามารถ
อภิปรายแลกเปลียนความรู ้ซึงกันและกัน เรี ยนรู ้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล มีทกั ษะในการ
ทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน มีกระบวนการกลุ่ม มีทกั ษะกระบวนการแก้ปัญหาร่ วมกัน มีความรับผิดชอบ มี
การช่วยเหลือซึ งกันและกัน ส่ งผลให้นกั เรี ยนมีคุณลักษณะทีพึงประสงค์ตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้
รวมทังมีเจตคติทีดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนเฉลียร้อยละ 75.33 และ
จํานวนนักเรี ยนทีผ่านเกณฑ์คิดเป็ นร้อยละ 80.00 สําหรับทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทาง
คณิ ตศาสตร์ เรื องเศษส่ วน ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ โดยภาพรวมจะมีการนําขันตอน
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาไปใช้ในการแก้ปัญหาในระดับดีมาก ส่ วนความคิดเห็นของนักเรี ยนที
มีต่อการเรี ยนโดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ พบว่าโดยภาพ
รวมอยูใ่ นระดับมาก คือ ด้านการมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ( x = 4.38) ด้านสื อ
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ( x = 4.27) รองลงมาคือด้านบรรยากาศในชันเรี ยน ( x = 4.72)
อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด และลําดับต่อมาคือด้านการวัดและประเมินผล ( x = 3.54) อยูใ่ นระดับปาน
กลาง
จันทรพินทุ์ พัฒนโอฬาร (2556) ได้พฒั นาบทเรี ยนออนไลน์ตามแนวคอนสตรัคติวสิ ต์
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เพือส่ งเสริ มการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ ชันประถมศึกษาปี ที 3 โดยศึกษาผลของการแก้โจทย์
ปั ญหาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน ศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของนักเรี ยน และประเมินความพึง
พอใจของนักเรี ยนทีเรี ยนจากบทเรี ยนออนไลน์ ตามแนวคอนสตรัคติวสิ ต์ เพือส่ งเสริ มการแก้โจทย์
ปั ญหาคณิ ตศาสตร์ ชันประถมศึกษาปี ที 3 กลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั นีเป็ นนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี
ที 3 ของโรงเรี ยนวัดตรณาราม อําเภอพุนพินจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี จํานวน 40 คน ผลการวิจยั พบว่า
ผลการประเมินคุณภาพของการออกแบบบทเรี ยนออนไลน์ ตามแนวคอนสตรัคติวสิ ต์ ทีประเมิน
โดยผูเ้ ชียวชาญด้านเนื อหา ด้านการออกแบบสื อและการนําเสนอ และด้านการวัดผล มีคุณภาพของ
การออกแบบ มีความสอดคล้องกับหลักการ ทฤษฎีและกรอบแนวคิดทีใช้เป็ นพืนฐานในการ
ออกแบบและพัฒนาบทเรี ยนออนไลน์ ผลการศึกษาการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน
พบว่า นักเรี ยนสามารถแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ ตามแนวคิดของโพลยาได้ในระดับดีมาก
นักเรี ยนทีเรี ยนด้วยบทเรี ยนออนไลน์ตามแนวคอนสตรัคติวสิ ต์ มีคะแนนการทดสอบหลังเรี ยนสู ง
กว่าการทดสอบก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 และนักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อ
บทเรี ยนออนไลน์ตามแนวคอนสตรัคติวสิ ต์อยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก ดังนัน ผูว้ จิ ยั สรุ ปว่า “บทเรี ยน
ออนไลน์ตามแนวคอนสตรัคติวสิ ต์ทีพัฒนาขึนส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนสามารถแก้โจทย์ปัญหา
คณิ ตศาสตร์ และสามารถนําไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู้ได้”
จําปรี ญา อุตรา (2550) ได้ทาํ การวิจยั เพือพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู ้ทีเน้นทักษะ/
กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ เรื องเศษส่ วน สําหรับนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 1 และพัฒนาผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ให้ผเู ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ ทางการ
เรี ยนเฉลียร้อยละ 70 และผูเ้ รี ยนจํานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนตังแต่ร้อย
ละ 70 ขึนไป กลุ่มเป้ าหมายเป็ นนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 โรงเรี ยนบ้านโนนทันวิทยา สังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาขอนแก่น เขต 5 จํานวน 20 คน รู ปแบบการวิจยั ใช้ระเบียบวิธีการวิจยั
เชิงปฏิบตั ิการ ผลการวิจยั พบว่า การพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู ้ทีเน้นทักษะ/กระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ เรื องเศษส่ วน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1
เป็ นการจัดกิจกรรมทีมุ่งให้ผเู ้ รี ยนได้สร้างความรู ้ดว้ ยตนเองจากสถานการณ์ปัญหาทีสร้างขึนให้
สอดคล้องกับความสนใจและประสบการณ์ของผูเ้ รี ยน เพือให้เกิดความรอบรู ้ ความเข้าใจเกียวกับ
มโนมติในเรื องทีเรี ยน รวมทังการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ โดยการให้ผเู้ รี ยนได้
เรี ยนรู ้ทีจะแก้ปัญหาด้วยตนเองด้วยวิธีการทีหลากหลาย ทังจากสื อทีเป็ นรู ปธรรม กึงรู ปธรรมและ
สัญลักษณ์ ผูเ้ รี ยนได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นและแลกเปลียนความคิดเห็นซึ งกันและกัน ได้ใช้
ภาษาในการสื อสารทังภาษาพูดและภาษาเขียน รวมถึงแผนภูมิ แผนภาพทีผูเ้ รี ยนนําเสนอ ผูเ้ รี ยนมี
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ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนเฉลียร้อยละ 73.63 และผูเ้ รี ยนจํานวนร้อยละ 85 ของผูเ้ รี ยนทังหมด มี
ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนตังแต่ร้อยละ 70 ขึนไป
ทรงศรี กันทะ (2551) ได้ทาํ การวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยต่อ
พฤติกรรมการเรี ยนแบบสร้างองค์ความรู ้ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 สังกัดสํานักงานเขต
พืนทีการศึกษาเชียงราย เขต 2 กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 ภาคเรี ยนที 1 ปี
การศึกษา 2549 จํานวน 370 คน โดยได้มาจากการสุ่ มแบบแบ่งชัน จากประชากรจํานวน 3,353 คน
ตัวแปรทีใช้ศึกษา ประกอบด้วยตัวแปรอิสระทีเป็ นปั จจัยภายใน ได้แก่ เจตคติต่อการเรี ยน แรงจูงใจ
ใฝ่ สัมฤทธิ ตัวแปรภายนอก ได้แก่ ความคาดหวังของครอบครัว การอบรมเลียงดูของครอบครัว
สัมพันธภาพระหว่างนักเรี ยนกับเพือน สัมพันธภาพระหว่างนักเรี ยนกับครู วิธีสอนของครู ตัวแปร
ตาม คือ พฤติกรรมการเรี ยนแบบสร้างองค์ความรู ้ เครื องมือทีใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลเป็ น
แบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 4 ระดับ จํานวน 8 ฉบับ วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการวิเคราะห์
เส้นทาง (Path Analysis) ผลการวิจยั พบว่า ตัวแปรทีมีอิทธิ พลรวมต่อพฤติกรรมการเรี ยนแบบสร้าง
องค์ความรู ้สูงสุ ดคือ สัมพันธภาพระหว่างนักเรี ยนกับเพือน มีอิทธิ พลทางอ้อมผ่านเจตคติต่อการ
เรี ยนและแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ รองลงมา ได้แก่ สัมพันธภาพระหว่างนักเรี ยนกับครู มีอิทธิพล
ทางอ้อมผ่านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ การอบรมเลียงดูของครอบครัว มีอิทธิ พลทางอ้อมผ่านเจตคติต่อ
การเรี ยนและแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ วิธีสอนของครู มีอิทธิ พลทางอ้อมผ่านเจตคติต่อการเรี ยนและ
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ส่ วนตัวแปรทีมีอิทธิ พลเฉพาะทางตรงต่อพฤติกรรมการเรี ยนแบบสร้างองค์
ความรู ้ คือ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ และตัวแปรทีมีอิทธิ พลเฉพาะทางอ้อมต่อพฤติกรรมการเรี ยนแบบ
สร้างองค์ความรู ้ ประกอบด้วย เจตคติต่อการเรี ยนผ่านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ความคาดหวังของ
ครอบครัวผ่านเจตคติต่อการเรี ยนและแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ
อาภาพร ปั ญญาฟู (2551) ได้ทาํ การวิจยั เพือพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เรื อง
ทฤษฎีบทปี ทาโกรัส ชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ และพัฒนา
ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน ให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนเฉลียไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 และ
จํานวนนักเรี ยนทีผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนตังแต่ร้อยละ 70 ขึนไป
กลุ่มเป้ าหมายเป็ นนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2/ 1 โรงเรี ยนเกิงวิทยานุกลู จํานวน 32 คน ผลการวิจยั
พบว่า นักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เรื องทฤษฎีบทปี ทาโกรัส ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัค ติวสิ ต์ โดยได้ฝึกการคิดสร้างความรู้ดว้ ยตนเองจากสถานการณ์ปัญหาทีสร้างให้สอดคล้องกับ
ประสบการณ์ของนักเรี ยน และรู ้จกั การไตร่ ตรองปั ญหาร่ วมกับผูอ้ ืนในระบบกลุ่ม ทําให้นกั เรี ยน
เป็ นผูท้ ีรู ้จกั การยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ืน มีความกล้าแสดงออก มีความเชือมันในตนเอง และยัง
สามารถสร้างองค์ความรู ้ใหม่โดยการสร้างสถานการณ์ดว้ ยตนเองได้ดว้ ย บรรยากาศในการเรี ยน

48
เป็ นการช่วยเหลือซึ งกันและกัน และเพิมความสามัคคีในหมู่คณะ นักเรี ยนจํานวนร้อยละ 71.87 ของ
จํานวนนักเรี ยนทังหมด มีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนเฉลียร้อยละ 71.50 ผ่านเกณฑ์ความรอบรู ้ 70/ 70
ตามวัตถุประสงค์ทีตังไว้
ชุลีมาตร บรรณจงส์ (2553) ได้ทาํ การพัฒนาบทเรี ยนออนไลน์ตามแนวคิดทฤษฎีการ
สร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง เรื อง ความน่าจะเป็ น วิชาคณิ ตศาสตร์ ชันมัธยมศึกษาปี ที 5 ให้มี
ประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 75/ 75 และได้เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี ยน เรื องความน่าจะเป็ น ที
สอนโดยใช้บทเรี ยนออนไลน์ตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง กับการสอนแบบ
ปกติ พร้อมทังศึกษาความพึงพอใจต่อการเรี ยนด้วยบทเรี ยนออนไลน์ ฯ ดังกล่าว กลุ่มตัวอย่างทีใช้
ในการวิจยั เป็ นนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 โรงเรี ยนสุ รนารี วทิ ยา อําเภอเมืองนครราชสี มา จํานวน
133 คน โดยแบ่งเป็ นกลุ่มตัวอย่างในการหาประสิ ทธิภาพบทเรี ยนออนไลน์ตามแนวคิดทฤษฎีการ
สร้างองค์ความรู้ดว้ ยตนเอง ทีได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 39 คน และกลุ่มตัวอย่างใน
การทดลอง จํานวน 94 คน ทีได้มาโดยการสุ่ มแบบกลุ่ม ผลการวิจยั พบว่า ประสิ ทธิ ภาพของ
บทเรี ยนออนไลน์ตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ดว้ ยตนเองเรื องความน่าจะเป็ น มีค่า E1/ E2
เท่ากับ 84.75/ 76.11 เป็ นไปตามเกณฑ์ทีตังไว้ที 75/ 75 และมีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนหลังเรี ยนของ
กลุ่มทีสอนโดยใช้บทเรี ยนออนไลน์ตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง สู งกว่ากลุ่ม
ทีสอนแบบปกติ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 และนักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนโดย
ใช้บทเรี ยนออนไลน์ตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง อยูใ่ นระดับมาก
จิรพรรณ คงเคารพธรรม (2553) ได้วจิ ยั เพือพัฒนาการเรี ยนการสอน เรื องเศษส่ วนย่อย
โดยใช้แนวคิดทฤษฎี Constructivism เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื อง
เศษส่ วนย่อย ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ระหว่าง
การสอนโดยใช้แนวคิดทฤษฎี Constructivism กับการสอนปกติ และศึกษาความคงทนในการเรี ยนรู ้
วิชาคณิ ตศาสตร์ เรื องเศษส่ วนย่อย ของนักศึกษาทีได้รับการสอนโดยใช้แนวคิดทฤษฎี
Constructivism กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั เป็ นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พชันสู ง ชันปี
ที 1 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จํานวน 40 คน ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชา
คณิ ตศาสตร์ เรื องเศษส่ วนย่อย ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู งทีสอนโดยใช้
แนวคิดทฤษฎี Constructivism สู งกว่าทีสอนโดยใช้การสอนปกติ และนักศึกษาทีได้รับการสอน
วิชาคณิ ตศาสตร์ เรื องเศษส่ วนย่อย โดยใช้แนวคิดทฤษฎี Constructivism มีความคงทนในการเรี ยนรู้
สู งกว่านักศึกษากลุ่มควบคุมทีได้รับการสอนปกติ
Muthukrishna (1993, อ้างถึงใน มัณฑนา ฟักขาว, 2549, หน้า 55) ได้ศึกษาตรวจสอบ
ประสิ ทธิภาพของวิธีสอน 2 วิธี คือการสอนยุทธวิธีแบบชัดแจ้งด้วยการอธิ บายโดยตรงกับการสอน
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แบบการสร้างความรู ้ดว้ ยตนเองทีทําให้เกิดการค้นพบด้วยวิธีชีนํา (Guided Discovery) ต่อการ
พัฒนาทักษะทางปั ญญาระดับสู งเกียวกับการแก้ปัญหาคณิ ตศาสตร์ โดยแบ่งนักเรี ยนทีเป็ นกลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 60 คนออกเป็ น 4 กลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มที 1 รับการสอนแบบการสร้างความรู้ดว้ ย
ตนเอง กลุ่มที 2 รับการสอนยุทธวิธีการอธิ บายโดยตรง กลุ่มที 3 รับการสอนยุทธวิธีการอธิบาย
โดยตรงกับการใช้บรรยากาศแบบสร้างความรู ้ดว้ ยตนเองและกลุ่มที 4 เป็ นกลุ่มควบคุมซึ งรับการ
สอนแบบเดิม ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนทีเรี ยนในบรรยากาศการสอนแบบการสร้างความรู ้ดว้ ย
ตนเองมีพฒั นาการดีกว่านักเรี ยนทีได้รับการสอนยุทธวิธีการอธิ บายโดยตรง
Moore (2005) ได้ศึกษาการใช้รูปแบบการเรี ยนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ผา่ น
การทํางานกลุ่มในวิชาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการวิจยั พบว่า ทักษะการ
ทํางานของนักเรี ยนในชันเรี ยนมีผลกระทบเชิงบวก นักเรี ยนสามารถจดจําคําถามได้เพิมขึนเล็กน้อย
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลก็เปลียนแปลงไปอย่างมีนยั สําคัญด้วย และพบว่า
นักเรี ยนทีมีคะแนนตําสุ ด 15 คนซึงพิจารณาจากคะแนน Z มีการเปลียนแปลงสู งขึนร้อยละ 100
ผลการวิจยั อืน ๆ ทีพบคือ ความมันใจ ความเพียรพยายามและทัศนคติของนักเรี ยนทุกคนมีการ
พัฒนาสู งขึน นักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายแนวคิด แลกเปลียนข้อมูลกัน ให้การสนับสนุ นซึ งกันและกัน
และร่ วมกันคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์
Harling (2004) ได้ศึกษามุมมองของนักเรี ยนเกรด 5 ในการเรี ยนรู้โดยวิธีสอนตามแนว
คอนสตรัคติวสิ ซึ ม เพือเพิมความเข้าใจในเรื องของความเครี ยด ผลการศึกษาพบว่า นักเรี ยนมีความ
ตระหนักในตัวเอง การเห็นคุณค่าความเข้าใจ ความรู ้สึกของผูอ้ ืนและเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์
ของมนุษย์มากขึน
จากการศึกษางานวิจยั ทังหมดดังทีได้กล่าวมานัน เป็ นการสนับสนุนงานวิจยั นีว่า การจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ทีใช้แนวคิดการสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง (Constructivism) ช่วย
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู้และความพึงพอใจในการเรี ยนของผูเ้ รี ยน ทําให้ผเู้ รี ยนมีความเข้าใจเชิงมโนทัศน์
ลึกซึ งกว่าการเรี ยนทีครู บอกความรู ้แก่นกั เรี ยนโดยตรง ทําให้นกั เรี ยนมีความเชือและมีเป้ าหมายเชิง
บวกต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ ผูเ้ รี ยนให้ความสําคัญกับความเข้าใจและการร่ วมมือกันมากกว่าให้
ความสําคัญกับสาเหตุภายนอกทีเป็ นปั จจัยของความสําเร็ จน้อยลง และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูส้ อน
และผูเ้ รี ยน หรื อระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกันมากขึนในระหว่างการจัดกิจกรรม ทําให้ผวู ้ จิ ยั เชื อว่า
กิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ทีสร้างขึนจะทําให้ผเู ้ รี ยนมีความรู้ความ
เข้าใจและเกิดทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ทีดี ส่ งผลให้ระดับผลสัมฤทธิทางการเรี ยนสู งขึน
และทําให้ผเู ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์
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7.2 งานวิจัยทีเกียวข้ องกับการใช้ โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP)
สุ พิน ฟองจางวาง (2551) ได้เปรี ยบเทียบความสามารถเชิงปริ ภูมิและผลสัมฤทธิ ทางการ
เรี ยนคณิ ตศาสตร์ เรื อง ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติของนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 1 ทีได้รับการสอนโดยประยุกต์ใช้โปรแกรม GSP กับการสอนแบบปกติ โดยมีกลุ่ม
ตัวอย่างคือนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 ทีเรี ยนเรื องความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและ
สามมิติ โรงเรี ยนเฉลิมขวัญสตรี จํานวน 80 คน ผลการวิจยั พบว่า ความสามารถเชิงปริ ภูมิเรื อง
ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 ทีได้รับการ
สอนโดยประยุกต์ใช้โปรแกรม GSP สู งกว่าการสอนแบบปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
และมีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เรื อง ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสาม
มิติของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 ทีได้รับการสอนโดยประยุกต์ใช้โปรแกรม GSP สู งกว่าการ
สอนแบบปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
กรรณิ กา ผาสุ ข (2549) ได้พฒั นาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์และแผนการจัดการเรี ยนรู้
ประกอบโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) ให้มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 75/ 75 ศึกษา
ดัชนีประสิ ทธิผลของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์และแผนการจัดการเรี ยนรู้ทีพัฒนาขึน เปรี ยบเทียบ
ผลสัมฤทธิทางการเรี ยน ความสามารถในการแก้ปัญหา เจตคติทีมีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ ตลอดจน
ศึกษาความพึงพอใจและความคงทนในการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครังนี
เป็ นนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ภาคเรี ยนที 1/ 2549 โรงเรี ยนบ้านท่าเสี ยว สังกัดสํานักงานเขต
พืนทีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จํานวน 46 คน ผลการวิจยั พบว่า (1) บทเรี ยนคอมพิวเตอร์มี
ประสิ ทธิภาพ เท่ากับ 78.09/ 76.63 และแผนการจัดการเรี ยนรู้ประกอบโปรแกรม GSP มี
ประสิ ทธิภาพ เท่ากับ 79.13/ 76.41 ซึงเป็ นไปตามเกณฑ์ทีคาดหวังไว้คือ 75/ 75 (2) บทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ทีพัฒนาขึนมีดชั นีประสิ ทธิ ผล เท่ากับ 0.6133 และแผนการจัดการเรี ยนรู้ประกอบ
โปรแกรม GSP มีดชั นีประสิ ทธิผล เท่ากับ 0.6401 (3) นักเรี ยนทีเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ กบั
นักเรี ยนทีเรี ยนด้วยการเรี ยนประกอบโปรแกรม GSP มีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนหลังเรี ยนไม่
แตกต่างกัน (4) นักเรี ยนทีเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ กบั นักเรี ยนทีเรี ยนด้วยการเรี ยนประกอบ
โปรแกรม GSP มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 และมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ หลังเรี ยนไม่
แตกต่างกัน (5) นักเรี ยนทีเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ และนักเรี ยนทีเรี ยนด้วยการเรี ยนประกอบ
โปรแกรม GSP มีเจตคติต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที
ระดับ .01 (6) นักเรี ยนทีเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์และนักเรี ยนทีเรี ยนด้วยการเรี ยนประกอบ
โปรแกรม GSP มีความพึงพอใจต่อการเรี ยน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (7) นักเรี ยนทีเรี ยนด้วย
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บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ และนักเรี ยนทีเรี ยนด้วยการเรี ยนประกอบโปรแกรม GSP มีความคงทนใน
การเรี ยนรู้หลังเรี ยนไปแล้วได้ร้อยละ 99.15 และ 98.98 ของคะแนนทดสอบหลังเรี ยน ตามลําดับ
ปาณิ สรา จันทร์สุข (2555) ได้เปรี ยบเทียบเพือพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้เรื องการแปลงทาง
เรขาคณิ ต ระหว่างการใช้โปรแกรม GSP กับการเรี ยนแบบปกติ พร้อมหาค่าดัชนีประสิ ทธิ ผลของ
การจัดการเรี ยนรู ้ และเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ ความสามารถในการให้เหตุผล ความคิดสร้างสรรค์
และเจตคติต่อการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั คือนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2
โรงเรี ยนหนองแวงวิทยาจังหวัดอุดรธานี จํานวน 44 คน จาก 2 ห้องเรี ยนซึ งได้จากการสุ่ มแบบกลุ่ม
ผลการวิจยั พบว่า ดัชนีประสิ ทธิ ผลของแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้โปรแกรม GSP และการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบปกติ เรื องการแปลงทางเรขาคณิ ต มีค่าเท่ากับ 0.6495 และ0.6186 ตามลําดับ แสดงว่า
นักเรี ยนมีความก้าวหน้าในการเรี ยนรู ้โดยใช้โปรแกรม GSP และการจัดการเรี ยนรู้แบบปกติ คิดเป็ น
ร้อยละ 64.95 และ 61.86 ตามลําดับ และยังพบว่านักเรี ยนมีผลสัมฤทธิทางการเรี ยน ความสามารถ
ในการให้เหตุผล ความคิดสร้างสรรค์ และเจตคติต่อการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ สู งกว่าการจัดการเรี ยนรู ้
แบบปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
สุ ธีรา แก้วบุญเรื อง (2555) ได้เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื อง
กําหนดการเชิงเส้น การแก้ปัญหาคณิ ตศาสตร์ และความพึงพอใจต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษาปี ที 6 ระหว่างการสอนโดยใช้สือโปรแกรม GSP กับการสอนแบบปกติ กลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 6 โรงเรี ยนสตรี สิริเกศ จังหวัดศรี ษะเกษ จํานวน 91 คน จาก
2 ห้องเรี ยนซึงได้มาโดยการสุ่ มแบบกลุ่ม ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนทีเรี ยนโดยใช้สือโปรแกรม
GSP มีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื อง กําหนดการเชิงเส้น และการแก้ปัญหา
คณิ ตศาสตร์ สูงกว่านักเรี ยนทีเรี ยนด้วยการสอนปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 และ
นักเรี ยนทีเรี ยนโดยใช้สือโปรแกรม GSP มีความพึงพอใจต่อการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ สูงกว่า
นักเรี ยนทีเรี ยนด้วยการสอนปกติ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
ชนกนาถ อาจยะศรี (2553) ได้เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี ยนและเจตคติต่อการ
เรี ยนคณิ ตศาสตร์ เรื องการแปลงทางเรขาคณิ ต ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ทีเรี ยนโดยวิธีสอน
แบบใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) กับการใช้โปรแกรมเครื องคํานวณเชิงกราฟ
กลุ่มตัวอย่างคือนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 โรงเรี ยนขอนแก่นวิทยายน จํานวน 116 คน
ผลการวิจยั พบว่า คะแนนค่าเฉลียของผลสัมฤทธิทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ดว้ ยวิธีการจัดการเรี ยนรู้
โดยใช้โปรแกรม (GSP) กับโดยใช้โปรแกรมเครื องคํานวณเชิงกราฟแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติทีระดับ .01 โดยพบว่านักเรี ยนทีเรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้โปรแกรม GSP มีผลการ
เรี ยนสู งกว่านักเรี ยนทีเรี ยนด้วยวิธีการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้โปรแกรมเครื องคํานวณเชิงกราฟ
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สําหรับคะแนนค่าเฉลียของเจตคติต่อการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ หลังเรี ยนด้วยวิธีการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
โปรแกรม (GSP) กับโดยใช้โปรแกรมเครื องคํานวณเชิงกราฟไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติทีระดับ .01
สุ ทธาภรณ์ ต้นสี นนท์ (2554) ได้ทาํ การวิจยั เพือ (1) พัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือตามรู ปแบบ STAD โดยใช้โปรแกรม GSP เรื อง ฟั งก์ชนั เลขชีกําลังและฟังก์ชนั ลอการิ ทึม ที
มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 75/ 75 (2) หาค่าดัชนีประสิ ทธิ ผลของแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
ตามรู ปแบบ STAD โดยใช้โปรแกรม GSP (3) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที
เรี ยนด้วยกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือตามรู ปแบบ STAD โดยใช้โปรแกรม GSP กับกิจกรรมการ
เรี ยนรู้แบบปกติ และ (4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนทีเรี ยนด้วยกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือตามรู ปแบบ STAD โดยใช้โปรแกรม GSP กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั เป็ นนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 5 โรงเรี ยนนําพองศึกษา 2 ห้องเรี ยน จํานวน 90 คน ซึ งได้มาโดยการสุ่ มแบบกลุ่ม
(Cluster Random Sampling) ผลการวิจยั พบว่า (1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือตามรู ปแบบ
STAD โดยใช้โปรแกรม GSP ประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 76.62/ 77.57 ซึ งเป็ นไปตามเกณฑ์ทีตังไว้ คือ
75/ 75 (2) แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือตามรู ปแบบ STAD โดยใช้โปรแกรม GSP มีค่าดัชนี
ประสิ ทธิ ผลเท่ากับ 0.5696 (3) นักเรี ยนทีเรี ยนด้วยกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือตามรู ปแบบ
STAD โดยใช้โปรแกรม GSP มีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่านักเรี ยนทีเรี ยนด้วย
กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 และ (4) นักเรี ยนมีความพึงพอใจ
ต่อกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือตามรู ปแบบ STAD โดยใช้โปรแกรม GSP ทีผูว้ จิ ยั พัฒนาขึน
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
นัยนา บุญสมร (2550) ได้เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื อง
ฟังก์ชนั ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ และเจตคติต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี
ที 4 ระหว่างกลุ่มทีเรี ยนด้วยการสอนโดยใช้สือโปรแกรม GSP กับกลุ่มทีเรี ยนด้วยวิธีสอนตามปกติ
กลุ่มตัวอย่างทีใช้เป็ นนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 4 โรงเรี ยนร่ องคํา อําเภอร่ องคํา จังหวัดกาฬสิ นธุ์
จํานวน 84 คน ผลการวิจยั พบว่า (1) นักเรี ยนทีได้รับการสอนโดยใช้สือโปรแกรม GSP มี
ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนสู งกว่านักเรี ยนทีเรี ยนโดยวิธีสอนตามปกติ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที
ระดับ .05 (2) นักเรี ยนทีได้รับการสอนโดยใช้สือโปรแกรม GSP และนักเรี ยนทีเรี ยนด้วยวิธีสอน
ตามปกติ มีความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ มีคะแนนจากแบบทดสอบด้วยรู ปแบบหาด้านตรงข้าม
ลูกบาศก์ และจากแบบทดสอบด้วยรู ปแบบหมุนภาพ ไม่แตกต่างกัน แต่นกั เรี ยนทีได้รับการสอน
โดยใช้สือโปรแกรม GSP มีคะแนนความสามารถด้านมิติสัมพันธ์จากแบบทดสอบด้วยรู ปแบบ
ซ้อนภาพสู งกว่านักเรี ยนทีเรี ยนด้วยวิธีสอนตามปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 และ (3)
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นักเรี ยนทีเรี ยนด้วยการสอนโดยใช้สือโปรแกรม GSP มีเจตคติต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ ดีกว่านักเรี ยนที
เรี ยนด้วยวิธีสอนตามปกติ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
สมจิตร บุญเทียม (2553) ได้ทาํ การวิจยั เพือ (1) พัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื องภาคตัด
กรวย โดยใช้โปรแกรม GSP ทีมีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 75/ 75 (2) หาค่าดัชนีประสิ ทธิ ผลของ
กิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้เรื องภาคตัดกรวย โดยใช้โปรแกรม GSP (3) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยนของนักศึกษาทีเรี ยนด้วยกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ เรื องภาคตัดกรวย โดยใช้โปรแกรม
GSP กับนักศึกษาทีเรี ยนด้วยกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ปกติ (4) เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลียหลังเรี ยน
ไปแล้ว 2 สัปดาห์ของนักศึกษาทีเรี ยนด้วยกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ เรื องภาคตัดกรวย โดยใช้
โปรแกรม GSP กับนักศึกษาทีเรี ยนด้วยกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ปกติและ (5) ศึกษาความพึงพอใจ
ของนักศึกษาเรี ยนทีเรี ยนด้วยกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้เรื องภาคตัดกรวย โดยใช้โปรแกรม GSP
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั เป็ นนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนครจํานวน 54 คน ได้มาจากการสุ่ มตัวอย่าง
แบบง่าย (Simple Random Sampling) ผลการวิจยั พบว่า (1) แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื อง
ภาคตัดกรวย โดยใช้โปรแกรม GSP ทีมีประสิ ทธิภาพ 72.62/ 74.88 ซึ งเป็ นไปตามเกณฑ์ทีตังไว้ คือ
75/ 75 (2) ดัชนีประสิ ทธิ ผลของกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ เรื องภาคตัดกรวย โดยใช้โปรแกรม GSP
เท่ากับ 0.6629 แสดงว่านักศึกษามีความก้าวหน้าในการเรี ยน คิดเป็ นร้อยละ 66.29 (3) นักศึกษาที
เรี ยนด้วยกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ เรื องภาคตัดกรวย โดยใช้โปรแกรม GSP มีผลสัมฤทธิทางการ
เรี ยนสู งกว่านักศึกษาทีเรี ยนด้วยกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ
0.05 (4) นักศึกษาทีเรี ยนด้วยกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ เรื องภาคตัดกรวย โดยใช้โปรแกรม GSP กับ
นักศึกษาทีเรี ยนด้วยกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ปกติ มีคะแนนเฉลียหลังเรี ยนไปแล้ว 2 สัปดาห์ไม่
แตกต่างกัน และ (5) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ เรื องภาค
ตัดกรวย โดยใช้โปรแกรม GSP โดยรวมและเป็ นรายด้านทัง 4 ด้าน คือ ด้านเนือหา ด้านกิจกรรม
การเรี ยนการสอน ด้านสื อการเรี ยนการสอน และด้านการวัดผลและประเมินผล อยูใ่ นระดับปาน
กลาง
สันติ อิทธิพลนาวากุล (2550) ได้พฒั นาชุดการเรี ยนคณิ ตศาสตร์แบบสื บสวนสอบสวน
โดยใช้โปรแกรม GSP เพือส่ งเสริ มความคิดรวบยอดทางคณิ ตศาสตร์ เรื อง ภาคตัดกรวย ของ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 4 ให้มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ และเพือศึกษาความคิดรวบยอดและ
ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนก่อนและหลังการใช้ชุดการเรี ยนแบบสื บสวน
สอบสวน โดยใช้โปรแกรม GSP กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 4 โรงเรี ยนสตรี วทิ ยา
กรุ งเทพมหานคร จํานวน 43 คน ผลการวิจยั พบว่า ชุดการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ แบบสื บสวนสอบสวน
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โดยใช้โปรแกรม GSP เรื อง ภาคตัดกรวย ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 4 มีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าเกณฑ์
80/ 80 โดยมีค่าเฉลีย 85.94/ 86.64 ความคิดรวบยอดทางคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี
ที 4 หลังได้รับการสอนโดยใช้ชุดการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ แบบสื บสวนสอบสวนโดยใช้โปรแกรม
GSP เรื อง ภาคตัดกรวย สู งขึนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 และผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชา
คณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 4 หลังได้รับการสอนโดยใช้ชุดการเรี ยนคณิ ตศาสตร์
แบบสื บสวนสอบสวนโดยใช้โปรแกรม GSP เรื อง ภาคตัดกรวย สู งขึนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที
ระดับ .01 โดยมีคะแนนผลสัมฤทธิทางการเรี ยนคิดเป็ นร้อยละ 75.70 ซึ งผ่านเกณฑ์ร้อยละ 65
กิตติพร อาจวิชยั (2554) ได้วจิ ยั เพือพัฒนาบทเรี ยนปฏิบตั ิการโดยใช้โปรแกรม GSP
เรื องพาราโบลา กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ชันมัธยมศึกษาปี ที 3 ให้มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์
80/ 80 และได้เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ย
บทเรี ยนปฏิบตั ิการฯ ศึกษาดัชนีประสิ ทธิผลของบทเรี ยนปฏิบตั ิการฯ และศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยบทเรี ยนปฏิบตั ิการโดยใช้โปรแกรม GSP เรื องพาราโบลา
ดังกล่าว กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 โรงเรี ยนสกลราชวิทยานุกลู จํานวน 57 คน
ซึ งได้มาโดยการสุ่ มแบบกลุ่ม ผลการวิจยั พบว่า บทเรี ยนปฏิบตั ิการโดยใช้โปรแกรม GSP เรื อง
พาราโบลา กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ชันมัธยมศึกษาปี ที 3 มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 82.96/
83.33 ซึ งสู งกว่าเกณฑ์ 80/ 80 ทีตังไว้ และนักเรี ยนทีเรี ยนโดยใช้บทเรี ยนปฏิบตั ิการโดยใช้
โปรแกรม GSP เรื องพาราโบลา กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ชันมัธยมศึกษาปี ที 3 มีผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 ดัชนีประสิ ทธิผลของ
บทเรี ยนมีความก้าวหน้าร้อยละ 51.61 ซึ งสู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 ทีตังไว้ สําหรับความพึงพอใจของ
นักเรี ยนทีมีต่อบทเรี ยนฯ อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
ศีริพนั ธ์ พากเพียร (2551) ได้พฒั นาโปรแกรมบทเรี ยน โดยใช้โปรแกรม GSP เรื อง การ
แปลงทางเรขาคณิ ต กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ทีมีประสิ ทธิภาพตาม
เกณฑ์ 75/ 75 หาดัชนีประสิ ทธิ ผลของโปรแกรมบทเรี ยนทีพัฒนาขึน และศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรี ยนทีมีต่อการเรี ยนโดยใช้โปรแกรมบทเรี ยนทีพัฒนาขึน กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 2 โรงเรี ยนบึงมะลูวทิ ยา อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรี สะเกษ จํานวน 40 คน ได้มา
จากการสุ่ มแบบกลุ่ม ผลการวิจยั พบว่า โปรแกรมบทเรี ยนโดยใช้โปรแกรม GSP เรื องการแปลงทาง
เรขาคณิ ต สําหรับชันมัธยมศึกษาปี ที 2 มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 78.67/ 77.25 ค่าดัชนีประสิ ทธิ ผล
ของโปรแกรมบทเรี ยนโดยใช้โปรแกรม GSP เรื องการแปลงทางเรขาคณิ ต มีค่าเท่ากับ 0.5412 และ
นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนโดยใช้โปรแกรมบทเรี ยนโดยใช้โปรแกรม GSP เรื องการแปลง
ทางเรขาคณิ ตโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยสรุ ป โปรแกรมบทเรี ยน โดยใช้โปรแกรม GSP เรื อง
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การแปลงทางเรขาคณิ ต สําหรับชันมัธยมศึกษาปี ที 2 มีประสิ ทธิภาพและมีประสิ ทธิผล สามารถ
นําไปใช้ได้ พร้อมทังเป็ นแนวทางในการศึกษาเพือพัฒนาในเนือหาและรายวิชาอืนต่อไป
เพียรศิริ พิมพ์ทราย (2551) ได้พฒั นาโปรแกรมบทเรี ยน โดยใช้โปรแกรม GSP เรื อง
ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ ชันมัธยมศึกษาปี ที 1 ทีมีประสิ ทธิภาพตาม
เกณฑ์ 75/ 75 และหาดัชนีประสิ ทธิ ผลของโปรแกรมบทเรี ยนทีพัฒนาขึน รวมทังศึกษาความพึง
พอใจของนักเรี ยนทีมีต่อการเรี ยนโดยใช้โปรแกรมบทเรี ยนทีพัฒนาขึนด้วย โดยกลุ่มตัวอย่างทีใช้
ในการศึกษาเป็ นนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 โรงเรี ยนบึงมะลูวทิ ยา อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัด
ศรี สะเกษ จํานวน 44 คน ได้มาจากการสุ่ มตัวอย่างแบบกลุ่ม ผลการวิจยั พบว่า โปรแกรมบทเรี ยน
โดยใช้โปรแกรม GSP เรื อง ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ มีประสิ ทธิภาพ
เท่ากับ 77.12/ 76.67 มีดชั นีประสิ ทธิผลของโปรแกรมบทเรี ยนฯ เท่ากับ 0.6106 และนักเรี ยนมี
ความพึงพอใจต่อการเรี ยนโดยใช้โปรแกรมบทเรี ยนฯ ทีผูว้ จิ ยั พัฒนาขึนอยูใ่ นระดับมาก
วัฒนา ปั ญจรักษ์ (2551) ได้ทาํ การวิจยั เชิงคุณภาพเพือพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู ้วชิ า
คณิ ตศาสตร์ เรื อง พาราโบลา โดยใช้โปรแกรม GSP เป็ นเครื องมือประกอบการเรี ยนรู้ โดยผูว้ จิ ยั ทํา
หน้าทีเป็ นครู ผสู ้ อน และมีผชู ้ ่วยวิจยั จํานวน 4 คน กลุ่มเป้ าหมายคือนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชันสู ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดสกลนคร จํานวน 2 กลุ่ม ๆ ละ 15 คน
รู ปแบบของการวิจยั ประกอบด้วยการวิเคราะห์ทฤษฎี การวางแผน การปฏิบตั ิการสอน การสังเกต
และประเมินผล และการสะท้อนผลการปฏิบตั ิ ผลการวิจยั ครังนีได้พฒั นาและสร้างแผนกิจกรรม
การเรี ยนรู้ทีจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้โปรแกรม GSP เป็ นเครื องมือประกอบการเรี ยนรู้ โดยใช้
รู ปแบบการสอนทีเน้นความรู้ความเข้าใจทีพัฒนาโดย Heingraj (2006) ตามแนวทางทฤษฎีการ
สร้างองค์ความรู้ดว้ ยตนเอง (Constructivism) กิจกรรมการเรี ยนรู ้ทีสร้างขึนเป็ นกิจกรรมทีสามารถ
ทําให้ผเู้ รี ยนสามารถจัดกระทําและค้นพบองค์ความรู ้จากกิจกรรมได้อย่างหลากหลายด้วยตัวของ
ผูเ้ รี ยนเอง
สมหวัง สุ ขทวี (2552) ได้ทาํ การวิจยั เชิงคุณภาพโดยใช้รูปแบบทดลองเชิงการสอน เพือ
ศึกษาความเข้าใจของนักเรี ยนเกียวกับระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร โดยใช้โปรแกรม GSP เป็ น
ฐานในการเรี ยนการสอน ผูว้ ิจยั ทําหน้าทีเป็ นครู ผสู ้ อน ผูช้ ่วยวิจยั จํานวน 5 คน ทําหน้าทีในการ
บันทึกวีดีทศั น์ จํานวน 3 คน และบันทึกภาคสนามจํานวน 2 คน กลุ่มเป้ าหมายเป็ นนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 3 โรงเรี ยนมัธยมสมบูรณ์นาพู
ํ น จังหวัดไชยบุรี ในสาธารณรัฐประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาว จํานวน 6 คน คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยแบ่งเป็ น 3 กลุ่ม ๆ ละ 2 คน ประกอบ
ด้วยกลุ่มนักเรี ยนทีมีระดับคะแนนในระดับตํา ปานกลาง และสู ง ทําการวิเคราะห์ระดับความเข้าใจ
ของนักเรี ยนโดยใช้กรอบทฤษฎี APS ทีพัฒนาขึนโดย ชาญณรงค์ เฮียงราช (2550) กําหนดระดับ
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ความเข้าใจทางคณิ ตศาสตร์ ออกเป็ น 3 ระดับ คือ ความเข้าใจระดับการจัดกระทํา (Action) ความ
เข้าใจระดับกระบวนการ (Process) และความเข้าใจระดับโครงสร้าง (Structure) ผลการวิจยั พบว่า
ระดับความเข้าใจของนักเรี ยนเกียวกับสมการเชิงเส้นสองตัวแปร กราฟสมการ การหาคําตอบของ
ระบบสมการ และการแก้ระบบสมการโดยใช้วธิ ี การสมดุล นันมีการพัฒนาความเข้าใจระดับการจัด
กระทําไปเป็ นความเข้าใจระดับกระบวนการได้
อมรรัตน์ แสงทอง (2553) ได้ทาํ การวิจยั เพือพัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์
เรื อง การแปลงทางเรขาคณิ ต โดยใช้โปรแกรม GSP ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ให้มี
ประสิ ทธิ ภาพไม่ตากว่
ํ าเกณฑ์มาตรฐาน 80/ 80 และได้เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี ยน
คณิ ตศาสตร์ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน เรื อง การแปลงทางเรขาคณิ ต โดยใช้โปรแกรม GSP ของ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 รวมทังศึกษาเจตคติของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ทีมีต่อการเรี ยน
คณิ ตศาสตร์ เรื อง การแปลงทางเรขาคณิ ต โดยใช้โปรแกรม GSP กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั เป็ น
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 โรงเรี ยนวัดบางวัว จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 30 คน ผลการวิจยั
พบว่า (1) ประสิ ทธิภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ เรื อง การแปลงทางเรขาคณิ ต โดยใช้
โปรแกรม GSP ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 เท่ากับ 88.49/83.48 (2) ผลสัมฤทธิทางการเรี ยน
คณิ ตศาสตร์ เรื อง การแปลงทางเรขาคณิ ต โดยใช้โปรแกรม GSP หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 และ (3) เจตคติของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ทีมีต่อการเรี ยน
คณิ ตศาสตร์ เรื อง การแปลงทางเรขาคณิ ต โดยใช้โปรแกรม GSP อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
ศุภวัลย์ ภู่ประเสริ ฐ (2552) ได้ทาํ การวิจยั เชิงทดลองเพือ (1) สร้างบทเรี ยนปฏิบตั ิการโดย
ใช้โปรแกรม GSP ทีเน้นทักษะการเชือมโยง สาระเรขาคณิ ต สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6
(2) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนทีเรี ยนด้วยบทเรี ยนปฏิบตั ิการโดยใช้โปรแกรม
GSP ทีเน้นทักษะการเชือมโยง สาระเรขาคณิ ต สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 ระหว่างก่อน
เรี ยนกับหลังเรี ยน (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อบทเรี ยนปฏิบตั ิการปฏิบตั ิการโดยใช้
โปรแกรม GSP ทีเน้นทักษะการเชือมโยง กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6/ 4
โรงเรี ยนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต จํานวน 40 คน ผลการวิจยั พบว่า (1) บทเรี ยนปฏิบตั ิการโดยใช้
โปรแกรม GSP ทีผูว้ จิ ยั สร้างขึน มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 77.13/ 76.94 (2) นักเรี ยนทีเรี ยนด้วย
บทเรี ยนปฏิบตั ิการโดยใช้โปรแกรม GSP ทีผูว้ จิ ยั สร้างขึน มีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู ง
กว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 (3) นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อบทเรี ยน
ปฏิบตั ิการโดยใช้โปรแกรม GSP ทีผูว้ จิ ยั สร้างขึน อยูใ่ นระดับมาก
วรางคณา ก้อมน้อย (2554) ได้ทาํ การวิจยั กึงทดลองเพือสร้างและหาประสิ ทธิ ภาพของ
กิจกรรมการเรี ยนรู ้เรื องกําหนดการเชิงเส้นสําหรับสองตัวแปรตัดสิ นใจ โดยใช้โปรแกรม GSP เป็ น

57
เครื องมือในการเรี ยนรู ้ และเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของนักศึกษาระหว่างกลุ่มทดลองที
เรี ยนโดยใช้โปรแกรม GSP กับกลุ่มควบคุมทีเรี ยนโดยวิธีปกติ กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี จํานวน 44 คน ผลการ วิจยั พบว่า
กิจกรรมการเรี ยนเรื องกําหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม GSP มีค่าประสิ ทธิ ภาพ E1/ E2 = 81.21/
80.68 ซึ งสู งกว่าเกณฑ์ E1/ E2 = 70/ 70 ทีตังไว้ และผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของนักศึกษากลุ่ม
ทดลองสู งกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
ธนวิทย์ ธารนําทิพย์ (2555) ได้ทาํ การวิจยั เพือศึกษาผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์
เรื อง รู ปวงกลม โดยใช้โปรแกรม GSP และศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้แบบสื บเสาะหาความรู้ เรื อง รู ปวงกลม โดยใช้โปรแกรม GSP สําหรับนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 3 โรงเรี ยนโยธิ นบูรณะ กรุ งเทพมหานคร โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 3 โรงเรี ยนโยธินบูรณะ กรุ งเทพมหานคร จํานวน 46 คน ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยน
มีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เรื อง รู ปวงกลม โดยใช้โปรแกรม GSP สู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ
60 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 และนักเรี ยนส่ วนใหญ่เห็นด้วยอย่างยิงกับการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้แบบสื บเสาะหาความรู้ เรื อง รู ปวงกลม โดยใช้ โปรแกรม GSP
อุบล กลองกระโทก (2550) ได้ทาํ การวิจยั เพือสร้างสื อการสํารวจเมทริ กซ์ของการแปลง
โดยใช้เรขาคณิ ตพลวัต (GSP) และสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาทีใช้สือการสอนดังกล่าว กลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นนักศึกษาหลักสู ตรครุ ศาสตร์ สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ ชันปี ที 4 ประจําปี การศึกษา 2550
โดยทีทุกคนได้ฝึกทักษะการสร้างสื อการสํารวจเมทริ กซ์ของการแปลงโดยใช้เรขาคณิ ตพลวัตที
ผูว้ จิ ยั สร้างขึน ซึ งผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของการใช้คู่มือการสร้างสื อดังกล่าว ปรากฏว่าคู่มือ
การสร้างสื อมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับดี ซึ งเป็ นการแสดงว่า คู่มือการสร้างสื อการสํารวจเมทริ กซ์
ของการแปลงโดยใช้เรขาคณิ ตพลวัตทีผูว้ จิ ยั สร้างขึนน่าจะมีประสิ ทธิ ภาพในการนําไปสร้างเป็ นสื อ
การสํารวจเมทริ กซ์ของการแปลงโดยใช้เรขาคณิ ตพลวัต หรื อเป็ นแนวทางในการสร้างสื อการ
สํารวจเนือหาทางคณิ ตศาสตร์ อืน ๆ ต่อไป
วิมล อยูพ่ ิพฒั น์ (2551) ได้ทาํ การวิจยั เพือสร้างบทเรี ยนปฏิบตั ิการโดยใช้โปรแกรม GSP
ทีเน้นทักษะการเชือมโยง เรื อง การวัด สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 และเปรี ยบเทียบ
ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ก่อนกับหลังได้รับการสอน
โดยใช้บทเรี ยนปฏิบตั ิการโดยใช้โปรแกรม GSP ทีเน้นทักษะการเชือมโยง เรื อง การวัด กลุ่ม
ตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครังนี เป็ นนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 โรงเรี ยนไทรโยคมณี กาญจน์วทิ ยา
จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 1 ห้องเรี ยน 30 คน ได้มาโดยการสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random
Sampling) ดําเนินการสอนโดยใช้บทเรี ยนปฏิบตั ิการโดยใช้โปรแกรม GSP ทีเน้นทักษะการ
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เชือมโยง เรื อง การวัด โดยผูว้ จิ ยั เป็ นผูด้ าํ เนิ นการสอนด้วยตนเอง ใช้เวลาทังสิ น 11 ชัวโมง ผล
การศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ภายหลัง
ได้รับการสอนด้วยบทเรี ยนปฏิบตั ิการโดยใช้โปรแกรม GSP ทีเน้นทักษะการเชือมโยง เรื อง การวัด
สู งกว่าก่อนได้รับการสอนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
ประจวบ ศรี ภิลา (2554) ได้ทาํ การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เรื อง
กราฟเบืองต้น ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 ก่อนและหลังได้รับการสอนโดยใช้โปรแกรม GSP
และเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนทีได้รับการสอนโดยใช้
โปรแกรม GSP เรื องกราฟเบืองต้นกับเกณฑ์ร้อยละ 70 กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที
5 โรงเรี ยนอัสสัมชัญ กรุ งเทพมหานคร จํานวน 50 คน ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิทางการเรี ยน
คณิ ตศาสตร์ เรื องกราฟเบืองต้นของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 หลังได้รับการสอนโดยใช้
โปรแกรม GSP สู งกว่าก่อนได้รับการสอน และสู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที
ระดับ .01 โดยมีเกณฑ์เฉลียคิดเป็ นร้อยละ 78.10
จุฑารัตน์ ศรี ทอง (2554) ได้ทาํ การวิจยั เพือสร้างและพัฒนาบทเรี ยนปฏิบตั ิการเรื อง
เส้นตรงโดยใช้โปรแกรม GSP สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 4 โดยเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยนกับเกณฑ์คะแนนเฉลียร้อยละ 75 หาประสิ ทธิ ภาพรวมทังศึกษาระดับเจตคติของ
นักเรี ยนทีมีต่อบทเรี ยนปฏิบตั ิการเรื องเส้นตรง โดยใช้โปรแกรม GSP กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 4 โรงเรี ยนศรี บุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี จํานวน 1 ห้องเรี ยน 35 คน ได้มาโดยการ
สุ่ มอย่างง่าย ดําเนินการสอนโดยใช้บทเรี ยนปฏิบตั ิการเรื อง เส้นตรง โดยใช้โปรแกรม GSP โดย
ผูว้ จิ ยั เป็ นผูด้ าํ เนิ นการสอนด้วยตนเอง ใช้เวลาทังสิ น 14 ชัวโมง วิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยน
ปฏิบตั ิการโดยใช้สูตร E1/ E2 เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี ยนกับเกณฑ์คะแนนเฉลียร้อยละ 75
โดยใช้สถิติ t-test และวิเคราะห์เจตคติต่อบทเรี ยนปฏิบตั ิการโดยใช้ค่าเฉลีย และ ส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า บทเรี ยนปฏิบตั ิการเรื องเส้นตรง โดยใช้โปรแกรม GSP สําหรับ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 4 ทีผูว้ จิ ยั สร้างขึนมีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 78.67/ 75.81 ซึงเป็ นไปตาม
เกณฑ์ 75/ 75 ซึ งสอดคล้องกับผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของนักเรี ยนเท่ากับเกณฑ์ร้อยละ 75 และ
ระดับเจตคติของนักเรี ยนทีมีต่อบทเรี ยนปฏิบตั ิการเรื องเส้นตรง โดยใช้โปรแกรม GSP โดยรวมมี
ค่าเฉลียเท่ากับ 3.80 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.33 ซึ งอยูใ่ นระดับดี
Lester (1996) ได้ศึกษาผลการสอนโดยใช้โปรแกรม GSP ทีมีต่อผลสัมฤทธิทางการเรี ยน
เรขาคณิ ตของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริ กา ในปี ค.ศ. 1996
โดยให้กลุ่มทดลองเรี ยนโดยใช้โปรแกรม GSP และกลุ่มควบคุมเรี ยนโดยใช้ไม้บรรทัด ดินสอ
ไม้โพรแทรกเตอร์และวงเวียน ผลการวิจยั พบว่า ค่าเฉลียของผลการสอบของนักเรี ยนหลังเรี ยนเรื อง
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การตังข้อคาดการณ์ทางเรขาคณิ ตของกลุ่มทดลองสู งกว่ากลุ่มควบคุมทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
Nicholas (2013, อ้างถึงใน วรางคณา ก้อมน้อย, 2554) ได้นาํ โปรแกรม GSP เวอร์ชนั 4
มาสร้างแบบจําลองฟังก์ชนั เชิงซ้อนเพือกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจและเข้าใจเรื อง จํานวน
เชิงซ้อน ระนาบเชิงซ้อน ฟังก์ชนั เชิงซ้อน และการเขียนกราฟของฟังก์ชนั เชิงซ้อน ด้วยการลงมือ
ปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง ผลการวิจบั พบว่า นักเรี ยนมีความสนใจในการปฏิบตั ิกิจกรรมและมีความเข้าใจ
ในเนือหา สามารถสรุ ปความรู ้ได้ดว้ ยตนเองจากแบบจําลองทีผูว้ จิ ยั สร้างขึน
Ling (2004) ทําการวิจยั เรื อง การเสริ มการเรี ยนรู้เรื องภาคตัดกรวยโดยใช้เทคโนโลยี เพือ
หาแนวทางการใช้เทคโนโลยีทีเพิมเติมการเรี ยนรู ้เรื องภาคตัดกรวยของนักเรี ยน และเพือศึกษา
ทัศนคติของนักเรี ยนหลังเรี ยนโดยใช้เทคโนโลยี โดยแบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 11 คน
กลุ่มที 1 ใช้เครื องคํานวณเชิงกราฟ กลุ่มที 2 ใช้คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และกลุ่มที 3 เป็ นกลุ่ม
ควบคุม ใช้โปรแกรม GSP ซึงทัง 3 กลุ่มสอนโดยผูส้ อนคนเดียวกัน ผลการวิจยั พบว่า 2 กลุ่มทีใช้
เทคโนโลยี คะแนนไม่มีความแตกต่างกันทีระดับนัยสําคัญทางสถิติและสู งกว่ากลุ่มควบคุม แต่ไม่มี
นักเรี ยนคนใดทีได้รับคะแนนตําลง แต่ทศั นคติของกลุ่มควบคุมสู งกว่าทัศนคติของกลุ่มทีใช้
เทคโนโลยี 2 กลุ่มอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
จากการศึกษางานวิจยั ทีเกียวข้องกับการใช้โปรแกรม GSP ผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่า
โปรแกรม GSP เป็ นโปรแกรมทีมีประโยชน์ต่อการจัดการเรี ยนการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ ในหลาก
หลายเรื อง โดยเฉพาะเรื องทีเกียวกับเรขาคณิ ต การแปลง และกราฟ ผูเ้ รี ยนมีโอกาสเรี ยนรู ้โดยการ
สังเกต สํารวจ คาดการณ์ และตรวจสอบเพือหาข้อสรุ ป เป็ นการฝึ กทักษะกระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์ ทําให้นกั เรี ยนมีความกระตือรื อร้นในการเรี ยน มีเจตคติทีดีและช่วยให้มีผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยนสู งขึนด้วย และการสอนโดยใช้บทเรี ยนปฏิบตั ิการในวิชาคณิ ตศาสตร์ เป็ นการส่ งเสริ ม
ให้นกั เรี ยนได้ศึกษาค้นคว้า ความรู้ได้ดว้ ยการลงมือปฏิบตั ิ นักเรี ยนมีอิสระในการคิด ทําให้สามารถ
สร้างองค์ความรู้ และสรุ ปความคิดรวบยอดได้ดว้ ยตนเองจากการลงมือปฏิบตั ิ กิจกรรม สื อ อุปกรณ์
ต่าง ๆ และสื บเสาะหาเหตุผลอันจะเป็ นพืนฐานการศึกษาในระดับทีสู งขึน

บทที 3
วิธีดาํ เนินการวิจยั
การวิจยั เรื อง กิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ เรื อง
กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี
ที 5 ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการวิจยั ดังรายละเอียดต่อไปนี
1. กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั
2. เนือหาทีใช้ในการวิจยั
3. การออกแบบการวิจยั
4. เครื องมือในการวิจยั
5. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื องมือทีใช้ในการวิจยั
6. วิธีดาํ เนินการวิจยั
7. การวิเคราะห์ขอ้ มูล

1. กลุ่มตัวอย่ างทีใช้ ในการวิจัย
1.1 ประชากรทีใช้ในการวิจยั
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 โรงเรี ยนคณะราษฎรบํารุ ง จังหวัดยะลา อําเภอเมือง จังหวัด
ยะลา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2558 สาย
วิทยาศาสตร์ - คณิ ตศาสตร์ 7 ห้องเรี ยน (ไม่รวมห้องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ ) จํานวน
258 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั
โรงเรี ยนคณะราษฎรบํารุ ง จังหวัดยะลา มีนกั เรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 จํานวน 7
ห้องเรี ยนทีเรี ยนรายวิชาเพิมเติมและเป็ นห้องเรี ยนทีจัดนักเรี ยนเข้าเรี ยนแบบคละความสามารถทุก
ห้องเรี ยน ดังนัน ผูว้ ิจยั จึงใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้
ห้องเรี ยนเป็ นหน่วยในการสุ่ มด้วยการจับฉลากมา 1 ห้องเรี ยนจาก 7 ห้องเรี ยน เป็ นนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 5/2 จํานวน 34 คน

2. เนือหาทีใช้ ในการวิจัย
เนือหาทีใช้ในการวิจยั นี เป็ นเนือหาในรายวิชาคณิ ตศาสตร์ เพิมเติม 6 รหัสวิชา ค33202
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กลุ่มสาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ตามหลักสู ตรสถานศึกษามาตรฐานสากล โรงเรี ยนคณะราษฎร
บํารุ ง จังหวัดยะลา ระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2551 กลุ่มการเรี ยนวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ เรื อง กําหนดการเชิงเส้น ดังรายละเอียดต่อไปนี
1. การทดสอบก่อนเรี ยน
จํานวน 2 คาบ
2. แนะนําการใช้โปรแกรม GSP เบืองต้น
จํานวน 2 คาบ
3. กราฟของอสมการเชิงเส้น
จํานวน 2 คาบ
4. กราฟของระบบอสมการเชิงเส้น
จํานวน 2 คาบ
5. การแก้ปัญหากําหนดการเชิงเส้นโดยวิธีใช้กราฟ จํานวน 4 คาบ
จํานวน 2 คาบ
6. การทดสอบหลังเรี ยน

3. การออกแบบการวิจัย
การวิจยั นีผูว้ ิจยั ศึกษากลุ่มตัวอย่างทีใช้แผนการจัดการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ตามทฤษฎี
คอนสตรัคติวสิ ต์ เรื องกําหนดการเชิงเส้นโดยใช้โปรแกรม GSP ด้วยการวัดผลก่อนเรี ยนและหลัง
เรี ยน ใช้แบบแผนการวิจยั แบบ One – Group Pretest – Posttest Design (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2550, หน้า
380) ซึงมีรูปแบบดังตารางที 1
ตารางที 1 แสดงแบบแผนการทดลองแบบ One-Group Pretest – Posttest Design

E
T1
T2
X

กลุ่ม

สอบก่อนเรี ยน

ทดลอง

สอบหลังเรี ยน

E

T1

X

T2

สัญลักษณ์ทีใช้ในแบบแผนการทดลอง
แทน กลุ่มทดลองเป็ นนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5/2
แทน การทดสอบก่อนการทดลอง (Pretest)
แทน การทดสอบหลังการทดลอง (Posttest)
แทน การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ เรื องกําหนดการเชิงเส้น โดยใช้
โปรแกรม GSP
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4. เครืองมือในการวิจัย
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั นี ประกอบด้วย
1. เครื องมือทีใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์
เรื องกําหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม GSP
2. เครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื อง กําหนดการ
เชิงเส้น
2.2 แบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์
เรื อง กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม GSP

5. การสร้ างและตรวจสอบคุณภาพเครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ เรื องกําหนดการเชิ งเส้ น โดยใช้
โปรแกรม GSP สํ าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 ผูว้ จิ ยั ดําเนินการสร้างตามขันตอน ดังนี
1.1 วิเคราะห์คาํ อธิ บายรายวิชา และหน่วยการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรสถานศึกษา
มาตรฐานสากล โรงเรี ยนคณะราษฎรบํารุ ง จังหวัดยะลา ระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย
พุทธศักราช 2551 กลุ่มการเรี ยนวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์ ในรายวิชาคณิ ตศาสตร์ เพิมเติม 6 รหัส
วิชา ค33202
1.2 วิเคราะห์ผลการเรี ยนรู้ทีคาดหวังเพือนํามาเขียนเป็ นจุดประสงค์การเรี ยนรู้ โดย
ให้ครอบคลุมพฤติกรรมทังด้านความรู ้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1.3 วิเคราะห์กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยศึกษาแนวคิดและผลการวิจยั ทีเกียวข้อง
กับการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์และการสอนโดยใช้โปรแกรม GSP เป็ นสื อการสอน โดย
รวบรวมข้อมูลจากหนังสื อ ตํารา และงานวิจยั มาสร้างกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ตามทฤษฎี
คอนสตรัคติวสิ ต์ เรื อง กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม GSP สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี
ที 5 เพือใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนสําหรับกลุ่มทดลอง
1.4 ดําเนินการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ เรื อง
กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม GSP สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 โดยจัดทําแผนการ
สอน 10 คาบ คาบละ 50 นาที โดยแบ่งเนือหาดังตารางที 2
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ตารางที 2 แสดงสาระการเรี ยนรู้ และแผนการจัดการเรี ยนรู้
สาระการเรี ยนรู้
จํานวน (คาบ)
แนะนําการใช้โปรแกรม GSP เบืองต้น
2
2
กราฟของอสมการเชิงเส้น
กราฟของระบบอสมการเชิงเส้น
2
การแก้ปัญหากําหนดการเชิงเส้นโดยวิธีใช้กราฟ
4
รวม
10

แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที
0
1
2
3

1.5 นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ทีสร้างขึนเสนอต่ออาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ตรวจ
พิจารณาความถูกต้องเหมาะสมของเนื อหา เพือนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุ งแก้ไข
1.6 นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ทีปรับปรุ งแก้ไขแล้วเสนอต่อผูเ้ ชียวชาญจํานวน 3 ท่าน
เพือตรวจสอบความถูกต้อง ความชัดเจนของภาษา ความเหมาะสมของเนื อหา การจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอน และเวลาทีใช้ในการสอน โดยเครื องมือทีใช้ในการประเมินแผนการจัดการเรี ยนรู้
เป็ นแบบประเมินความคิดเห็นมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ได้แก่
5 หมายถึง เหมาะสมมากทีสุ ด
4 หมายถึง เหมาะสมมาก
3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
2 หมายถึง เหมาะสมน้อย
1 หมายถึง เหมาะสมน้อยทีสุ ด
1.7 วิเคราะห์คุณภาพโดยนําความคิดเห็นจากการประเมินแผนการจัดการเรี ยนรู้ของ
ผูเ้ ชียวชาญทัง 3 ท่าน มาหาค่าเฉลีย ( X ) และการแปลความหมายของคะแนน ผูว้ จิ ยั กําหนดเกณฑ์
โดยเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ ดังนี (บุญชม ศรี สะอาด และบุญส่ ง นิลแก้ว, 2535, หน้า 23-24)
ค่าเฉลีย 4.51- 5.00 หมายถึง เหมาะสมมากทีสุ ด
ค่าเฉลีย 3.51- 4.50 หมายถึง เหมาะสมมาก
ค่าเฉลีย 2.51- 3.50 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
ค่าเฉลีย 1.51- 2.50 หมายถึง เหมาะสมน้อย
ค่าเฉลีย 1.00- 1.50 หมายถึง เหมาะสมน้อยทีสุ ด
พบว่ามีค่าเฉลียเท่ากับ 4.61 นันคือแผนการจัดการเรี ยนรู ้มีความเหมาะสมมากทีสุ ด
1.8 นําแผนการสอนทีปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชียวชาญ ไปทดลองใช้
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กับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 โรงเรี ยนคณะราษฎรบํารุ ง จังหวัดยะลา ทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 10 คน เพือหาข้อบกพร่ องในการใช้ภาษา ความเหมาะสมของกิจกรรมกับเวลาทีกําหนด
1.9 ปรับปรุ งแก้ไขแผนการจัดการเรี ยนรู ้และเสนอต่อทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์
ตรวจพิจารณาอีกครัง ก่อนนําไปใช้จริ ง
2. แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิทางการเรียน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื อง กําหนดการเชิงเส้น
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 5 เป็ นแบบทดสอบปรนัย จํานวน 30 ข้อ ผูว้ จิ ยั ดําเนินการสร้างและหา
คุณภาพตามขันตอนดังนี
1. ศึกษาหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสู ตรของ
สสวท. หลักสู ตรสถานศึกษา คู่มือครู รายวิชาคณิ ตศาสตร์ เพิมเติม และหนังสื อเรี ยนรายวิชา
คณิ ตศาสตร์ เพิมเติม ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 6 เรื อง กําหนดการเชิงเส้น
2. ศึกษาเนือหา ผลการเรี ยนรู ้ทีคาดหวัง และวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ รวมถึงแนวทางในการวัดผลและประเมินผลการเรี ยนรู้จากตํารา
เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้อง
3. สร้างตารางวิเคราะห์เนื อหา และกําหนดจํานวนข้อของแบบทดสอบในแต่ละ
จุดประสงค์ของการเรี ยนรู้ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับสาระการเรี ยนรู ้
4. ดําเนินการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื อง
กําหนดการเชิงเส้น ตามแนวทางทีศึกษาไว้ ซึงเป็ นแบบทดสอบแบบปรนัย จํานวน 40 ข้อ แต่ละข้อ
มี 4 ตัวเลือก โดยเลือกใช้จริ ง 30 ข้อ ให้ครอบคลุมเนื อหาตามตารางวิเคราะห์จุดประสงค์ และ
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้ทีได้กาํ หนดไว้ โดยผูว้ ิจยั สร้างขึนตามแนวคิดทฤษฎีคอน สตรัคติวสิ ต์และแนวคิดของสถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)
5. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ทีผูว้ จิ ยั สร้างขึนเสนอต่อ
อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์เพือพิจารณาความเหมาะสมของแบบทดสอบในประเด็นความ
ครอบคลุมและความเป็ นตัวแทนของเนือหา และระดับพฤติกรรมทีมุ่งวัดจากนักเรี ยน รวมถึงความ
เหมาะสมและความชัดเจนของคําถาม เพือนําไปปรับปรุ งแก้ไข
6. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ทีปรับปรุ งแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้ผเู้ ชียวชาญ จํานวน 3 ท่าน เพือทําการตรวจหา
ความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content Validity) ของแบบทดสอบ โดยใช้ดชั นีความสอดคล้องระหว่าง
แบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ (IOC: Item Objective Congruency Index) โดยใช้เกณฑ์ใน
การพิจารณาดังนี
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คะแนน +1 สําหรับ ข้อสอบทีสอดคล้องกับเนื อหาจุดประสงค์การเรี ยนรู้
คะแนน 0 สําหรับ ข้อสอบทีไม่แน่ใจว่าสอดคล้องกับเนื อหาจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
คะแนน -1 สําหรับ ข้อสอบทีไม่สอดคล้องกับเนื อหาจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
7. นําคะแนนทีได้จากการพิจารณาของผูเ้ ชียวชาญมาวิเคราะห์ คํานวณหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องของแบบทดสอบกับจุดประสงค์ (IOC) ของแต่ละข้อ แล้วพิจารณาคัดเลือกค่าดัชนีความ
สอดคล้อง IOC ทีมีค่าตังแต่ 0.5 ขึนไป โดยผลการวิเคราะห์ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของ
แบบทดสอบกับจุดประสงค์มากกว่า 0.5 ทุกข้อ (40 ข้อ)
8. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยนทางคณิ ตศาสตร์ มาปรับปรุ งแก้ไขตาม
คําแนะนําของผูเ้ ชียวชาญ แล้วเสนอต่ออาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์อีกครังหนึงก่อนนําไปทดลอง
ใช้ (Try out)
9. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยนทางคณิ ตศาสตร์ ทีปรับปรุ งแก้ไขแล้ว ไป
ทดลองใช้กบั นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 6 โรงเรี ยนคณะราษฎรบํารุ ง จังหวัดยะลา ทีผ่านการเรี ยน
เรื องกําหนดการเชิงเส้นมาแล้ว ซึงไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน เพือหาคุณภาพของ
แบบทดสอบ แล้วนํามาตรวจให้คะแนนโดยให้ 1 คะแนน สําหรับข้อทีตอบถูก และให้ 0 คะแนน
สําหรับข้อทีตอบผิด หรื อไม่ตอบ หรื อตอบเกิน 1 ตัวเลือก
10. วิเคราะห์ค่าความยากง่ายและค่าอํานาจจําแนก โดยนําคะแนนรวมของแต่ละคนมา
เรี ยงจากมากไปน้อย จากนันแบ่งผูท้ ีได้คะแนนสู งออกมา 25% ของนักเรี ยนทังหมด (7 คน) และผูท้ ี
ได้คะแนนตําออกมา 25% เช่นกัน แล้วทําการกรอกคะแนนและรวมคะแนนเป็ นรายข้อจําแนกตาม
กลุ่มทีได้คะแนนสู งและคะแนนตํา คํานวณหาค่าความยากง่ายและค่าอํานาจจําแนก ผลการ
วิเคราะห์พบว่า แบบทดสอบมีค่าความยากง่ายตังแต่ 0.36 - 0.79 และมีค่าอํานาจจําแนกรายข้อ
ตังแต่ 0.00 – 0.86 จากนันทําการคัดเลือกแบบทดสอบทีมีค่าความยากง่ายอยูร่ ะหว่าง 0.20 –0.80
และค่าอํานาจจําแนกตังแต่ 0.20 ขึนไป ได้แบบทดสอบจํานวน 38 ข้อ แต่เลือกใช้จริ งเพียง 30 ข้อ
11. นําแบบทดสอบทีคัดเลือกแล้ว มาคํานวณหาค่าความเชือมันของแบบทดสอบโดยใช้
สู ตร KR-20 (Kuder Richhardson-20) (พร้อมพรรณ อุดมสิ น, 2544, หน้า 126) ได้ค่าความเชือมัน
เท่ากับ 0.79
12. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ทีผ่านการแก้ไขสมบูรณ์
แล้ว จํานวน 30 ข้อ พร้อมคําชีแจงในการทําแบบทดสอบ ไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างต่อไป
3. แบบวัดความพึงพอใจต่ อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ เรือง
กําหนดการเชิงเส้ น โดยใช้ โปรแกรม GSP
แบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ เรื อง
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กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม GSP มีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ โดยสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยน จํานวน 1 ฉบับ ผูว้ จิ ยั ดําเนินการ
สร้างและหาคุณภาพตามขันตอน ดังนี
3.1 กําหนดกรอบเนื อหา แนวคิด และขอบข่ายโครงสร้างของคําถาม โดยศึกษาจาก
เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้องกับการประเมินสื อโปรแกรม GSP และการสอนตามทฤษฎีคอน
สตรัคติวสิ ต์
3.2 ร่ างคําถามแบบวัดความพึงพอใจของนักเรี ยน ให้ครอบคลุมประเด็นคําตอบที
ต้องการ ได้แก่ ด้านเนื อหา ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ด้านสื อการเรี ยนการสอน ด้านการวัดและ
ประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะอืน ๆ สําหรับการปรับปรุ งแก้ไข และเสนออาจารย์ทีปรึ กษาเพือ
ตรวจสอบความถูกต้อง ความสอดคล้องของคําถาม ความเหมาะสมในด้านการใช้ภาษาและการสื อ
ความหมาย และปรับปรุ งแก้ไขตามคําแนะนํา
3.3 สร้างแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์
เรื องกําหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม GSP เป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
โดยกําหนดค่าระดับความพึงพอใจแต่ละช่วงคะแนนและความหมาย ดังนี
ระดับ 1 หมายถึง พึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อยทีสุ ด
ระดับ 2 หมายถึง พึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อย
ระดับ 3 หมายถึง พึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
ระดับ 4 หมายถึง พึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
ระดับ 5 หมายถึง พึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
3.4 นําแบบวัดความพึงพอใจต่อการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ทีสร้างขึนให้ผเู้ ชียวชาญ
จํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเทียงตรงของเนือหา (Content Validity) ภาษาทีใช้ และการ
ประเมินทีถูกต้อง และนํามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื องมือ IOC (Index of Item
Objectives Congruence) โดยเลือกค่าดัชนีความสอดคล้องตังแต่ 0.5 ขึนไป กําหนดเกณฑ์การ
พิจารณา คือ
เห็นว่าสอดคล้อง ให้คะแนน +1
ไม่แน่ใจ
ให้คะแนน 0
เห็นว่าไม่สอดคล้อง ให้คะแนน -1
โดยผลการวิเคราะห์ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตังแต่ 0.67 - 1.00
3.5 นําแบบวัดความพึงพอใจทีได้ ไปสอบถามนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง จากนันนําผลที
ได้รับไปวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ โดยการหาค่าร้อยละ
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6. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั นี ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการทดลองตามขันตอน ดังนี
1. ขอความร่ วมมือจากโรงเรี ยนคณะราษฎรบํารุ ง จังหวัดยะลา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
เพือเลือกกลุ่มตัวอย่างของการวิจยั ครังนี จํานวน 1 ห้องเรี ยน โดยทีผูว้ จิ ยั เป็ นผูด้ าํ เนินการสอนด้วย
ตนเอง ด้วยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ เรื องกําหนดการเชิงเส้น โดยใช้
โปรแกรม GSP ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ทีผูว้ จิ ยั สร้างขึน โดยดําเนินการในภาคเรี ยนที 2 ปี การ
ศึกษา 2558
2. ทําการทดสอบก่อนเรี ยน (Pretest) กับนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื องกําหนดการเชิงเส้น จํานวน 30 ข้อ ใช้เวลาทดสอบ 90
นาที (2 คาบ)
3. ดําเนินการสอนนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้เวลา 10 คาบ คาบละ 50 นาที
4. ดําเนินการทดสอบหลังเรี ยน (Posttest) ทันทีหลังการสอนสิ นสุ ดลง โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื องกําหนดการเชิงเส้น ใช้เวลาทดสอบ
90 นาที และแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ เรื อง
กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม GSP ใช้เวลา 10 นาที รวมเป็ น 2 คาบ
5. ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื อง
กําหนดการเชิงเส้น แล้วนําผลทีได้มาวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิ ทธิ ผลของผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนวิชา
คณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนทีได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ทีผูว้ จิ ยั สร้างขึน พร้อมทังเปรี ยบเทียบ
คะแนนวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 หลังได้รับการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ เรื อง กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม GSP
กับเกณฑ์ร้อยละ 60 (18 คะแนน) โดยใช้สถิติทดสอบ One sample t – test
6. นําคะแนนแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิสต์ เรื อง กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม GSP มาคํานวณค่าร้อยละ

7. การวิเคราะห์ ข้อมูล
งานวิจยั นีมีการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี
1. วิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ เรื อง
กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม GSP ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 โดยใช้ดชั นี
ประสิ ทธิผล (E.I) ของกูดแมน เฟลคเทอร์ และชไนเดอร์ มีสูตรดังนี เผชิญ กิจระการ และ
สมนึก ภัททิยธนี (2544, หน้า 30-36)
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E.I. รายบุคคล = คะแนนสอบหลังเรี ยน – คะแนนสอบก่อนเรี ยน
คะแนนเต็ม - คะแนนสอบก่อนเรี ยน
E.I. กลุ่ม = ผลรวมของคะแนนสอบหลังเรี ยน – ผลรวมของคะแนนสอบก่อนเรี ยน
(จํานวนนักเรี ยน x คะแนนเต็ม) – ผลรวมของคะแนนสอบก่อนเรี ยน
2. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังเรี ยนโดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ เรื อง กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม GSP เทียบกับ
เกณฑ์ร้อยละ 60 โดยใช้สถิติทดสอบ One sample t – test (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2550, หน้า 133 – 134)
X  P0
S
n

t

เมือ

;

df

n 1

X แทน ค่าเฉลียของกลุ่มตัวอย่าง

แทน ค่าเฉลียทีใช้เป็ นเกณฑ์
S แทน ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของคะแนนของกลุ่มตัวอย่าง
n แทน จํานวนนักเรี ยนในกลุ่มตัวอย่าง
df แทน ค่าองศาแห่ งความเป็ นอิสระ
3. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีคอนสตรัค ติวสิ ต์ เรื อง กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม GSP โดยการนําคะแนนความพึงพอใจมาคํานวณ
ค่าร้อยละ
P0

บทที 4
ผลการวิจยั
การวิจยั เรื อง กิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ เรื อง
กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี
ที 5 ผูว้ จิ ยั ได้เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลําดับดังต่อไปนี
1. สัญลักษณ์ทีใช้ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2. ลําดับขันตอนในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล

1. สั ญลักษณ์ ทใช้
ี ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดความหมายของสัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือให้
เกิดความเข้าใจในการแปลความหมายและนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ให้ถูกต้อง ตลอดจนการ
สื อความหมายของข้อมูลทีตรงกัน ดังนี
n
แทน จํานวนนักเรี ยนของกลุ่มตัวอย่าง
X แทน ค่าเฉลียเลขคณิ ตของกลุ่มตัวอย่าง
S
แทน ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง
E.I. แทน ดัชนี ประสิ ทธิ ผล
P แทน ผลรวมของคะแนนสอบก่อนเรี ยน
แทน ผลรวมของคะแนนสอบหลังเรี ยน
P
1

2

2. ลําดับขันตอนในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลําดับขันตอน ดังนี
ตอนที 1 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ด้วยกิจกรรมการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ เรื อง กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม GSP ของ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5
ตอนที 2 ผลการศึกษาค่าดัชนีประสิ ทธิ ผลทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ตามทฤษฎี คอนสตรัคติวสิ ต์ เรื อง กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม GSP ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5
เป็ นรายกลุ่ม
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ตอนที 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ตาม
ทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ เรื อง กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม GSP ของนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 5

3. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
เมือได้ดาํ เนินการการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ เรื อง
กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม GSP ให้แก่นกั เรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5/2 และนักเรี ยนได้ทาํ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนและแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม ได้ผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี
ตอนที 1 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ด้วยกิจกรรมการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ เรื อง กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม GSP ของ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5
ตารางที 3 การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ด้วยกิจกรรมการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ เรื อง กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม GSP
ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 กับเกณฑ์ร้อยละ 60
กลุ่มทดลอง
หลังเรี ยน
** p < .05

ผลสั มฤทธิทางการเรียนของนักเรียน
n

34

X

S

t

p

21.79

2.84

7.79**

.00

จากตารางที 3 ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ด้วยกิจกรรม
การเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ เรื อง กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม GSP
ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 กับเกณฑ์ร้อยละ 60 (18 คะแนน) พบว่า ผลสัมฤทธิทางการเรี ยน
วิชาคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนทีสอนด้วยกิจกรรมการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์
เรื อง กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม GSP สู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที
ระดับ .05 ซึงเป็ นไปตามสมมติฐานข้อที 1 ของการวิจยั
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ตอนที 2 ผลการศึกษาค่าดัชนีประสิ ทธิ ผลทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ตามทฤษฎี คอนสตรัคติวสิ ต์ เรื อง กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม GSP ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5
เป็ นรายกลุ่ม
ตารางที 4 ผลการศึกษาค่าดัชนีประสิ ทธิ ผลทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ตามทฤษฎีคอนสตรัค ติวสิ ต์ เรื อง กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม GSP ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที
5 เป็ นรายกลุ่ม
กลุ่มประชากร
กลุ่มทดลอง

N

P1

P2

E.I.

34

298

741

0.6136

จากตารางที 4 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนทีสอน
ด้วยกิจกรรมการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ เรื อง กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้
โปรแกรม GSP มีผลรวมของคะแนนสอบก่อนเรี ยนเป็ น 298 คะแนน และผลรวมของคะแนนสอบ
หลังเรี ยนเป็ น 741 คะแนน และค่าดัชนีประสิ ทธิผลของการเรี ยนด้วยกิจกรรมการเรี ยนรู้
คณิ ตศาสตร์ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ เรื อง กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม GSP ของ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 เท่ากับ 0.6136 แสดงว่าผูเ้ รี ยนมีความก้าวหน้าทางพัฒนาการเรี ยนรู ้
เพิมขึนร้อยละ 61.36 ซึงเป็ นไปตามสมมติฐานข้อที 2 ของการวิจยั
ตอนที 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ตาม
ทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ เรื อง กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม GSP ของนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 5
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ตารางที 5 ค่าร้อยละของความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ เรื อง กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม
GSP ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5
รายการประเมิน
1. ด้ านเนือหา
1.1 เนือหาเข้าใจง่าย ไม่ซบั ซ้อน

ระดับความพึงพอใจ (n=34)
5
4
3
2
1
56

38

6

0

0

50

26

0

0

26

6

0

0

26

9

0

0

32

6

0

0

32

12

0

0

50

29

6

0

38

6

0

0

29

12

0

0
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9

0

0

94
1.2 เนือหามีความเหมาะสมกับเวลาและ
ระดับชันของผูเ้ รี ยน
1.3 เนือหาทีเรี ยนมีความน่าสนใจ มีประโยชน์
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวัน
2. ด้ านกิจกรรมการเรี ยนรู้
2.1 การจัดกิจกรรมเป็ นไปตามลําดับขันตอนจาก
ง่ายไปหายาก
2.2 เป็ นกิจกรรมทีส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนศึกษาค้นคว้า
เกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองโดยอิสระ
2.3 การจัดกิจกรรมกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมใน
การเรี ยนรู้และมีปฏิสัมพันธ์ทีดีกบั ครู และเพือน
2.4 กิจกรรมการเรี ยนไม่ทาํ ให้รู้สึกเหนื อยล้าและ
เบือหน่าย บรรยากาศเป็ นกันเอง ไม่ตึงเครี ยด
2.5 การจัดกิจกรรมทําให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจเนือหาอย่าง
เป็ นรู ปธรรมมากขึน
2.6 การจัดกิจกรรมทําให้ผเู ้ รี ยนจดจําเนือหาทีเรี ยน
ได้ดียงขึ
ิ น
2.7 ครู ผสู ้ อนสามารถจัดบรรยากาศและกิจกรรม
ในชันเรี ยนได้อย่างเหมาะสม

24
74
68
94
65
91
62
94
56
88
15
65
56
94
59
88
23
91
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ตารางที 5 (ต่อ)
รายการประเมิน
3. ด้ านสื อการเรียนการสอน
3.1 โปรแกรม GSP เป็ นสื อประกอบการเรี ยน
การสอนมีความเหมาะสมกับเนือหาทีเรี ยน
3.2 การใช้โปรแกรม GSP เป็ นสื อประกอบการ
เรี ยนการสอนทําให้ขา้ พเจ้าเข้าใจบทเรี ยนดีขึน
3.3 เอกสารประกอบการเรี ยนการสอนช่วยทําให้
ข้าพเจ้าเข้าใจบทเรี ยนดีขึน
3.4 เอกสารประกอบการเรี ยนมีความเหมาะสม
เชือมโยงกับเนือหาทีเรี ยนและน่าสนใจ
3.5 สื อการสอนของครู มีความเป็ นพลวัต เร้าความ
สนใจ
4. ด้ านการวัดและประเมินผล
4.1 แบบทดสอบทีใช้เหมาะสมกับเวลา

ระดับความพึงพอใจ (n=34)
5
4
3
2
1
47

35

18

0

0

38

12

0

0

41

9

0

0

29

21

0

0

61

15

0

0

29

53

6

0

76

12

0

0

71

15

0

0

61

21

0

0

64

21

0

0

21

62

9

0

82
50
88
50
91
50
79
24
85
12
41

4.2 แบบทดสอบสามารถวัดได้ตรงกับเนื อหาที
เรี ยน
4.3 แบบทดสอบทีใช้สอดคล้องกับกิจกรรมการ
เรี ยนรู้
4.4 การวัดผลประเมินผลทําให้ขา้ พเจ้าได้พฒั นา
ตนเอง
4.5 ข้าพเจ้ามีโอกาสได้นาํ ผลการประเมินไป
ปรับปรุ งการเรี ยนของตนเอง
4.6 ข้าพเจ้าพอใจกับคะแนนสอบของตนเองทุก
ครัง

12
88
14
85
18
79
15
79
8
29
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จากตารางที 5 พบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ เรื อง กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม GSP ในทุกด้าน
อยูใ่ นระดับมากขึนไป ซึงเป็ นไปตามสมมติฐานข้อที 3 ของการวิจยั ยกเว้นด้านการวัดและ
ประเมินผล ซึงมีจาํ นวน 2 ข้อทีนักเรี ยนส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง ได้แก่
ความเหมาะสมของเวลาในการทําแบบทดสอบ และความพึงพอใจในคะแนนสอบทีได้

บทที 5
สรุปและอภิปรายผล
การวิจยั เรื อง กิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ เรื อง
กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี
ที 5 มีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั 3 ประการ ดังนี (1) เพือศึกษาผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนด้วยกิจกรรม
การเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ตามทฤษฎี คอนสตรัคติวสิ ต์ เรื อง กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม
GSP ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 (2) เพือหาค่าดัชนีประสิ ทธิผลทางการเรี ยนด้วยกิจกรรมการ
เรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ เรื อง กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม GSP ของ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 และ (3) เพือศึกษาความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์
ตามทฤษฎีคอนสตรัคติ -วิสต์ เรื อง กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม GSP ของนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 5
ประชากรทีใช้ในการวิจยั นี เป็ นนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 โรงเรี ยนคณะราษฎรบํารุ ง
จังหวัดยะลา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2558 สายการเรี ยนวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ จาํ นวน 7 ห้องเรี ยน มีนกั เรี ยน 258 คน โดยเป็ นนักเรี ยนทีเรี ยนรายวิชาคณิ ตศาสตร์
เพิมเติม รหัสวิชา ค32202 และห้องเรี ยนทัง 7 ห้องจัดนักเรี ยนเข้าเรี ยนแบบคละความสามารถ
ดังนัน ผูว้ ิจยั จึงใช้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรี ยนเป็ น
หน่วยในการสุ่ มด้วยการจับฉลากมา 1 ห้องเรี ยนจาก 7 ห้องเรี ยน ซึ งกลุ่มตัวอย่างทีได้คือ นักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษาปี ที 5/ 2 จํานวน 34 คน
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั นี ประกอบด้วย (1) แผนการจัดการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ตาม
ทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ เรื องกําหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม GSP จํานวน 10 คาบ คาบละ 50
นาที (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื อง กําหนดการเชิ งเส้น ใช้
ทดสอบก่อนเรี ยน (Pretest) และใช้ทดสอบหลังเรี ยน (Posttest) โดยเป็ นแบบทดสอบแบบปรนัย
จํานวน 30 ข้อ ใช้เวลา 90 นาที และ (3) แบบวัดความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์
ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ เรื อง กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม GSP จํานวน 21 ข้อ เป็ น
แบบมาตราส่ วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert Scale) ชนิด 5 ระดับ
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ทําการทดสอบก่อนเรี ยน (Pre-test) กับนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ก่อนเรี ยน เรื อง กําหนดการเชิงเส้น
ใช้เวลาทดสอบ 90 นาที จากนันดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ตามทฤษฎี
คอนสตรัคติวสิ ต์ เรื องกําหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม GSP กับนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
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เวลา 10 คาบ คาบละ 50 นาที เมือดําเนินการสอนครบตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ทีกําหนดแล้ว ให้
นักเรี ยนทดสอบหลังเรี ยน (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชา
คณิ ตศาสตร์ หลังเรี ยน เรื อง กําหนดการเชิงเส้น ใช้เวลาทดสอบ 90 นาที และแบบวัดความพึงพอใจ
ต่อกิจกรรมการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ เรื อง กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้
โปรแกรม GSP ใช้เวลา 10 นาที หลังจากนันทําการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยวิเคราะห์ผลสัมฤทธิทางการ
เรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื อง กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้สถิติทดสอบ One Sample t-test พร้อมทัง
คํานวณค่าดัชนีประสิ ทธิ ผล (E.I.) ทางการเรี ยน และวิเคราะห์ค่าร้อยละของความพึงพอใจของ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 ทีมีต่อกิจกรรมการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์
เรื อง กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม GSP ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี

สรุปผลการวิจัย
1. นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 ทีได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ตาม
ทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ เรื อง กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม GSP มีผลสัมฤทธิทางการเรี ยน
สู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
2. ค่าดัชนีประสิ ทธิ ผลของผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 5 ทีได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ เรื อง
กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม GSP มีค่าเท่ากับ 0.6136 แสดงว่านักเรี ยนทีได้รับการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ เรื อง กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้
โปรแกรม GSP มีความก้าวหน้าทางพัฒนาการเรี ยนรู ้เพิมขึนร้อยละ 61.36
3. ความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ตามทฤษฎีคอน สตรัคติวสิ ต์ เรื อง กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม GSP อยูใ่ นระดับมากขึนไปเป็ นส่ วนใหญ่

อภิปรายผล
ผลการวิจยั พบว่า
1. นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 ทีได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ตาม
ทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ เรื อง กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม GSP มีผลสัมฤทธิทางการเรี ยน
สู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ซึ งสอดคล้องกับสมมติฐานของการ
วิจยั ในข้อ 1 และเมือพิจารณานักเรี ยนเป็ นรายบุคคลพบว่า นักเรี ยนทีได้คะแนนสอบหลังเรี ยนสู ง
กว่าเกณฑ์ 60% หรื อ 18 คะแนน มีจาํ นวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 88.24 ซึงเป็ นผลมาจากกิจกรรม
การเรี ยนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์โดยบูรณาการกับการใช้โปรแกรม GSP ทีได้พฒั นาขึนนีช่วย
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กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนมีความสนใจในบทเรี ยนเพิมขึน ทําให้ผเู้ รี ยนได้คิดวิเคราะห์ และตืนตัวในการ
เรี ยนรู้ตลอดเวลา มีการช่วยเหลือซึ งกันและกันภายในกลุ่ม เพราะผูเ้ รี ยนต้องสร้างความรู้ให้ได้ดว้ ย
ตนเอง มีกิจกรรมการเรี ยนรู ้เป็ นขันตอนทีชัดเจน มีโปรแกรม GSP เป็ นสื อเทคโนโลยีทีช่วยให้
ผูเ้ รี ยนสามารถมองเห็นภาพทีเป็ นรู ปธรรมมากยิงขึน นักเรี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิ สังเกต สํารวจ
คาดการณ์ สื บเสาะและค้นพบด้วยตนเอง ทําให้ผเู้ รี ยนได้รับประสบการณ์ตรงจากการได้ศึกษาและ
เรี ยนรู้ ได้มองเห็นภาพเคลือนไหวของกราฟ และผูเ้ รี ยนสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการทํา
โจทย์ดว้ ยตนเองได้ ผูเ้ รี ยนรู ้สึกผ่อนคลายต่อการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ และมีอิสระในการทํางาน โดยมี
ครู เป็ นผูใ้ ห้คาํ แนะนําช่วยเหลือผูเ้ รี ยนเมือมีปัญหา เป็ นการจัดกิจกรรมทีส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้แสดง
ความคิดเห็นและเชือมโยงความรู ้และประสบการณ์เดิมกับความรู ้ใหม่ได้ เป็ นการเรี ยนการสอน
คณิ ตศาสตร์ทีทําให้ผเู้ รี ยนมีความคงทนในการเรี ยนรู้ เพราะการทีผูเ้ รี ยนสร้างความรู้ดว้ ยตนเองนัน
ความรู้ทีได้จะฝังติดอยูก่ บั ผูส้ ร้างจนเกิดเป็ นปั ญญา ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสาวิตรี ปารี พนั ธ์
(2553) พบว่า ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 หลังได้รับการ
สอนด้วยกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวสิ ซึ ม เรื อง พืนทีผิวและปริ มาตร สู งกว่าก่อน
ได้รับการสอนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 และนักเรี ยนมีเจตคติต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ หลัง
เรี ยนอยูใ่ นระดับดีขึนไป และผลการทําแบบทดสอบภายหลังจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ฯ
ดังกล่าวผ่านไป 2 สัปดาห์ พบว่า นักเรี ยนทีเรี ยนด้วยกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดคอนสตรัคติ วิสซึม มีความคงทนในการเรี ยนรู้ สุ รางค์ทิพย์ นครไพร (2554) พบว่านักเรี ยนทีได้รับการจัดการ
เรี ยนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ สามารถสร้างองค์ความรู้และตรวจสอบความรู้ได้ดว้ ย
ตัวเอง มีความเชือมันในตนเอง กล้าแสดงความคิดเห็น สามารถอภิปรายแลกเปลียนความรู ้ซึงกัน
และกัน เรี ยนรู ้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล มีทกั ษะในการทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน มีกระบวนการ
กลุ่ม มีทกั ษะกระบวนการแก้ปัญหาร่ วมกัน มีความรับผิดชอบ มีการช่วยเหลือซึ งกันและกัน ส่ งผล
ให้นกั เรี ยนมีคุณลักษณะทีพึงประสงค์ตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ รวมทังมีเจตคติทีดีต่อวิชา
คณิ ตศาสตร์ นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนเฉลียร้อยละ 75.33 และจํานวนนักเรี ยนทีผ่านเกณฑ์
คิดเป็ นร้อยละ 80.00 และจันทรพินทุ์ พัฒนโอฬาร (2556) พบว่า นักเรี ยนทีเรี ยนด้วยบทเรี ยน
ออนไลน์ตามแนวคอนสตรัคติวสิ ต์ มีคะแนนการทดสอบหลังเรี ยนสู งกว่าการทดสอบก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 อีกทังยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของอาภาพร ปั ญญาฟู (2551)
พบว่า นักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เรื อง ทฤษฎีบทปี ทาโกรัส ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัค ติวสิ ต์ โดยได้ฝึกการคิดสร้างความรู ้ดว้ ยตนเองจากสถานการณ์ปัญหาทีสร้างให้สอดคล้องกับ
ประสบการณ์ของนักเรี ยน และรู ้จกั การไตร่ ตรองปั ญหาร่ วมกับผูอ้ ืนในระบบกลุ่ม ทําให้นกั เรี ยน
เป็ นผูท้ ีรู ้จกั การยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ืน มีความกล้าแสดงออก มีความเชือมันในตนเอง และยัง
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สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่โดยการสร้างสถานการณ์ดว้ ยตนเองได้ดว้ ย บรรยากาศในการเรี ยน
เป็ นการช่วยเหลือซึ งกันและกัน และเพิมความสามัคคีในหมู่คณะ นักเรี ยนจํานวนร้อยละ 71.87 ของ
จํานวนนักเรี ยนทังหมด มีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนเฉลียร้อยละ 71.50 ผ่านเกณฑ์ความรอบรู ้ 70/ 70
ตามวัตถุประสงค์ทีตังไว้ นอกจากนี ยังสอดคล้องกับผลการวิจยั จํานวนมากทีใช้โปรแกรม GSP
เป็ นสื อการสอน อาทิเช่น ธนวิทย์ ธารนําทิพย์ (2555) พบว่า ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์
เรื อง รู ปวงกลม โดยใช้โปรแกรม GSP สู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
เช่นเดียวกับผลการวิจยั ของสุ พิน ฟองจางวาง (2551) พบว่า ความสามารถเชิงปริ ภูมิเรื องความ
สัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 ทีได้รับการสอน
โดยประยุกต์ใช้โปรแกรม GSP สู งกว่าการสอนแบบปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 และ
มีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เรื อง ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ
ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 ทีได้รับการสอนโดยประยุกต์ใช้โปรแกรม GSP สู งกว่าการสอน
แบบปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 ประจวบ ศรี ภิลา (2554) พบว่า ผลสัมฤทธิทางการ
เรี ยนคณิ ตศาสตร์ เรื องกราฟเบืองต้น ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 หลังได้รับการสอนโดยใช้
โปรแกรม GSP สู งกว่าก่อนได้รับการสอนโดยใช้โปรแกรม GSP อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ
.01 และผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื องกราฟเบืองต้น ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที
5 ทีได้รับการสอนโดยใช้โปรแกรม GSP สู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ
.01 โดยมีเกณฑ์เฉลียคิดเป็ นร้อยละ 78.10 และผลการวิจยั ของ Lester (1996) พบว่า ค่าเฉลียของผล
การสอบหลังเรี ยนเรื องการตังข้อคาดการณ์ทางเรขาคณิ ตของกลุ่มทดลองซึ งเรี ยนโดยใช้โปรแกรม
GSP สู งกว่ากลุ่มควบคุมทีเรี ยนโดยใช้ไม้บรรทัด ดินสอ ไม่โพรแทรกเตอร์ และวงเวียนทีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05 จะเห็นว่า งานวิจยั ดังกล่าวข้างต้น สนับสนุนการนําโปรแกรม GSP มาใช้
ร่ วมกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ตามทีผูว้ ิจยั ได้พฒั นา และ
เมือพิจารณานักเรี ยนจํานวน 4 คนซึงคิดเป็ นร้อยละ 11.76 ทีได้คะแนนสอบหลังเรี ยนไม่สูงกว่า
เกณฑ์ 60% นัน จากการสัมภาษณ์นกั เรี ยนอย่างไม่เป็ นทางการ พบว่า นักเรี ยนคุน้ เคยกับการมีครู ตงั
คําถามกระตุน้ และแนะแนวทางหาคําตอบให้ทีละขันตอน แต่ในการทําแบบทดสอบ ผูเ้ รี ยนจะต้อง
วิเคราะห์คาํ ถามและหาคําตอบด้วยตนเอง กอปรกับการขาดการฝึ กทักษะการแก้ระบบสมการเชิง
เส้นหรื อการคํานวณหาจุดตัดของเส้นตรงโดยไม่ใช้โปรแกรม GSP ช่วย ทําให้นกั เรี ยน 4 คน
ดังกล่าวทําแบบทดสอบไม่ทนั เวลาทีกําหนด จึงได้คะแนนตํากว่าเกณฑ์
2. ดัชนีประสิ ทธิผลของผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 ที
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ เรื อง กําหนดการเชิงเส้น
โดยใช้โปรแกรม GSP มีค่าเท่ากับ 0.6136 สู งกว่า 0.5 ซึ งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อ 2 ของการวิจยั
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และเมือพิจารณานักเรี ยนเป็ นรายบุคคลพบว่า นักเรี ยนทีได้ค่าดัชนีประสิ ทธิ ผลของผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยนสู งกว่า 0.5 มีจาํ นวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 88.24 ซึ งเป็ นไปในแนวทางเดียวกับ
คะแนนผลสัมฤทธิทางการเรี ยน สอดคล้องกับผลการวิจยั ของสุ ทธาภรณ์ ต้นสี นนท์ (2554) ทีพบว่า
แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือตามรู ปแบบ STAD โดยใช้โปรแกรม GSP เรื องฟังก์ชนั เลขชี
กําลังและฟังก์ชนั ลอการิ ทึมมีค่าดัชนีประสิ ทธิ ผลเท่ากับ 0.5696 แสดงว่ากิจกรรมทีพัฒนาขึนซึ งมี
โปรแกรม GSP เป็ นสื อ ทําให้นกั เรี ยนมีความก้าวหน้าทางการเรี ยนร้อยละ 56.96 นอกจากนียัง
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของกรรณิ กา ผาสุ ข (2549) พบว่าดัชนีประสิ ทธิผลของแผนการจัดการ
เรี ยนรู้ประกอบโปรแกรม GSP ทีพัฒนาขึน มีค่าเท่ากับ 0.6401 เพียรศิริ พิมพ์ทราย (2551) พบว่า
โปรแกรมบทเรี ยนโดยใช้โปรแกรม GSP เรื องความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสาม
มิติ มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 77.12 / 76.67 และมีดชั นีประสิ ทธิ ผลเท่ากับ 0.6106 และอรัญญา แพงเพ็ง
(2551) ได้ศึกษาดัชนีประสิ ทธิ ผลของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ทีจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้
โปรแกรม GSP เป็ นสื อพบว่า ดัชนีประสิ ทธิ ผลของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ มีค่าเท่ากับ 0.6405 คิด
เป็ นร้อยละ 64.05
3. ความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ตามทฤษฎี
คอนสตรัคติวสิ ต์ เรื อง กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม GSP อยูใ่ นระดับมากขึนไปเป็ นส่ วน
ใหญ่ ซึ งสอดคล้องกับสมมติฐานในข้อ 3 ของการวิจยั โดยในด้านเนื อหา ด้านกิจกรรมการเรี ยนรู ้
และด้านสื อการสอนนัน นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากขึนไปทุกข้อ ส่ วนด้าน
การวัดและประเมินผลมีเพียง 2 เรื องทีนักเรี ยนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง ได้แก่ ความ
เหมาะสมของเวลาในการทําแบบทดสอบ และความพึงพอใจในคะแนนสอบทีได้ ซึงเป็ นผลสื บ
เนืองมาจากการทีนักเรี ยนคุน้ เคยกับการใช้โปรแกรม GSP เป็ นเครื องมือในการเขียนกราฟและหา
คําตอบของระบบสมการ และไม่ฝึกฝนวิธีการแก้ระบบสมการด้วยตนเอง ทําให้นกั เรี ยนใช้เวลาใน
การทําแบบทดสอบมากกว่าทีควรจะเป็ น นักเรี ยนหลายคนทําแบบทดสอบโดยการเดาในหลาย ๆ
ข้อ ส่ งผลให้คะแนนสอบไม่สูงมากนัก แม้วา่ จะผ่านเกณฑ์ก็ตาม ดังนันนักเรี ยนส่ วนใหญ่จึงมีความ
พึงพอใจต่อความเหมาะสมของเวลาในการทําแบบทดสอบ และความพึงพอใจในคะแนนสอบทีได้
อยูใ่ นระดับปานกลางเท่านัน สําหรับงานวิจยั ทีสนับสนุนว่าผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมี
ต่อกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ เรื อง กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้
โปรแกรม GSP อยูใ่ นระดับมากขึนไป ได้แก่ ชุลีมาตร บรรณจงส์ (2553) พบว่า นักเรี ยนมีความพึง
พอใจต่อการเรี ยนโดยใช้บทเรี ยนออนไลน์ตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ดว้ ยตนเอง อยูใ่ น
ระดับมาก สุ ธีรา แก้วบุญเรื อง (2555) พบว่า นักเรี ยนทีเรี ยนโดยใช้สือโปรแกรม GSP เรื อง
กําหนดการเชิงเส้น มีความพึงพอใจต่อการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ สูงกว่านักเรี ยนทีเรี ยนด้วยการสอน
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ปกติ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 นอกจากนียังสอดคล้องกับ สุ ทธาภรณ์ ต้นสี นนท์ (2554)
โดยผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนทีเรี ยนด้วยกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือตามรู ปแบบ STAD โดยใช้
โปรแกรม GSP มีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่านักเรี ยนทีเรี ยนด้วยกิจกรรมการเรี ยนรู ้
แบบปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 และนักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรี ยนรู ้
แบบร่ วมมือตามรู ปแบบ STAD โดยใช้โปรแกรม GSP ทีผูว้ จิ ยั พัฒนาขึนโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
ผลการวิจยั ของจันทรพินทุ์ พัฒนโอฬาร (2556) ก็พบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อบทเรี ยน
ออนไลน์ตามแนวคอนสตรัคติวสิ ต์ เพือส่ งเสริ มการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ ชันประถมศึกษาปี
ที 3 อยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก ( x 4.29, S . D. 0.55 ) ศุภวัลย์ ภู่ประเสริ ฐ (2552) พบว่านักเรี ยนมี
ความพึงพอใจต่อบทเรี ยนปฏิบตั ิการโดยใช้โปรแกรม GSP ทีเน้นทักษะการเชื อมโยงอยูใ่ นระดับ
มาก และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Nicholas (2013) ด้วยทีพบว่านักเรี ยนมีความสนใจในการ
ปฏิบตั ิกิจกรรมและมีความเข้าใจในเนื อหา สามารถสรุ ปความรู ้ได้ดว้ ยตนเองจากแบบจําลองทีผูว้ จิ ยั
สร้างขึน เป็ นต้น

ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ดังกล่าว ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี
1. ข้ อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
1.1 ก่อนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ ครู ควรจะ
มีคาํ ชีแนะผูเ้ รี ยนให้เกิดความเข้าใจในแต่ละขันตอนของการจัดกิจกรรม เพือให้ผเู ้ รี ยนสามารถ
ปฏิบตั ิตนได้อย่างถูกต้อง เกิดการเรี ยนรู ้ตามจุดประสงค์ทีกําหนดไว้
1.2 ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ จะใช้เวลา
ในการจัดกิจกรรมค่อนข้างมากกว่าปกติ ดังนันครู จะต้องมีการวางแผนในการจัดกิจกรรมให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับเวลาทีมี ควรให้เวลานักเรี ยนอย่างเพียงพอ รอจนกว่านักเรี ยนจะค้นพบ
องค์ความรู ้หรื อความคิดรวบยอดด้วยตัวเอง ไม่รีบร้อน เร่ งรัดให้นกั เรี ยนตอบคําถาม หรื อด่วนเฉลย
คําตอบ และไม่ควรตําหนิหากนักเรี ยนตอบคําถามไม่ถูกต้อง
1.3 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์เป็ นการจัด
กิจกรรมทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ผูเ้ รี ยนต้องใช้ประสบการณ์ ความรู ้เดิม ความคิดสร้างสรรค์และ
ความสามารถของตนเอง ดังนันครู ตอ้ งคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ความพร้อมทางด้าน
ร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม รวมทังสติปัญญาของผูเ้ รี ยนแต่ละคน ครู ควรส่ งเสริ มและให้
กําลังใจให้ผเู ้ รี ยนกล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที และจัดบรรยากาศให้ผเู ้ รี ยนทุกคนได้เข้าถึงองค์
ความรู ้อย่างเท่าเทียมกัน
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1.4 ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนครู ควรเริ มจากสถานการณ์ทีง่าย ๆไปสู่ ยาก
เพือให้ผเู้ รี ยนประสบความสําเร็ จในการค้นพบความรู้ดว้ ยตนเอง เป็ นการสร้างความมันใจให้แก่
ผูเ้ รี ยน และอยากทีจะเรี ยนรู ้สิงใหม่ ๆ เพิมเติมต่อไป
1.5 ครู ควรมีการทดสอบย่อยบ่อยครัง เพือเป็ นข้อมูลย้อนกลับให้ครู ทราบผลการจัด
กิจกรรมของครู และสะท้อนผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยน ซึ งจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีความกระตือรื อร้นอยู่
ตลอดเวลา
1.6 ครู ควรให้ความรู ้พืนฐานทีจําเป็ นเกียวกับการใช้โปรแกรม GSP ให้แก่นกั เรี ยน
ก่อนทีจะนําโปรแกรม GSP ไปใช้เป็ นสื อในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพือป้ องกันปั ญหาทีอาจ
ส่ งผลต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ได้
1.7 ครู ควรสังเกตผูเ้ รี ยนในขณะทํากิจกรรมการเรี ยนรู ้วา่ ผูเ้ รี ยนมีความสนใจและ
กระตือรื อร้นต่อกิจกรรมการเรี ยนรู ้หรื อไม่ มีการช่วยเหลือกันภายในกลุ่มหรื อต่างคนต่างหาคําตอบ
มีการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มมากน้อยเพียงใด ขันตอนใดทีผูเ้ รี ยนมีปัญหามากทีสุ ด
เพือใช้เป็ นข้อมูลในการประเมินผลต่อไปได้ และครู ควรดูแลนักเรี ยนให้ทวถึ
ั ง เพือให้คาํ แนะนํา
ั ง
และตอบคําถามนักเรี ยนในกรณี ทีนักเรี ยนมีขอ้ สงสัย ในกรณี ทีครู ไม่สามารถดูแลนักเรี ยนได้ทวถึ
ครู ควรมีผชู ้ ่วยสอน ซึ งต้องเป็ นผูท้ ีมีความรู ้เกียวกับโปรแกรม GSP เป็ นอย่างดี
2. ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจัยครังต่ อไป
2.1 ควรศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์
กับตัวแปรอืน ๆ เช่น ความคงทนในการเรี ยนรู ้ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ การให้เหตุผล
และการสื อสาร เป็ นต้น
2.2 ควรศึกษาสาระการเรี ยนรู ้อืน ๆ ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ทีเหมาะสม
กับรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ หรื อปรับใช้ในกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้อืน หรื อระดับชันอืน ๆ ได้ตามความเหมาะสม
2.3 ควรศึกษาเทคโนโลยี ซอฟแวร์ หรื อแอปพลิเคชันใหม่ ๆ ในสมาร์ ตโฟนที
สามารถนํามาใช้ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ได้ เช่น
Geogebra, Mathlab, Wolfram Alpha เป็ นต้น
2.4 ควรมีการศึกษาวิจยั ในทุกช่วงชันอย่างต่อเนื อง เพือเป็ นการพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ของผูเ้ รี ยน
2.5 ควรนํากิจกรรมการเรี ยนรู ้ทีสร้างขึนนีไปทดลองหาประสิ ทธิ ภาพกับนักเรี ยน
โรงเรี ยนอืน ๆ เพือข้อสรุ ปทีกว้างขวางยิงขึน

82
2.6 ควรสร้าง พัฒนาและเผยแพร่ สือการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม
GSP เพือส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้และยังเป็ นการสนับสนุนให้ครู ผสู ้ อนได้นาํ สื อ
เทคโนโลยีมาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึน
3. ข้ อจํากัดของการใช้ โปรแกรม GSP
จากผลการวิจยั ทีได้อภิปรายข้างต้น จะเห็นว่าโปรแกรม GSP เป็ นสื อประกอบกิจกรรม
การเรี ยนรู้ทีสามารถนํามาใช้อธิ บายเนือหาคณิ ตศาสตร์ ได้เป็ นอย่างดี ช่วยให้นกั เรี ยนได้พฒั นา
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาและทักษะการนึกภาพ เพราะโปรแกรม GSP มีความเป็ นพลวัต
สามารถนําเสนอภาพเคลือนไหวได้ ทําให้นกั เรี ยนมีความสนุ กสนาน กระตือรื อร้นและสนใจใน
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ทีจัดขึน เพราะนักเรี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิทงการสํ
ั
ารวจ การเขียนกราฟ การหา
คําตอบของปัญหาและการใช้โปรแกรม GSP ตรวจสอบความถูกต้องของคําตอบทีได้ดว้ ยตัวของ
นักเรี ยนเอง ทําให้ความรู้ทีนักเรี ยนได้รับมีความคงทน เพราะนักเรี ยนสามารถสร้างองค์ความรู้ดว้ ย
ตนเอง แต่อย่างไรก็ตาม โปรแกรม GSP ก็ยงั มีขอ้ จํากัดอีกมาก โดยเฉพาะอย่างยิง ในด้านการวัดผล
ประเมินผลทังในระดับโรงเรี ยนหรื อการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทีใช้แบบทดสอบ
แบบปรนัยเป็ นเครื องมือในการวัดผล ทําให้นกั เรี ยนต้องหาคําตอบของปัญหาด้วยการคิดคํานวณ
เอง ไม่สามารถใช้โปรแกรม GSP ช่วยเขียนกราฟได้ และไม่มีโปรแกรม GSP สําหรับตรวจสอบ
ความถูกต้องของคําตอบทีได้ ทําให้นกั เรี ยนทีอ่อนคณิ ตศาสตร์ หรื อมีความรู ้พืนฐานในเรื องการแก้
ระบบสมการเชิงเส้นไม่ดีพอหรื อขาดการฝึ กฝนหรื อทําแบบฝึ กหัดด้วยตัวเองบ่อย ๆ จึงมีผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยนไม่ผา่ นเกณฑ์ 60% ตามทีตังไว้ ทังทีนักเรี ยนมีความเข้าใจในเรื องทีเรี ยนและรู ้ขนตอน
ั
เป็ นอย่างดีวา่ ต้องแก้โจทย์ปัญหาในข้อนัน ๆ อย่างไร แต่เนืองจากขาดความชํานาญในการคํานวณ
ทําให้ทาํ แบบทดสอบได้ชา้ ไม่ทนั กําหนดเวลา ดังนัน ในการสอนโดยใช้โปรแกรม GSP ครู ผสู้ อน
ควรสอนวิธีคาํ นวณโดยไม่ใช้โปรแกรมให้ชาํ นาญควบคู่กนั ไปด้วย โดยทุกครังทีนักเรี ยนได้คาํ ตอบ
ของปัญหาจากการสํารวจโดยใช้โปรแกรม GSP แล้ว ครู ควรสรุ ปหรื อสุ่ มนักเรี ยนออกมาแสดงวิธี
หาคําตอบด้วยการคํานวณโดยไม่ใช้โปรแกรม GSP และให้นกั เรี ยนคนอืน ๆ ร่ วมกันอภิปราย
ผลลัพธ์ทีได้ และครู ควรมีแบบฝึ กหัดเสริ มเพิมเติมแก่นกั เรี ยนทีมีพืนฐานไม่ดี เพือส่ งเสริ มและ
พัฒนาทักษะการคํานวณของนักเรี ยนให้ดียงขึ
ิ น
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
รายนามผูเ้ ชียวชาญในการตรวจสอบเครื องมือวิจยั
1. แผนการจัดการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ เรื องกําหนดการเชิง
เส้น โดยใช้โปรแกรม GSP สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื อง กําหนดการเชิงเส้น
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 5
3. แบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ตามทฤษฎีคอน สตรัคติวสิ ต์ เรื อง กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม GSP
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รายนามผู้เชี ยวชาญในการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ตามทฤษฎีคอนสตรั คติวสิ ต์
เรืองกําหนดการเชิงเส้ น โดยใช้ โปรแกรม GSP สํ าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 5
1. ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
และอาจารย์ประจําสาขาคณิ ตศาสตร์
และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2. นายประสาทพร ป่ านทอง

อาจารย์ประจําสาขาคณิ ตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

3. นางบุณยอร ขาวสุ ริจนั ทร์

ครู ชาํ นาญการพิเศษ
ครู ผสู้ อนรายวิชาคณิ ตศาสตร์
โรงเรี ยนวาริ ชวิทยา จังหวัดสกลนคร
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รายนามผู้เชี ยวชาญในการตรวจแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
เรือง กําหนดการเชิงเส้ น ระดับชั นมัธยมศึกษาปี ที 5
1. ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
และอาจารย์ประจําสาขาคณิ ตศาสตร์
และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2. นายประสาทพร ป่ านทอง

อาจารย์ประจําสาขาคณิ ตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

3. นางบุณยอร ขาวสุ ริจนั ทร์

ครู ชาํ นาญการพิเศษ
ครู ผสู้ อนรายวิชาคณิ ตศาสตร์
โรงเรี ยนวาริ ชวิทยา จังหวัดสกลนคร
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รายนามผู้เชี ยวชาญในการตรวจแบบวัดความพึงพอใจต่ อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ เรือง กําหนดการเชิงเส้ น โดยใช้ โปรแกรม GSP
1. ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
และอาจารย์ประจําสาขาคณิ ตศาสตร์
และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2. นายประสาทพร ป่ านทอง

อาจารย์ประจําสาขาคณิ ตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

3. นางบุณยอร ขาวสุ ริจนั ทร์

ครู ชาํ นาญการพิเศษ
ครู ผสู้ อนรายวิชาคณิ ตศาสตร์
โรงเรี ยนวาริ ชวิทยา จังหวัดสกลนคร

ภาคผนวก ข
เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
1. ตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ เรื อง
กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม GSP สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื อง กําหนดการเชิงเส้น
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 5
3. แบบวัดความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติ วิสต์ เรื อง กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม GSP
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชันมัธยมศึกษาปี ที 5
เรือง กราฟของอสมการเชิงเส้ น

สาระการเรี ยนรู้เพิมเติม
ภาคเรียนที 2 ปี การศึกษา 2558
จํานวน 2 คาบ

1. มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ค 4.2 ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื อสาร การสื อ
ความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และการนําเสนอ การเชือมโยงความรู้
ต่าง ๆ ทางคณิ ตศาสตร์ และเชือมโยงคณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์อืน ๆ และ
มีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์
ี
ง
2. ผลการเรียนรู้ ทคาดหวั
แก้ปัญหาโดยสร้างแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ และใช้วธิ ี การของกําหนดการเชิงเส้นทีใช้
กราฟของสมการและอสมการทีมีสองตัวแปรได้
3. สาระสํ าคัญ
กราฟของอสมการเชิงเส้น คือ พืนทีส่ วนใดส่ วนหนึงบนระนาบทีถูกแบ่งโดยเส้นตรงซึ ง
เป็ นกราฟของสมการทีได้มาจากอสมการเชิงเส้นทีต้องการเขียนกราฟ อาจรวมหรื อไม่รวมจุดบน
เส้นตรงซึ งขึนอยูก่ บั เครื องหมายของอสมการ
4. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
ด้ านความรู้ นักเรี ยนสามารถ
1. เขียนกราฟของสมการเชิงเส้น พร้อมทังหาคําตอบของสมการเชิงเส้นได้
2. หาคําตอบของระบบสมการเชิงเส้นได้
3. ระบุพิกดั ของจุดทีสอดคล้องกับอสมการเชิงเส้นได้
4. เขียนกราฟของอสมการเชิงเส้นได้
5. เขียนอสมการเชิงเส้นจากกราฟทีกําหนดให้ได้
ด้ านทักษะกระบวนการ นักเรี ยนมี
1. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
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2. ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์
3. ความสามารถในการสื อสาร การสื อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และการนําเสนอ
4. ความสามารถในการเชือมโยงทางคณิ ตศาสตร์
5. ความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ทางคณิ ตศาสตร์
ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปลูกฝังให้นกั เรี ยน
1. ตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติทีดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์
2. มีความรับผิดชอบงานทีได้รับมอบหมาย
3. มีระเบียบและรอบคอบในการทํางาน
4. คิดอย่างเป็ นระบบ
5. มีวจิ ารณญาณ
6. มีความเชือมันในตนเอง
4. สาระการเรี ยนรู้
กราฟของสมการเชิงเส้น และอสมการเชิงเส้น
ตัวอย่าง 1 จงเขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

Y

x 2

และ

y

1

x=2

4

2

O
-5

5

y=-1
-2

X

100
ตัวอย่าง 2 พิจารณากราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปรต่อไปนี

Y
6

4

(0, 4)
x+y = 4

2

(4, 0)

O
-5

5

X

ตัวอย่าง 3 จงเขียนกราฟของอสมการต่อไปนี
1) x  5
2) y t 4
วิธีทาํ 1) เขียนกราฟของ x 5 โดยใช้เส้นประ จะได้กราฟของอสมการ
จุดทุกจุดทางซ้ายมือของเส้นประ ดังรู ป

Y

x5

เป็ น

x=5

6

4

2

(5, 0)

O
-5

5

X

-2

-4

2) เขียนกราฟของ y 4 โดยใช้เส้นทึบ จะได้กราฟของอสมการ y t 4
เป็ นจุดทุกจุดด้านบนรวมทังจุดบนเส้นตรงทีเป็ นกราฟของสมการ y 4 ดังรู ป
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Y
6

4

2

O
-5

X

5
-2

y=-4

-4

(0, -4)

ตัวอย่างที 4 จงเขียนกราฟของอสมการ 3x  2 y  6
วิธีทาํ เขียนกราฟของ 3x  2 y 6 ได้ดงั นี

Y
6

4

2

O

3x - 2y = 6
(2,0)

-5

5
-2

X

(0, -3)

-4

5. กิจกรรมการเรี ยนรู้
คาบที 1
1. ขันนํา
1.1 ครู สนทนากับนักเรี ยนว่า “ในคาบนีเราจะมาทําความเข้าใจเกียวกับเรื องกราฟของ
อสมการเชิงเส้น ”
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1.2 ครู ทบทวนความรู ้เดิมเกียวกับกราฟของสมการเชิงเส้นในแบบต่าง ๆ ทีนักเรี ยน
เคยเรี ยนมาเพือเป็ นแนวทางในการเขียนกราฟของอสมการเชิงเส้นอืน ๆ
2. ขันสอน
2.1 ขันเผชิ ญปั ญหา
1. ครู นาํ เสนอตัวอย่างที 1 ให้นกั เรี ยนลองพิจารณาเป็ นรายบุคคล
2.2 ขันไตร่ ตรองทางปั ญญา
2. ครู ให้นกั เรี ยนจับกลุ่ม 3 – 5 คน และให้นกั เรี ยนเปิ ดไฟล์ GSP 1 ช่วยกันสํ ารวจ
ว่า จุด (1, 1), (1, 2), (1, 2.5) มีลกั ษณะร่ วมกันอย่างไร
3. ครู ให้นกั เรี ยนช่วยกันตังข้ อคาดเดาจนได้คาํ ตอบว่า จุด (1, 1), (1, 2), (1, 2.5)
และอีกหลายจุดนับไม่ถว้ นอยูบ่ นเส้นตรงซึ งเป็ นกราฟของ x 1
4. ให้นกั เรี ยนช่วยกันสื บเสาะหาเหตุผล ว่าทําไมจึงเป็ นเช่นนัน
2.3 ขันเสนอแนวคิดต่อชันเรี ยน
5. ครู ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มนําเสนอข้อค้นพบทีได้ พร้อมชีแนะนักเรี ยนเพิมเติม
ตามความเหมาะสม จากนันดําเนินการสอนตัวอย่างอืน ๆ ตามขันตอนข้างต้น
6. ครู นาํ เสนอตัวอย่างที 2 ให้นกั เรี ยนลองพิจารณาเป็ นรายบุคคล (ขันเผชิญ
ปัญหา)
7. ครู ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มเปิ ดไฟล์ GSP 1 ช่วยกันสํ ารวจว่า จุด (0, 4),
ั ษณะร่ วมกันอย่างไร (ขันไตร่ ตรองทางปั ญญา)
(1.2, 2.8), (4, 0) มีลก
8. ครู ให้นกั เรี ยนช่วยกันตังข้ อคาดเดาจนได้คาํ ตอบว่า จุด (0, 4), (1.2, 2.8),
่ นเส้นตรงซึ งเป็ นกราฟของ x  y 4 (ขันไตร่ ตรองทาง
(4, 0) และอีกหลายจุดนับไม่ถว้ นอยูบ
ปัญญา)
9. ให้นกั เรี ยนช่วยกันสื บเสาะหาเหตุผล ว่าทําไมจึงเป็ นเช่นนัน (ขันไตร่ ตรองทาง
ปัญญา)
10. ครู ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มนําเสนอข้อค้นพบทีได้ (ขันเสนอแนวคิดต่อชันเรี ยน)
11. ครู อธิ บายเพิมเติมว่า หากต้องการกล่าวถึงเซตของจุด เราอาจแสดงได้ดงั นี
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Y
x=3
6

(5, 4)

4

2

(6, 2)

(4, 1)

O

(3, 0)

-2

X
5

(6, -2)

-4

12. ครู ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มช่วยกันสํารวจ ตังข้อคาดเดา และสื บเสาะหาเหตุผล
จนได้ขอ้ สรุ ปดังนี (ขันไตร่ ตรองทางปั ญญา)
“จากกราฟจะเห็นว่า เส้นตรงซึ งเป็ นกราฟของ x 3 แบ่งเป็ นระนาบสองส่ วน
คือ ส่ วนทีอยูด่ า้ นขวาของเส้นตรง และส่ วนทีอยูด่ า้ นซ้ายของเส้นตรง ซึ งจากกราฟจุด
่ า้ นขวาของเส้นตรง ถ้าต้องการกล่าวถึงจุดทุกจุดทางขวาของ
(4,1), (5,4), (6,2) และ (6,2) อยูด
เส้นตรง นันคือ กล่าวถึงทุกจุดทีมีพิกดั ของ x มากกว่า 3 หรื อ {( x, y) x ! 3} จะใช้เส้นประและ
การแรเงาบริ เวณด้านขวาของเส้นตรงซึงเป็ นกราฟของ x 3 เพือแสดงกราฟของอสมการ
x ! 3 ดังรู ป ก. และถ้าต้องการรวมจุดทุกจุดบนเส้นตรงซึ งเป็ นกราฟของ x 3 ด้วย นันคือ
{( x, y) x t 3} ก็ทาํ ได้โดยการเขียนกราฟของเส้นตรง x 3 โดยใช้เส้นทึบต่อเนื องแทนเส้นประ
ดังรู ป ข.”

Y

x=3

6

4

2

O

(3, 0)

-5

5
-2

-4

รูป ก.

x!3

X

Y
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x=3

6

4

2

O
-5

(3, 0)
5

X

-2

-4

รปู ข. x t 3
“และสําหรับกราฟของอสมการเชิงเส้นอืน ๆ ก็สามารถเขียนได้โดยใช้เส้นประ
หรื อเส้นทึบและอาณาบริ เวณทีแรเงาในลักษณะทีกล่าวข้างต้น”
13. ครู ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มนําเสนอข้อค้นพบทีได้ (ขันเสนอแนวคิดต่อชันเรี ยน)
14. ครู เสนอสถานการณ์ปัญหาจากใบงานรายบุคคล (ตัวอย่างที 3 และ 4)โดยให้
นักเรี ยนคิดแก้ปัญหาเป็ นรายบุคคล โดยการสํารวจและสร้างข้อความคาดการณ์โดยใช้โปรแกรม
GSP ในไฟล์ GSP 1
15. ให้นกั เรี ยนเข้ากลุ่ม แล้วให้สมาชิกแต่ละคนเสนอวิธีแก้ปัญหาและคําตอบของ
ตนเองต่อกลุ่ม ครู เดินดูทีละกลุ่ม สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มและให้การ
เสริ มแรงนักเรี ยนในการแสดงความคิดเห็นร่ วมกัน
16. สมาชิกภายในกลุ่มทุกคนช่วยกันตรวจสอบวิธีการแก้ปัญหาและคําตอบทีคิด
ว่าถูกต้อง รวบรวมวิธีการแก้ปัญหาและคําตอบทีเป็ นไปได้ทงหมดของสมาชิ
ั
กแต่ละคน โดย
อภิปรายซักถามแสดงความคิดเห็น สรุ ปเป็ นคําตอบของกลุ่มและแนวทางในการหาคําตอบทีเป็ นที
ยอมรับได้ของทุกคนในกลุ่ม แล้วช่วยกันทําลงในใบงานกลุ่มย่อย
คาบที 2
17. ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มส่ งตัวแทนนําเสนอผลงานต่อทังชันว่ากลุ่มของตนมี
วิธีการแก้ปัญหาอย่างไรบ้าง นักเรี ยนในชันตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการแก้ปัญหาและคําตอบ
ครู เสนอคําตอบของปั ญหา ถ้าไม่มีนกั เรี ยนนําเสนอคําตอบทีถูกต้อง ครู ใช้คาํ ถามกระตุน้ ให้นกั เรี ยน
คิดหาคําตอบจนกว่าได้คาํ ตอบทีถูกต้อง
18. ครู ให้นกั เรี ยนทุกคนแสดงความคิดเห็นซักถามเพือหาข้อสรุ ปเป็ นมโนทัศน์
ของเรื องทีเรี ยน โดยครู ใช้คาํ ถามว่า “จากเรื องทีเรี ยนมา นักเรี ยนสรุ ปองค์ความรู ้เกียวกับเรื องทีเรี ยน
ได้วา่ อย่างไรบ้าง” (นักเรี ยนช่วยกันตอบและแสดงความคิดเห็น ครู จดบันทึกเพือนําไปสู่ การสรุ ป)
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19. นักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายสรุ ปข้อความรู ้ทีเรี ยนมา โดยครู รวบรวมคําตอบของ
นักเรี ยนและครู ใช้คาํ ถามเพือให้นกั เรี ยนได้ความคิดรวบยอดทีชัดเจนขึน
20. ครู และนักเรี ยนสนทนาเพือให้ได้ขอ้ เท็จจริ งเพิมเติมว่า ถ้าเลือกจุด ( x, y) ใด
ๆ มาหนึงจุด และแทนค่า x และ y ลงไปใน 3x  2 y เราพบว่าค่าทีได้จะเป็ นอย่างใดอย่างหนึง
ในสามกรณี ต่อไปนี
3x  2 y

6

หรื อ
3x  2 y  6
หรื อ
3x  2 y ! 6
21. ครู อธิ บายเพิมเติมว่า “ทุกจุด ( x, y) ทีสอดคล้องกับอสมการ 3x  2 y  6
จะอยูใ่ นอาณาบริ เวณด้านหนึ งของเส้นตรงทีเป็ นกราฟของ 3x  2 y 6 และทุกจุด ( x, y) ที
สอดคล้องกับอสมการ 3x  2 y ! 6 จะอยูใ่ นอาณาบริ เวณอีกด้านหนึงของเส้นตรงนันเป็ นอย่าง
นีเสมอ อย่างไรก็ตาม เราอาจจะไม่สามารถบอกได้ทนั ทีวา่ 3x  2 y  6 เป็ นอาณาบริ เวณเหนือ
เส้นตรงหรื อเป็ นอาณาบริ เวณใต้เส้นตรง เราจึงต้องมีวธิ ี ในการตัดสิ นว่ากราฟของอสมการ
3x  2 y  6 จะเป็ นดังรู ป ค. หรื อรู ป ง.”

Y
6

4

3x - 2y = 6

2

O
-5
-2

(2,0)
(0, -3)

-4

รปู ค.

5

X
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Y

3x - 2y = 6

6

4

2

O

(2,0)

-5

X

5
-2

(0, -3)

-4

รปู ง.
22. ครู ให้นกั เรี ยนลองพิจารณาจุด (0, 0) หรื อจุดอืน ๆ ทีเห็นชัดเจนว่าอยูเ่ หนื อ
เส้นตรง 3x  2 y 6 ซึ งนักเรี ยนจะพบว่า “เมือแทน x และ y ในอสมการ 3x  2 y  6 ด้วย
0 ได้อสมการทีเป็ นจริ ง ดังนัน จุดอืน ๆ ทุกจุดทีอยูด่ า้ นเดียวกับจุด (0,0) จะสอดคล้องกับอสมการ
3x  2 y  6 ด้วยเช่นกัน เขียนกราฟของอสมการ 3x  2 y  6 ได้ดงั รู ป ค.”
23. ครู อธิ บายเสริ มว่า “การเลือกจุดมาทดสอบว่าบริ เวณใดเป็ นบริ เวณที
สอดคล้องกับอสมการ เราเลือกมาเพียงจุดเดียวทีเห็นได้ชดั เจนว่าอยูเ่ หนือหรื อใต้ก็เพียงพอ และ
โดยทัวไปจุด (0,0) ก็มกั จะเป็ นจุดทีสะดวกทีสุ ดเสมอในการนํามาพิจารณา จุดทีนํามาทดสอบนี
เรี ยกว่า จุดทดสอบ (test point) และวิธีการทดสอบข้างต้นเป็ นจริ งเพราะสมการ 3x  2 y 6
สามารถเขียนได้ในรู ป

y

3
x3
2

ทังหมดของระนาบทีอยูใ่ ต้เส้นตรง
สมมูลกับอสมการ

y

y

ฉะนันกราฟของอสมการ
3
x3
2

y!

3
x3
2

คืออาณาบริ เวณ

ดังรู ป ง. และเนืองจากอสมการ 3x  2 y

3
x  3 ดังนันกราฟของอสมการ 3x  2 y
2

6

จึงเป็ นดังรู ป ค.”

3. ขันสรุ ป
24. ครู สุ่มนักเรี ยนสรุ ปขันตอนการเขียนกราฟอสมการเชิ งเส้นทีได้เรี ยนไป
พร้อมเสนอแนะเพิมเติมตามความเหมาะสม
4. ขันฝึ กทักษะและนําไปใช้
25. ครู ซกั ถามนัดเรี ยนเป็ นรายบุคคล
6. สื อการเรี ยนรู้ /แหล่ งการเรี ยนรู้
1. ไฟล์สาํ เร็ จรู ป GSP 1
2. คอมพิวเตอร์

6
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3. จอ LCD Projector
4. หนังสื อเรี ยนรายวิชาเพิมเติม คณิ ตศาสตร์ เล่ม 6 ชันมัธยมศึกษาปี ที 4-6 ของสสวท.
5. คู่มือคณิ ตศาสตร์ รวม ม. 4-5-6 โดย รศ.ดร.ณรงค์ ปันนิม
6. แบบฝึ กหัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เพิมเติม ชันมัธยมศึกษาปี ที 4-6 เล่ม
6 โดยกนกวลี อุษณกรกุล และ รณชัย มาเจริ ญทรัพย์
7. ชินงาน/ภาระงาน
1. ใบกิจกรรมรายบุคคล 1 และ ใบกิจกรรมกลุ่มย่อย 1
2. แบบฝึ กทักษะ 1
8. การวัดและการประเมินผลการเรี ยนรู้
การวัดผล
ด้ านความรู้
1. เขียนกราฟของสมการเชิงเส้น พร้อม
ทังหาคําตอบของสมการเชิงเส้นได้
2. หาคําตอบของระบบสมการเชิงเส้นได้
3. ระบุพิกดั ของจุดทีสอดคล้องกับ
อสมการเชิงเส้นได้
4. เขียนกราฟของอสมการเชิงเส้นได้
5. เขียนอสมการเชิงเส้นจากกราฟที
กําหนดให้ได้
ด้ านทักษะกระบวนการ
1. ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิ ตศาสตร์
2. ความสามารถในการให้เหตุผลทาง
คณิ ตศาสตร์
3. ความสามารถในการสื อสาร การสื อ
ความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และการ
นําเสนอ

เครืองมือ

เกณฑ์ การประเมิน

1. ใบกิจกรรม
รายบุคคล 1
2. ใบกิจกรรมกลุ่ม
ย่อย 1
3. แบบฝึ กทักษะ 1

- ตอบถูก 70% ขึนไป
= ดีมาก
- ตอบถูก 50% ขึนไป
= ใช้ได้
- ตํากว่า 50%
= ปรับปรุ ง

1. ใบกิจกรรม
รายบุคคล 1
2. ใบกิจกรรมกลุ่ม
ย่อย 1
3. แบบฝึ กทักษะ 1

- ตอบถูกอย่างมี
หลักการ = 2
- ตอบถูกแต่อธิ บาย
ไม่ได้ = 1
- ตอบไม่ถูก = 0
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การวัดผล
ด้ านทักษะกระบวนการ (ต่อ)
5. ความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ทาง
คณิ ตศาสตร์
ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีเจตคติทีดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์
2. มีความรับผิดชอบงานทีได้รับ
มอบหมาย
3. มีระเบียบและรอบคอบในการทํางาน
4. คิดอย่างเป็ นระบบ
5. มีวจิ ารณญาณ
6. มีความเชือมันในตนเอง

เครื องมือ

แบบประเมิน
พฤติกรรม

เกณฑ์การประเมิน

พฤติกรรมการเรี ยนรู้
ตามเกณฑ์ประเมินอยู่
ในระดับ 2 ขึนไปถือว่า
ผ่านเกณฑ์

9. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
สิ งทีเกิดขึนกับนักเรี ยน
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ปัญหา/อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
สิ งทีควรปรับปรุ ง/ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ลงชือ ……………………………….… ผูส้ อน
(นางสาววันซัลมา ปานากาเซ็ง)
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ใบกิจกรรมรายบุคคล
ใบกิจกรรมรายบุคคล
ชือ – สกุล..............................................................
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ ที 1
ชัน...............................เลขที..................................
เรือง กราฟของอสมการเชิงเส้ น
วันที.......................................................................
คําชีแจง ให้นกั เรี ยนหาแนวทางแก้ปัญหาต่อไปนี
1. จงเขียนกราฟของอสมการต่อไปนี
1) x  5
วิธีทาํ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2) y t 4
วิธีทาํ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. จงเขียนกราฟของอสมการ 3x  2 y  6
วิธีทาํ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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ใบกิจกรรมกลุ่มย่ อย
ใบกิจกรรมกลุ่มย่ อย
ชือ – สกุล..............................................................
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ ที 1
ชัน...............................เลขที..................................
เรือง กราฟของอสมการเชิงเส้ น
วันที.......................................................................
คําชีแจง ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มช่วยกันสรุ ปคําตอบทีได้ วิธีการทีได้มาซึ งคําตอบจากสมาชิกของแต่
ละคน และเขียนแนวทางในการแก้ปัญหาของกลุ่ม
1. จงเขียนกราฟของอสมการต่อไปนี
1) x  5
วิธีทาํ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2) y t 4
วิธีทาํ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. จงเขียนกราฟของอสมการ 3x  2 y  6
วิธีทาํ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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แบบฝึ กทักษะ 1
เรืองกราฟของอสมการเชิงเส้ น
1. พิจารณาจุด

(1,1), (1,3), (2,2)

และ

§1 1·
¨ , ¸
©4 2¹

ว่าอยูใ่ นกราฟของอสมการ

หรื อ 2 x  y ! 2 หรื ออยูบ่ นเส้นตรงซึ งเป็ นกราฟของ 2 x  y
2. จงเขียนกราฟของอสมการต่อไปนี
(1) x  2
(2) y ! 3
(3) y d 3
(4) x t 1
(5) 2 x  2 y  4
(6) y  2 x ! 2
(7) 3 y  x d 6
(8) x d 2 y  2

2

2x  y  2
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาคณิตศาสตร
เรือ่ ง กําหนดการเชิงเสน ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 5
คําชีแ้ จง
1. แบบทดสอบฉบับนี้มีทั้งหมด 30 ขอ 30 คะแนน ใชเวลา 90 นาที
2. แบบทดสอบฉบับนี้เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบ
เดียว โดยทําเครื่องหมายกากบาท x ลงในชอง ก, ข, ค, หรือ ง ในกระดาษคําตอบ
3. ถาตองการเปลี่ยนคําตอบใหขีดทับคําตอบเดิมกอน แลวจึงเลือกคําตอบใหมตามตองการ
4. คําถามในแตละขอมีคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว ถาตอบเกินหนึ่งคําตอบหรือไมตอบจะ
ไมไดคะแนนในขอนั้น
5. นักเรียนสามารถขีดเขียนหรือทดลงในขอสอบและกระดาษคําตอบได
6. ไมอนุญาต ใหใชเครื่องคํานวณทุกชนิด

ขอขอบคุณในความรวมมืออยางดียิ่ง
นางสาววันซัลมา ปานากาเซ็ง
นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

113
1. จากรู ป เป็ นกราฟของสมการในข้อใด
5

ข.

Y
8

Y

4

6

3
2

4

1

X
4

O

2

2

2

4

X

1

ก.
ค.

4x  3 y 3
3x  4 y 12

O

5

2

ข.
ง.

2

4 y 3x  12
4 y 3x  3

5

(3, 0)

ค.
10

2. ข้อใดต่อไปนี เป็ นคําตอบของระบบสมการ
2 x  y 3 และ x  2 y 3
ข. (2, 1)
ก. (1,  1)
ง. (1, 1)
ค. (1,  2)

Y

8
6
4
2

3. พิกดั (3, 3), (-5, 2), (4, 0), (5, 1) สอดคล้อง
กับอสมการในข้อใด
ข. 2x  3 y d 15
ก. 3x  y  12
ง. 2x  3 y  15
ค. 3x  y d 12

X
5

O
2

ง.
8

4. ข้อใดคือกราฟของอสมการ 2x  y ! 6
ก.
8

4
2

X
5

O

4

2

2

4

X
O
2

Y

6

Y

6

5

(3, 0)

5

(3, 0)

5

(3, 0)

5
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5. อาณาบริ เวณทีแรเงาดังรู ป ตรงกับอสมการใน
ข้อใด

ค.
Y
6

Y

(0, 5)

4

4

(0, 3)
2
2

X
O

5

5

X
O

2

ก.
ค.

5 y  2 x d 10
5 y  2 x d 10

ข. 5 y  2x t 10
ง. 5 y  2x t 10

5

2

ง.
Y

6. ข้อใดคือกราฟของระบบอสมการ
x  y d 5, 0 d x  3 และ y t 0
ก.

6

(0, 5)
4

(0, 3)

Y

2

6

(0, 5)

X
O

4

5

2

2

X
O

(3, 0)

5

7. อาณาบริ เวณทีแรเงาดังรู ป ตรงกับระบบ
อสมการในข้อใด

2

Y

ข.

2

x-y=3

Y
6

X

(0, 5)

O

5

4

2

y=-x

2

4

X
O
2

(3, 0)

5

ก.
ข.

x yd3

และ y d  x

x yt3

และ y t  x
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ค.
ง.

13. ค่าสู งสุ ดของ
รู ป เท่ากับเท่าใด

x  y d 3 และ y t  x
x  y t 3 และ y t  x

8. พิกดั ของจุดยอดมุมของกราฟของระบบ
อสมการ y  3x  1 t 0, x  y  1 d 0 คือข้อใด
ก. (0, 1)
ข. (1, 0)
ง. (1, 1)
ค. (1, 1)

6

P 3x  y

ในพืนทีทีแรเงาดัง

Y

4

(2, 3)

2

X

9. ข้อใด ไม่ ใช่ จุดยอดมุมของกราฟของระบบ
อสมการ 3x  2 y d 12, x  y d 2, x t 0
ข. (0,  6)
ก. (0, 2)
ค.

(2, 0)

ง.

§ 16 6 ·
¨ , ¸
5¹
© 5

10. พิกดั ของจุดยอดมุมของเซตคําตอบของ
ระบบอสมการ 2x  3 y d 15, 3x  y d 12,
x t 0 และ y t 0 คือข้อใด
ก. (3,  3), (4, 0), (0, 5), (0, 0)
ข. (2, 2), (4, 0), (0, 5), (0, 0)
ค. (3, 3), (0, 4), (0, 5), (0, 0)
ง. (3, 3), (4, 0), (0, 5), (0, 0)
11. กําหนดฟังก์ชนั จุดประสงค์ P 3x  2 y
โดยมีระบบอสมการในข้อ 10. เป็ นอสมการ
ข้อจํากัด แล้วค่าสู งสุ ด ของ P เป็ นเท่าใด
ก. 0
ข. 8
ค. 13
ง. 15

O

5

10

2

ก. 9

ข. 10

14. จุดทีทําให้ค่าของ P
ภายใต้อสมการข้อจํากัด

ค. 12

ง. 15

2x  4 y

มีค่าสู งสุ ด

x  y d 20
y  x d 10,
x  y t 5,

และ

0 d x d 10

มีพิกดั ตรงกับข้อใด
ก. (0, 5)
ค. (10, 10)

ข.
ง.

yt5

(5, 15)
(10, 20)

15. ค่าตําสุ ดของ P 2x  4 y ภายใต้เงือนไข
ของอสมการข้อจํากัด
x  y d 20,

y  x d 10,

12. กําหนดอสมการข้อจํากัด 1 d x d 3 และ
2 d y d 5 และฟังก์ชน
ั จุดประสงค์ P 4x  y
ค่าสู งสุ ดของ P เป็ นเท่าใด
ก. 0
ข. 6
ค. 7
ง. 10

x  y t 5,
0 d x d 10

เท่ากับเท่าใด
ก. 10
ข. 20

และ

ค. 40

yt5

ง. 60
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16. กําหนดฟังก์ชนั จุดประสงค์ P
และอสมการข้อจํากัด คือ

35x  25 y

4x  y t 9
2 x  5 y t 16
3x  2 y t 13

2 x  3 y d 15,

และ y t 0
สอดคล้องกับข้อใดต่อไปนี
ข.
ก. x  y 6
ง.
ค. x  y 1
xt0

3x  y d 12,

และ y t 0
ถ้า (a, b) เป็ นจุดมุมทีให้ค่า P มากทีสุ ด แล้ว
a  b เท่ากับเท่าใด
ก. 3
ข. 4
ค. 5
ง. 6
xt0

17. ภายใต้อสมการข้อจํากัดต่อไปนี

xy  5
2x  y ! 4

20. กําหนดฟังก์ชนั จุดประสงค์ P
ภายใต้อสมการข้อจํากัดคือ

2x  y

x  2 y d 48,
x  y d 30,
2 x  y d 50,

x  2 y d 4,
x  y d 1,
x  y t 1,

x t 0 และ y t 0
และ y t 0
ฟังก์ชนั จุดประสงค์ในข้อใดต่อไปนี ทีมีค่ามาก จุดมุมในข้อใด ให้ค่า P เท่ากัน
ก. (10, 30) และ (25, 0)
ทีสุ ด
ข. (20, 10) และ (25, 0)
ข. P 2x  3 y
ก. P 3x  2 y
ค. (12, 18) และ (15, 12)
ค. P x  5 y
ง. P 4x  y
ง. (12, 18) และ (10, 22)
xt0

18. จุดทีทําให้ค่าของ P
ภายใต้อสมการข้อจํากัด

9 x  15 y

มีค่าตําสุ ด

3x  4 y t 25,
x  3 y t 15,

และ y t 0
มีพิกดั ตรงกับข้อใด
ข. (0, 0)
ก. (3, 4)
xt0

ค.

§ 25 ·
¨ 0,
¸
© 4 ¹

ง.

§ 25 ·
¨ , 0¸
© 3 ¹

19. ค่าของ x, y ทีทําให้ P 3x  5 y มีค่า
ตําสุ ดตามเงือนไขข้อจํากัดทีกําหนดให้ต่อไปนี

21. ธีรเดชวางแผนจะปลูกมันหรื อส้มบนทีดิน
120 ไร่ โดยมีขอ้ มูลในการลงทุนดังนี
ในการปลูกมัน จะต้องลงทุนค่าต้นกล้าไร่ ละ
200 บาท และใช้แรงงานไร่ ละ 13.5 ชัวโมง
ในการปลูกส้ม จะต้องลงทุนค่าต้นกล้าไร่ ละ
300 บาท และใช้แรงงานไร่ ละ 9 ชัวโมง
ธี รเดชมีเงินลงทุนสําหรับค่าต้นกล้า 30,000
บาท และมีแรงงานไม่เกิน 1,350 ชัวโมง ถ้าปลูก
มันจะได้กาํ ไรไร่ ละ 1,500 บาท ปลูกส้มจะได้
กําไรไร่ ละ 2,000 บาท ธี รเดชจะมีวธิ ี ปลูกพืชไร่
แต่ละชนิดเป็ นจํานวนกีไร่ จึงจะได้กาํ ไรสู งสุ ด
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ก. ปลูกมันอย่างเดียว 120 ไร่
ข. ปลูกส้มอย่างเดียว 100 ไร่
ค. ปลูกมัน 60 ไร่ ปลูกส้ม 60 ไร่
ง. ปลูกมัน 50 ไร่ ปลูกส้ม 70 ไร่
จงใช้โจทย์ต่อไปนีตอบคําถามข้อ 22 –24

ข.
ค.
ง.

x  y t 200, 0 d x d 10, 0 d y d 80
x  y d 200, 0 d x d 10, 0 d y d 80
x  y d 200, x t 10, y t 80

24. ควรจะผลิตขนมทองหยอดกับขนมฝอยทอง
จํานวนเท่าไร
ก. ผลิตขนมทองหยอด 10 กล่อง และขนม
ฝอยทอง 80 กล่อง
ข. ผลิตขนมทองหยอด 10 กล่อง และขนม
ฝอยทอง 190 กล่อง
ค. ผลิตขนมทองหยอด 120 กล่อง และขนม
ฝอยทอง 80 กล่อง
ง. ผลิตขนมทองหยอด 80 กล่อง และขนม
ฝอยทอง 120 กล่อง

โรงงานขนมไทยแห่ งหนึ ง ผลิตขนม
ทองหยอดกับขนมฝอยทอง โดยผลิตขนมไทย
ได้อย่างมาก 200 กล่องต่อวัน ในแต่ละวันจะมี
ลูกค้าประจําสังซื อขนมทองหยอดอย่างน้อย 10
กล่ อ ง และสั งซื อขนมฝอยทองอย่ า งน้ อ ย 80
กล่อง ถ้ากําไรในการขายขนมทองหยอดกล่อง
ละ 50 บาท และกํา ไรในการขายขนมฝอยทอง
กล่ อ งละ 35 บาท โรงงานจะต้ อ งผลิ ต ขนม
ทองหยอดกับขนมฝอยทองวันละกี กล่อง จึงจะ
จงใช้โจทย์ต่อไปนีตอบคําถามข้อ 25 – 28
ได้กาํ ไรจากการขายมากทีสุ ด ถ้าให้
สํานักพิมพ์แห่งหนึงผลิตหนังสื อ 2
x แทนจํานวนกล่องต่อวันในการผลิตขนม
ประเภท ดังนี
ทองหยอด
ประเภท A หน้าปกพิมพ์ 4 สี ใช้เวลาในการผลิต
y แทนจํานวนกล่องต่อวันในการผลิตขนม
12 นาทีต่อเล่ม โดยมีกาํ ไรเล่มละ 40
ฝอยทอง และ
บาท
P แทน กําไรในการขายขนมไทย
ประเภท B หน้าปกขาว-ดํา ใช้เวลาในการผลิต
6 นาทีต่อเล่ม มีกาํ ไรเล่มละ 10
22. ฟังก์ชนั จุดประสงค์ตรงกับข้อใด
บาท
ก. P 50x  35 y
จากการสํ า รวจตลาดพบว่า ความต้อ งการ
ข. P 35x  50 y
หนังสื อประเภท A และ B ไม่เกิน 100 และ 300
ค. P 10x  80 y
เล่มต่อสัปดาห์ตามลําดับ โดยเครื องจักรทีใช้ใน
ง. P 80x  10 y
การผลิตสามารถทํางานได้สัปดาห์ละไม่เกิ น 40
ชัวโมง สํานัก พิมพ์ตอ้ งการกํา ไรมากทีสุ ดจาก
23. ระบบอสมการข้อจํากัดตรงกับข้อใด
การพิมพ์หนังสื อทัง 2 ประเภท ถ้าให้
ก. x  y t 200, x t 10, y t 80

118
แทน จํานวนเล่มต่อสัปดาห์ในการผลิต
หนังสื อประเภท A
y แทน จํานวนเล่มต่อสัปดาห์ในการผลิต
หนังสื อประเภท B และ
P แทน กําไรจากการพิมพ์หนังสื อประเภท A
และ B
x

25. ฟังก์ชนั จุดประสงค์ ตรงกับข้อใด
ก. P 12x  6 y
ข. P 6x  12 y
ค. P 40x  10 y
ง. P 10x  40 y
26. ระบบอสมการข้อจํากัด ตรงกับข้อใด
ก. 12x  6 y t 2400,
0 d x d 100,
0 d y d 300

ข.

12 x  6 y d 2400,

ข. ผลิตหนังสื อประเภท A 100 เล่มต่อ
สัปดาห์ และหนังสื อประเภท B 300 เล่ม
ต่อสัปดาห์
ค. ผลิตหนังสื อประเภท A 80 เล่มต่อ
สัปดาห์ และหนังสื อประเภท B 250 เล่ม
ต่อสัปดาห์
ง. ผลิตหนังสื อประเภท A 100 เล่มต่อ
สัปดาห์ และหนังสื อประเภท B 200 เล่ม
ต่อสัปดาห์
28. สํานักพิมพ์จะได้กาํ ไรมากทีสุ ดต่อสัปดาห์
จากการพิมพ์หนังสื อทัง 2 ประเภทเป็ นเท่าได
ก. 4000 บาท
ข. 5000 บาท
ค. 6000 บาท
ง. 7000 บาท

29. จากสถานการณ์ปัญหา
“โรงแรมปาร์ ควิวสามารถรับนักท่องเทียวเข้า
ค. 12x  6 y d 40,
พักได้ไม่เกิน 200 คน และได้จดั อาหารเช้าไว้ 50
0 d x d 100,
ชุ ด จากสถิ ติพบว่า 40% ของนักท่องเทียวชาว
0 d y d 300
ต่างประเทศ และ 20% ของนักท่องเที ยวชาว
ง. 12x  6 y d 40,
ไทยรั บประทานอาหารเช้าในโรงแรม ถ้ากําไร
0 d x d 100,
0 d y d 300
ค่าอาหารจากนักท่องเทียวชาวต่างประเทศชุ ดละ
45 บาท และชาวไทย 35 บาท เพือให้
27. จะต้องผลิตหนังสื ออย่างไรเพือให้
ได้ ก ํา ไรค่ า อาหารสู ง สุ ด ทางโรงแรมควรมี
สํานักพิมพ์ได้กาํ ไรมากทีสุ ด
นักท่องเทียวชาวไทยและชาวต่างประเทศอย่าง
ก. ผลิตหนังสื อประเภท A 50 เล่มต่อ
ละกีคน” ถ้าให้
สัปดาห์ และหนังสื อประเภท B 300 เล่ม P แทน กําไรค่าอาหารจากนักท่องเทียว
ต่อสัปดาห์
0 d x d 100,
0 d y d 300
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แทน จํานวนนักท่องเทียวชาวต่างประเทศ

x

และ
y แทน จํานวนนักท่องเทียวชาวไทย
อสมการข้อจํากัดเพิมเติมจาก x t 0 และ
ตรงกับข้อใด
ก. 0.40x  0.20 y d 50

yt0

x  y d 200

ข.

40 x  20 y d 200
x  y d 50

ค.

0.40 x  0.20 y t 50
x  y d 200

ง.

แทน จํานวนปุ๋ ยชนิด B (ถุง)
จงพิจารณาอสมการข้อจํากัดต่อไปนี
(1) x t 0 และ y t 0
(2) x  y d 100
(3) x  3 y t 12
(4) 4x  3 y t 24
(5) 2x  3 y t 18
อสมการดังกล่าวถูกต้องกีข้อ
ก. 2
ข. 3
ค. 4
y

0.40 x  0.20 y d 50
x  y t 200

30. มีปุ๋ยเคมีสองชนิด คือ ชนิด A และ ชนิด B
โดยแต่ละชนิดบรรจุถุงละ 100 กรัม
ส่ วนประกอบและราคาแต่ละชนิดเป็ นดังนี
ชนิดปุ๋ ย
ชนิด A
ชนิด B
สารอาหาร N
2 หน่วย
3 หน่วย
สารอาหาร P
1 หน่วย
3 หน่วย
สารอาหาร K 60 หน่วย
45 หน่วย
ราคาถุงละ
12 บาท
10 บาท
นักวิจยั ทดลองผสมปุ๋ ยชนิด A และ ชนิด B
ให้พืชในแปลงทดลอง โดยส่ วนผสมปุ๋ ยทีได้
ประกอบด้วยสารอาหาร N อย่างน้อย 18 หน่วย
สารอาหาร P อย่างน้อย 12 หน่วย และ
สารอาหาร K อย่างน้อย 360 หน่วย ถ้าต้องการ
คํานวณค่าใช้จ่ายน้อยสุ ดในการผสมปุ๋ ยทังสอง
ชนิด เมือกําหนดให้
x แทน จํานวนปุ๋ ยชนิด A (ถุง) และ

คําตอบของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
เรื่อง กําหนดการเชิงเสน
ขอที่ คําตอบ ขอที่ คําตอบ
1
ข
16
ข
2
ก
17
ค
3
ข
18
ก
4
ค
19
ค
5
ก
20
ข
6
ข
21
ค
7
ค
22
ก
8
ก
23
ง
9
ค
24
ค
10
ง
25
ค
11
ง
26
ข
12
ง
27
ง
13
ง
28
ค
14
ข
29
ก
15
ข
30
ค
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แบบวัดความพึงพอใจต่ อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์
เรือง กําหนดการเชิงเส้ น โดยใช้ โปรแกรม GSP
คําชีแจง
1. แบบวัดความพึงพอใจฉบับนีต้องการทราบความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ เรื อง กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม GSP
2. ให้นกั เรี ยนทําเครื องหมาย (9) ลงในช่องระดับความพึงพอใจทีตรงกับความพึงพอใจของ
นักเรี ยนมากทีสุ ด ซึงมี 5 ระดับ คือ
ระดับ 5 คะแนน หมายถึง พึงพอใจมากทีสุ ด
ระดับ 4 คะแนน หมายถึง พึงพอใจมาก
ระดับ 3 คะแนน หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
ระดับ 2 คะแนน หมายถึง พึงพอใจน้อย
ระดับ 1 คะแนน หมายถึง พึงพอใจน้อยทีสุ ด
3. ถ้าต้องการเปลียนคําตอบให้ขีดทับคําตอบเดิมก่อน แล้วจึงเลือกใหม่ตามต้องการ
4. การตอบแบบวัดความพึงพอใจครังนีจะไม่ก่อให้เกิดผลเสี ยแก่ตวั นักเรี ยนไม่วา่ กรณี ใด ๆ ข้อมูล
ทีได้จะวิเคราะห์ในภาพรวมเพือนําไปพัฒนาต่อไป
ขอขอบคุณในความร่ วมมืออย่างดียงิ
นางสาววันซัลมา ปานากาเซ็ง
นิสิตปริ ญญาโท สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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รายการประเมิน
1. ด้ านเนือหา
1.1
1.2
1.3
1.4

เนือหามีความน่าสนใจ
เนือหามีความเหมาะสมกับเวลาและระดับชันของผูเ้ รี ยน
เนือหาเข้าใจง่าย ไม่ซบั ซ้อน
เนือหาทีเรี ยนมีประโยชน์ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจําวัน

2. ด้ านกิจกรรมการเรี ยนรู้
2.1 การจัดกิจกรรมเป็ นไปตามลําดับขันตอนจากง่ายไปหายาก
2.2 เป็ นกิจกรรมทีส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนศึกษาค้นคว้า เกิดการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเองโดยอิสระ
2.3 การจัดกิจกรรมกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้
2.4 เป็ นกิจกรรมทีส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีปฏิสัมพันธ์ทีดีกบั ครู
2.5 เป็ นกิจกรรมทีส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีปฏิสัมพันธ์ทีดีกบั เพือน ๆ
2.6 การจัดกิจกรรมทําให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจเนือหาอย่างเป็ นรู ปธรรม
มากขึน
2.7 การจัดกิจกรรมทําให้ผเู ้ รี ยนจดจําเนือหาทีเรี ยนได้ดียงขึ
ิ น
2.8 กิจกรรมการเรี ยนไม่ทาํ ให้รู้สึกเหนื อยล้าและเบือหน่าย
2.9 เป็ นกิจกรรมการเรี ยนแบบเป็ นกันเอง ไม่ตึงเครี ยด
2.10 ครู ผสู ้ อนสามารถจัดบรรยากาศและกิจกรรมในชันเรี ยนได้
อย่างเหมาะสม
3. ด้ านสื อการเรียนการสอน
3.1 การใช้โปรแกรม GSP เป็ นสื อประกอบการเรี ยนการสอนมี
ความเหมาะสมกับเนื อหาทีเรี ยน
3.2 การใช้โปรแกรม GSP เป็ นสื อประกอบการเรี ยนการสอนทํา
ให้ขา้ พเจ้าเข้าใจบทเรี ยนดีขึน

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
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รายการประเมิน
3.3 เอกสารประกอบการเรี ยนการสอนช่วยทําให้ขา้ พเจ้าเข้าใจ
บทเรี ยนดีขึน
3.4 เอกสารประกอบการเรี ยนการสอนมีความเหมาะสม เชือมโยง
กับเนือหาทีเรี ยนและน่าสนใจ
3.5 สื อการสอนของครู มีความเป็ นพลวัต เร้าความสนใจ
3.6 ข้าพเจ้ารู ้สึกพอใจเมือสามารถแก้โจทย์ปัญหาทีครู ให้สาํ เร็ จได้
ด้วยตนเอง
4. ด้ านการวัดและประเมินผล
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

มีการทดสอบก่อนและหลังเรี ยน
แบบทดสอบทีใช้เหมาะสมกับเวลา
แบบทดสอบทีใช้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้
แบบทดสอบสามารถวัดได้ตรงกับเนื อหาทีเรี ยน
การวัดผลประเมินผลทําให้ขา้ พเจ้าได้พฒั นาตนเอง
ข้าพเจ้ามีโอกาสได้นาํ ผลการประเมินไปปรับปรุ งการเรี ยน
ของตนเอง
4.7 ข้าพเจ้าพอใจกับคะแนนสอบของตนเองทุกครัง

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
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ภาคผนวก ค
การตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ
1. ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ เรื อง
กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม GSP
2. ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื อง
กําหนดการเชิงเส้น ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 5
3. ค่าความยาก (p) ค่าอํานาจจําแนก (r) และค่าความเชือมันทังฉบับของแบบทดสอบวัดผล –
สัมฤทธิทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื องกําหนดการเชิงเส้น ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 5
4. ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ตามทฤษฎี
คอนสตรัคติวสิ ต์ เรื อง กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม GSP
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ตารางภาคผนวก ค – 1 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตาม
ทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ เรื อง กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม GSP
รายการประเมิน
1. สาระสํ าคัญ
1.1 สาระสําคัญครอบคลุมเนือหา
1.2 เหมาะสมกับระดับชันของผูเ้ รี ยน
1.3 สื อความหมายได้ชดั เจน เข้าใจง่าย
2. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
2.1 สามารถสอนได้บรรลุพฤติกรรม
2.2 สอดคล้องกับสาระสําคัญ
2.3 สื อความหมายได้ชดั เจน เข้าใจง่าย
2.4 สามารถประเมินผลได้
3. สาระการเรี ยนรู้ / เนือหา
3.1 สาระการเรี ยนรู้มีใจความถูกต้อง
3.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
3.3 เหมาะสมกับเวลาเรี ยนทีกําหนด
3.4 สื อความหมายได้ชดั เจน เข้าใจง่าย
4. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
4.2 สอดคล้องกับสาระการเรี ยนรู ้
4.3 เหมาะสมกับเวลา วัสดุอุปกรณ์
สภาพแวดล้อมของห้องเรี ยนและโรงเรี ยน
4.4 เรี ยงลําดับกิจกรรมได้เหมาะสม
4.5 ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรม
4.6 เหมาะสมกับวัยและส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้
แสดงความสามารถตามศักยภาพของผูเ้ รี ยน

ผู้เชี ยวชาญ
1 2 3

x

ความคิดเห็น

5
5
5

5
5
5

5
5
5

5.00
5.00
5.00

เหมาะสมมากทีสุ ด
เหมาะสมมากทีสุ ด
เหมาะสมมากทีสุ ด

5
5
5
5

4
4
5
4

5
5
5
5

4.67
4.67
5.00
4.67

เหมาะสมมากทีสุ ด
เหมาะสมมากทีสุ ด
เหมาะสมมากทีสุ ด
เหมาะสมมากทีสุ ด

5
4
4
5

4
5
5
5

4
4
5
4

4.33
4.33
4.67
4.67

เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมากทีสุ ด
เหมาะสมมากทีสุ ด

4
5
4

4
5
4

4
5
4

4.00
5.00
4.00

เหมาะสมมาก
เหมาะสมมากทีสุ ด

5
4
5

5
5
5

4
4
4

4.67
4.33
4.67

เหมาะสมมากทีสุ ด
เหมาะสมมาก

เหมาะสมมาก

เหมาะสมมากทีสุ ด
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ตารางภาคผนวก ค – 1 (ต่อ)
รายการประเมิน
5. สื อและแหล่ งเรี ยนรู้
5.1 สนองจุดประสงค์การเรี ยนรู้
5.2 เหมาะสมกับสาระการเรี ยนรู ้และกิจกรรม
การเรี ยนรู้
5.3 สื อความหมายได้ชดั เจน เข้าใจง่าย
5.4 มีความน่าสนใจ ช่วยกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยน
บรรลุจุดประสงค์การเรี ยนรู้
5.5 เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผูเ้ รี ยน
5.6 สื อการเรี ยนรู้สามารถใช้ได้สะดวกและ
ปลอดภัย
6. การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
6.2 สอดคล้องกับสาระการเรี ยนรู ้
6.3 การวัดทีระบุไว้สามารถประเมินได้
6.4 เกณฑ์การประเมินผลเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
6.5 การวัดและประเมินผลใช้วธิ ีการวัดที
หลากหลาย
6.6 วิธีการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ค่ าเฉลีย

ผู้เชี ยวชาญ
1 2 3

x

ความคิดเห็น

5
5

5
5

4
4

4.67
4.67

เหมาะสมมากทีสุ ด

5
5

4
5

5
5

4.67
5.00

เหมาะสมมากทีสุ ด

5
4

5
4

5
4

5.00
4.00

เหมาะสมมากทีสุ ด

5
5
4
4
4

4
4
5
5
5

5
5
4
5
4

4.67
4.67
4.33
4.67
4.33

เหมาะสมมากทีสุ ด
เหมาะสมมากทีสุ ด
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมากทีสุ ด
เหมาะสมมาก

4

5

4

4.33

เหมาะสมมาก

4.61

เหมาะสมมากทีสุ ด

เหมาะสมมากทีสุ ด

เหมาะสมมากทีสุ ด

เหมาะสมมาก
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ตารางภาคผนวก ค – 2 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนวิชา
คณิ ตศาสตร์ เรื อง กําหนดการเชิงเส้น ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 5

ข้อที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

คะแนนความคิดเห็นของ
ผูเ้ ชียวชาญ
คนที 1 คนที 2 คนที 3
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

¦R

IOC

สรุ ปผล

2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

0.67
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ตารางภาคผนวก ค – 2 (ต่อ)

ข้อที
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

คะแนนความคิดเห็นของ
ผูเ้ ชียวชาญ
คนที 1 คนที 2 คนที 3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

¦R

IOC

สรุ ปผล

3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3

1
1
1
0.67
1
1
1
1
1
1
1
0.67
1
1
1
1
1

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

คัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ โดยพิจารณาจากค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ≥ 0.5 จึงเลือกข้อคําถามได้จาํ นวน 40 ข้อ

128
ตารางภาคผนวก ค – 3 ค่าความยากง่าย ( p ) ค่าอํานาจจําแนก ( r ) และค่าความเชือมันทังฉบับของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื อง
กําหนดการเชิงเส้น ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 5
ข้อที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ค่าความยากง่าย
0.71
0.64
0.79
0.79
0.71
0.71
0.64
0.71
0.71
0.71
0.79
0.50
0.64
0.71
0.79
0.79
0.64
0.64
0.50
0.36
0.64
0.71
0.64
0.71

ค่าอํานาจจําแนก
0.57
0.43
0.43
0.43
0.57
0.29
0.43
0.29
0.57
0.57
0.43
0.43
0.43
0.57
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.57
0.14
0.29

ผลการพิจารณา
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
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ตารางภาคผนวก ค – 3 (ต่อ)
ข้อที
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ค่าความยากง่าย
0.43
0.50
0.43
0.79
0.50
0.64
0.64
0.71
0.57
0.64
0.36
0.64
0.64
0.57
0.71
0.64

ค่าอํานาจจําแนก
0.29
0.43
0.00
0.43
0.71
0.71
0.43
0.57
0.86
0.43
0.43
0.43
0.43
0.57
0.29
0.43

ผลการพิจารณา
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

คัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ โดยพิจารณาจากค่า
ความยากง่ายระหว่าง 0.20 –0.80 และค่าอํานาจจําแนกตังแต่ 0.20 ขึนไป จึงเลือกข้อคําถามได้
จํานวน 38 ข้อ แต่เลือกเพียง 30 ข้อ
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ตารางภาคผนวก ค – 4 ค่า p, q และ pq ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชา
คณิ ตศาสตร์ เรื อง กําหนดการเชิงเส้น
ข้ อที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

P
0.63
0.77
0.70
0.70
0.67
0.60
0.70
0.53
0.60
0.67
0.73
0.80
0.67
0.63
0.77
0.43
0.60
0.63
0.40
0.70
0.77
0.70
0.60
0.53
0.67

q
0.37
0.23
0.30
0.30
0.33
0.40
0.30
0.47
0.40
0.33
0.27
0.20
0.33
0.37
0.23
0.57
0.40
0.37
0.60
0.30
0.23
0.30
0.40
0.47
0.33

pq
0.23
0.18
0.21
0.21
0.22
0.24
0.21
0.25
0.24
0.22
0.20
0.16
0.22
0.23
0.18
0.25
0.24
0.23
0.24
0.21
0.18
0.21
0.24
0.25
0.22
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ตารางภาคผนวก ค – 4 (ต่อ)
ข้ อที
26
27
28
29
30

p
0.73
0.57
0.60
0.60
0.63

q
0.27
0.43
0.40
0.40
0.37

pq
0.20
0.25
0.24
0.24
0.23

การคํานวณหาความเชื อมันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์
เรื อง กําหนดการเชิงเส้น แบบปรนัย โดยใช้วธิ ี คูเดอร์ - ริ ชาร์ดสัน (Kuder – Richardson Method)
จากตารางภาคผนวก ค – 4 จะได้ k 30 , ¦ pq 6.62 และ St2 28.09
rtt

k ª ¦ pi q i º
«1 
»
k  1 ¬«
st2 ¼»
30 ª
6.62 º
1
«
30  1 ¬ 28.09 »¼
0.79

เมือ

rtt

k
pi
qi
st2

แทน ค่าความเชือมันของแบบทดสอบ
แทน จํานวนข้อสอบของแบบทดสอบ
แทน สัดส่ วนของผูต้ อบถูกในข้อที i
แทน สัดส่ วนของผูต้ อบผิดในข้อที i
แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมทังหมด
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ภาคผนวก ค – 5 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ เรื อง กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม GSP

ข้อที
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4.1
4.2

คะแนนความคิดเห็นของ
ผูเ้ ชียวชาญ
คนที 1 คนที 2 คนที 3
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

¦R

IOC

สรุ ปผล

3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3

1
1
0.67
1
1
1
1
1
1
1
0.67
1
1
1
1
1
1
0.67
1
1
1
1

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ภาคผนวก ค – 5 (ต่อ)

ข้อที
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

คะแนนความคิดเห็นของ
ผูเ้ ชียวชาญ
คนที 1 คนที 2 คนที 3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

¦R

IOC

สรุ ปผล

3
3
3
3
3

1
1
1
1
1

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

คัดเลือกข้อคําถามจากแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ตามทฤษฎี
คอนสตรัคติวสิ ต์ เรื อง กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม GSP โดยพิจารณาจากค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ≥ 0.5 จึงเลือกข้อคําถามได้ทุกข้อ

ภาคผนวก ง
1. คะแนนผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ เรื อง กําหนดการ
เชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม GSP ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 ก่อนและหลังได้รับการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้
2. คะแนนแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ตามทฤษฎีคอนสตรัค ติวสิ ต์ เรื อง กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม GSP ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5
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ภาคผนวก ง – 1 คะแนนผลสัมฤทธิทางการเรี ยนด้วยกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ตามทฤษฎี
คอนสตรัคติวสิ ต์ เรื อง กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม GSP ของนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษาปี ที 5 (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
คนที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

คะแนนก่อนเรี ยน
12
9
10
6
7
12
8
11
7
6
10
11
7
7
12
11
11
8
8
7
11
8
7
4
11

คะแนนหลังเรี ยน
25
22
22
17
19
26
25
25
22
21
26
24
24
15
21
27
21
22
18
20
24
22
17
21
21

E.I. รายบุคคล
0.72
0.62
0.60
0.46
0.52
0.78
0.77
0.74
0.65
0.63
0.80
0.68
0.74
0.35
0.50
0.84
0.53
0.64
0.45
0.57
0.68
0.64
0.43
0.65
0.53
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ภาคผนวก ง – 1 (ต่อ)
คนที
26
27
28
29
30
31
32
33
34
รวม
คะแนนเฉลีย

คะแนนก่อนเรี ยน
8
9
9
10
11
7
8
6
9
298
8.76

คะแนนหลังเรี ยน
20
20
26
21
24
22
20
21
20
741
21.79

E.I. รายบุคคล
0.55
0.52
0.81
0.55
0.68
0.65
0.55
0.63
0.52

จากตางราง มีนกั เรี ยนทีได้คะแนนหลังเรี ยนสู งกว่าเกณฑ์ 60% หรื อ 18 คะแนน จํานวน
30 คน คิดเป็ นร้อยละ 88.24 และนักเรี ยนทีได้ค่าดัชนีประสิ ทธิ ผลของผลสัมฤทธิทางการเรี ยนสู ง
กว่า 0.5 มีจาํ นวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 88.24 เช่นเดียวกัน
การศึกษาค่าดัชนีประสิ ทธิ ผลค่าดัชนีประสิ ทธิ ผลทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ตาม
ทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ เรื อง กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม GSP ของนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 5 แบบกลุ่ม แทนค่าในสู ตร จะได้
E.I. กลุ่ม = ผลรวมของคะแนนสอบหลังเรี ยน – ผลรวมของคะแนนสอบก่อนเรี ยน
(จํานวนนักเรี ยน x คะแนนเต็ม) – ผลรวมของคะแนนสอบก่อนเรี ยน
จากตารางภาคผนวก ง – 1 จะได้

E.I .

741  298
34 u 30  298
443
443
1020  298
722

0.6136
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การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษาปี ที 5 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ เรื อง
กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม GSP กับเกณฑ์ร้อยละ 60 หรื อเท่ากับ 18 คะแนน โดยใช้สถิติ
ทดสอบ One Sample t – Test
การทดสอบสมมติฐานคะแนนเฉลียของนักเรี ยนจะมีค่าสู งกว่า 18 คะแนนหรื อไม่
สมมติฐานการทดสอบ
H 0 : P d 18
H1 : P ! 18
One-Sample Statistics

N
posttest

Mean
34

Std. Deviation

21.7941

Std. Error
Mean

2.83677

.48650

One-Sample Test

Test Value = 18

posttest

t

df

Lower

Upper

7.799

Sig. (2-tailed)
Lower
33

Mean
Difference
Upper

.000

3.79412

95% Confidence Interval
of the Difference
Lower

Upper
2.8043

4.7839
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ภาคผนวก ง – 2 คะแนนแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ตามทฤษฎี
คอนสตรัคติวสิ ต์ เรื อง กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม GSP ของนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษาปี ที 5
คนที /
ข้ อที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
5
5
4
5
3
4
5
4
5
4
5
4
5
5
4
5
4
4
5
5
3
5
5

4
5
3
3
4
4
5
4
3
4
4
5
4
5
3
4
3
4
4
5
3
4
3

5
5
4
5
4
5
3
5
4
5
5
4
5
5
4
5
5
4
5
5
4
5
5

4
5
5
3
5
5
3
5
5
4
5
4
5
4
5
5
5
3
5
5
4
5
5

5
5
4
4
5
5
3
5
5
4
5
4
5
4
5
4
5
5
3
5
4
5
5

5
3
5
5
4
5
5
4
5
3
3
5
5
5
4
5
3
5
4
4
5
4
4

4
4
3
5
4
3
4
5
4
3
4
4
4
3
3
2
4
3
3
4
5
4
3

5
4
5
5
4
5
5
4
5
5
3
5
5
4
5
5
4
5
4
4
5
4
4

3
4
5
4
5
3
5
4
4
5
3
5
5
4
5
5
3
5
4
5
5
4
5

4
3
4
4
5
4
4
5
4
4
4
5
4
4
5
4
4
3
4
5
3
4
5

4
5
5
4
5
5
4
5
5
3
5
3
3
5
5
3
4
5
4
4
3
5
3

5
5
4
5
4
4
5
5
4
4
5
5
4
4
3
5
3
5
3
5
3
5
5

5
5
3
3
5
3
5
5
4
5
5
4
5
4
5
4
5
4
4
5
4
5
4

5
5
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
4
5
4
5
3
5
4
5

4
3
4
5
4
5
4
4
5
4
4
4
5
4
4
5
4
4
5
4
4
5
4

3
3
4
3
3
4
3
3
4
3
3
4
3
4
3
2
4
3
4
2
3
4
5

4
4
4
4
3
4
4
5
4
4
4
4
3
4
5
4
4
4
5
4
4
4
3

5
4
5
4
3
4
4
4
4
4
5
4
4
3
4
4
4
5
4
4
5
4
3

4
3
4
3
3
4
4
3
4
3
4
3
4
4
5
4
3
4
5
4
4
4
4

3
4
4
4
4
3
4
4
4
5
4
5
3
4
3
4
4
4
4
4
5
3
4

3
3
3
3
3
3
3
5
3
3
3
3
3
3
3
4
4
5
3
3
3
3
4
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ภาคผนวก ง – 2 (ต่อ)
คนที /
ข้ อที
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
5
4
5
4
5
5
4
4
5
5
4

3
5
4
5
4
4
3
4
4
5
4

5
3
5
5
5
5
5
4
5
5
4

4
5
5
4
5
4
5
5
5
4
5

4
5
5
4
5
5
5
4
5
5
4

5
5
4
5
4
5
4
5
5
4
5

4
4
2
3
4
5
3
4
5
4
4

5
3
5
4
5
4
4
4
5
5
5

5
4
5
5
4
5
5
4
5
5
5

4
4
4
5
4
4
5
4
4
4
4

4
4
5
5
4
5
4
5
4
4
5

4
4
4
5
4
5
5
4
5
4
5

4
5
4
5
5
4
4
5
4
5
4

4
5
5
4
4
4
4
5
4
5
4

4
3
4
4
3
4
5
4
3
4
3

3
5
3
5
3
5
3
4
3
4
3

4
5
4
4
4
4
4
4
4
3
4

4
4
4
4
3
4
3
4
4
4
4

4
4
5
4
4
5
4
5
4
4
5

5
4
3
4
4
3
4
5
4
4
4

2
5
4
2
3
4
3
2
4
3
4

