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      การวิจัยครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือ 1)เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียน
เร่ือง วงกลมของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  3 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน  2)เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนเร่ือง วงกลมของนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม 
The Geometer’s Sketchpad (GSP) ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้านกับเกณฑ์ร้อยละ  70 3) ศึกษาระดับ
ความคดิทางเรขาคณิตก่อนและหลงัเรียนเร่ือง วงกลมของนกัเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลบัด้านกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ใน
การวจิยั คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนทวีธาภิเศก  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2561  โดยได้มาจากสุ่มจ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 32 คน ซึ่งได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม  The Geometer’s sketchpad (GSP) ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน  เก็บ
รวบรวมข้อมลูโดยด าเนินการสอนกับนักเรียนทัง้หมด 11 คาบ คาบละ55 นาที  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลองคือ 
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ืองวงกลม แบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก ฉบบัก่อนเรียนและ
หลงัเรียนเป็นแบบทดสอบคู่ขนาน (มีค่าความเช่ือมมัน่ KR-20 เท่ากับ 0.53) และแบบวดัความคดิทางเรขาคณิต
เร่ืองวงกลม แบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือกฉบบัก่อนเรียนและหลงัเรียนเป็นแบบทดสอบคูข่นาน (มีคา่ความเช่ือมมัน่ 
KR-20 เท่ากบั0.68)  วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้คา่สถิต ิ t-test one group   t-test  for dependent samples  การหา
ค่าร้อยละ และน าเสนอค่าทางสถิติโดยใช้ตารางแจกแจงความถ่ีและกราฟ  โดยผลการวิจัยสรุปได้ดังนี  ้1) 
นกัเรียนกลุ่มตวัอย่างมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง วงกลมหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดับ .05  2) นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองวงกลมผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  3) นักเรียนกลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่มีระดบัความคดิทางเรขาคณิตหลงัเรียนสงูขึน้
จากก่อนเรียนโดยมากท่ีสดุอยู่ในระดบั 2(การอนมุานอย่างไม่มีแบบแผน)และระดบั 3 (การอนมุานอย่างมีแบบ
แผน) 
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      The objectives of this study were as follows: 1) to compare the academic 

achievement of Mathayomsuksa three students who were taught using the Geometer’s Sketchpad 
Program (GSP) along with the concept of Flipped Classroom activities with a seventy percent 
standardized criterion; 2) to compare academic achievement before and after learning; 3) to study 
levels of Geometric Thinking  based on the Van Hiele Model  by using the Geometer Sketchpad 
Program (GSP) with the concept of Flipped Classroom activities before and after learning. The 
subjects of this study were thirty-two Mathayomsuksa Three students of Taweethapisek School in the 
Bangkok Yai District of Bangkok, during the first semester of the 2018 academic year. The students 
were randomly selected using cluster random sampling. The total time spent teaching consisted of 
eleven periods, fifty five minutes each. The instruments ased for data collection consisted of an 
achievement test and a geometric thinking level test. A one group Pretest-Posttest design was used 
in this study. The data were statistically analyzed using a one-group t-test and a t-test for dependent 
samples. The results of study revealed the following:1) academic achievement of students who had 
achieved sixty percent standardize criterion at the .05 level of statistical significance;2) students had 
academic achievement at a statistically the higher level than before the experiment  at the a .05 level 
of significance;3)the students had the most increasing levels of geometric thinking  based on the Van 
Hiele Model at level two (Informal Deduction) and level three (formal Deduction) 

 
Keyword : Flipped Classroom, Geometer Sketchpad Program(GSP), Geometric Thinking, Van Hiele 
Model 
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แก้ไขข้อบกพร่อง และให้ค าแนะน าในการสร้างเคร่ืองมือให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึน้  รวมทัง้บุคคลที่ผู้ วิจัยได้
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ขอขอบพระคุณผู้อ านวยการโรงเรียนทวีธาภิเศกและคุณครูโรงเรียนทวีธาภิเศกทุกท่านที่ได้ให้
ความอนเุคราะห์และความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจยัและขอขอบใจนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 
โรงเรียนทวีธาภิเศก ท าให้วิทยานิพนธ์ของผู้ เขียนครัง้นีส้ าเร็จลลุว่งไปด้วยดี 

ขอกราบขอบพระคุณ นายกุลชร บุญฤทธ์ิ  นางสนุิสา บุญฤทธ์ิ และนางสาววรลกัษณ์บุญฤทธ์ิ 
และญาติพี่น้องทกุท่านที่คอยช่วยเหลอืสนบัสนนุทัง้ด้านก าลงัใจและก าลงัทรัพย์ด้วยดีตลอดมา 

ขอขอบคณุนางสาวชมพนูทุ บวัเงิน ที่ได้ช่วยเหลอืในการเก็บรวบรวมข้อมูล นอกจากนีย้งัมีผู้ที่ให้
ความช่วยเหลอือีกหลายท่าน ซึง่ผู้วิจยัไม่สามารถกล่าวนามในที่นีไ้ด้ทัง้หมด จงึขอขอบคุณท่านเหล่านัน้ไว้
ในโอกาสนีคุ้ณค่าทัง้หมายที่ได้รับจากปริญญานิพนธ์ฉบับนี  ้ผู้ วิจัยขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทีแด่บิดา 
มารดา และบรูพาจารย์ที่เคยอบรมสัง่สอน ตอลดจนผู้มีพระคณุทกุท่าน 
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บทที่ 1  
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

จากพระราชบญัญัติการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวทางการจดัการศกึษาได้
ก าหนดให้ผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถ เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้ เรียนส าคัญท่ีสุด 
โดยกระบวนการจดัการศึกษาต้องสง่เสริมให้ผู้ เรียนสามารถพฒันาตนเองตามธรรมชาติและเต็ม
ศกัยภาพ(หนงัสือราชกิจจานเุบกษา ฉบบักฤษฎีกา, 2542) ดงันัน้ในการจดักระบวนการเรียนรู้ต้อง
ฝึกการปฏิบัติ คิดเป็น ท าเป็น รวมทัง้สง่เสริมสนบัสนุนการสร้างบรรยากาศ สภาพห้องเรียน สื่อ
การเรียนเพื่ออ านวยความสะดวกและประเมินพฒันาการของผู้ เรียน สงัเกตพฤติกรรมการเรียนซึ่ง
สอดคล้องกับสมเดช บุญประจักษ์ (2551) ท่ีกลา่วว่าธรรมชาติของคณิตศาสตร์เป็นวิชาเก่ียวกับ
การคิด ท่ีต้องอาศัยประสบการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ จนน าไปสูค่วามคิดรวบยอดซึ่งมีแบบ
แผนหรือกฎท่ีแน่นอนโดยแต่ละขัน้ตอนมีเหตุผลอย่างสมเหตุสมผลสามารถตรวจสอบได้ อีกทัง้
คณิตศาสตร์ยงัมีบทบาทส าคญัตอ่การพฒันาความคิดของมนษุย์และความเจริญก้าวหน้าของโลก
ในแงท่ี่คณิตศาสตร์เป็นพืน้ฐานในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและศาสตร์อ่ืน ๆ รวมทัง้
เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาความคิดท่ีหลากหลายทัง้การคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ คิดอยา่งมีเหตผุล 
คิดอยา่งมีวิจารณญาณและคิดอยา่งเป็นระบบ และมีระเบียบแบบแผน ซึง่ลกัษณะการคิดดงักลา่ว
ท าให้มนษุย์สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ คาดการณ์ วางแผน ตดัสนิใจ และแก้ปัญหา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2555)และ(สิริพร 
ทิพย์คง, 2545) 

ส าหรับเรขาคณิตเป็นวิชาหนึ่งในวิชาคณิตศาสตร์ท่ีปรากฏอยู่รอบตวัทัง้ท่ีเป็นธรรมชาติ
และสิ่งท่ีมนุษย์สร้างขึน้ โดยเนือ้หาทางเรขาคณิตสว่นใหญ่มีลกัษณะเป็นนามธรรมท่ีมีโครงสร้าง
ประกอบด้วยข้อตกลงเบือ้งต้นในรูปของค านิยาม อนิยามและสจัพจน์ การให้เหตุผลเพื่อสร้าง
ทฤษฎีบทต่าง ๆ ท่ีน าไปใช้ได้อย่างเป็นระบบคณิตศาสตร์จึงมีความถกูต้อง เท่ียงตรง คงเส้นคงวา 
มีความเป็นเหตเุป็นผล และมีความสมบูรณ์ในตวัเอง และมีบทบาทส าคญัตอ่วิทยาการสาขาอ่ืน ๆ 
เช่น วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และเป็นวิชาท่ีมี  
การฝึกทกัษะความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ ทกัษะการคิดหาเหตุผล และทกัษะการแก้ปัญหา ท่ี
น ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนและชีวิตประจ าวนั ช่วยพฒันาให้นกัเรียนมีเหตผุล ท างานเป็นระบบ 
(วรรณวิภา สุทธเกียรติ, 2542)ด้วยความส าคญัดงักล่าวท าให้เรขาคณิตยงัถูกก าหนดเป็นสาระ
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หลกัท่ีจ าเป็นส าหรับนกัเรียนทกุคนตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานพุทธศกัราช 2551 
โดยส านกังานราชบณัฑิตยสภา (2555)ได้ให้ความหมายของเรขาคณิตวา่เป็นแขนงหนึง่ท่ีวา่ด้วย
การจ าแนกประเภท สมบติั และโครงสร้างของเซตของจุดท่ีเรียงกนัอยา่งมีระเบียบตามกฎเกณฑ์ท่ี
ก าหนดให้เป็นรูปทรงต่างๆ เช่น เส้นตรง วงกลม รูปสามเหลี่ยม ระนาบ รูปกรวย เป็นต้น โดยมี
เนือ้หาในการเรียนการสอนได้แก่ รูปเรขาคณิต สมบติัของรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ การนึก
ภาพแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ ทฤษฎีบททางเรขาคณิต การแปลงทางเรขาคณิต เช่น การเลือ่น
ขนาน การสะท้อนและการหมนุเป็นต้น 

แต่ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทัง้ประเทศ พบว่ามาตรฐานท่ี 3 
เรขาคณิต มีค่าเฉลี่ย 40.03 ซึ่งต ่ากว่าเกณฑ์ร้อยละ50 ของคะแนนเต็มเม่ือเทียบกับทกุมาตรฐาน 
(ส านกัทดสอบทางการศกึษา, 2559) ตามตาราง 1และตาราง 2 ดงันี ้
 
ตาราง 1สรุปคะแนนคา่เฉลีย่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของการทดสอบทางการศกึษา ระดบัชาติ
ขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ทัว่ประเทศปีการศกึษา 2558  

 

สาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลีย่ร้อยละของระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี3 

1. จ านวนและการด าเนินการ 35.52 

2. การวดั 37.32 

3. เรขาคณิต 40.03 

4. พีชคณิต 50.45 
5. การวิเคราะห์ข้อมลูและความนา่จะเป็น 26.59 

6. ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 9.23 

 
ตาราง 2 สรุปคะแนนคา่เฉลีย่ในมาตรฐานท่ี 3เรขาคณิตกลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของการ
ทดสอบทางการศกึษา ระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน(O-NET)ทัว่ประเทศปีการศกึษา 2558  
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มาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คะแนนเฉลีย่ร้อยละของ 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี3 

ค 3.1 อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 33.44 
ค. 3.2 ใช้การนึกภาพ(visualization)ใช้เหตุผลเก่ียวกับปริภูมิ
(spatial reasoning) และ ใช้ แบบจ าลอ งทางเรขาคณิ ต 
(geometric model) ในการแก้ปัญหา 

 
 43.33 

 
ท่ีมา: ส านกัทดสอบทางการศกึษา.  (2559).  รายงานผลการประเมินคณุภาพผู้ เรียนระดบัชาติปี 
การศกึษา2558.  กรุงเทพฯ: ชุมนมุสหกรณ์การเกษตรแหง่ประเทศไทย.  หน้า86. 

 
อนึง่จากการศกึษาค้นคว้าวิธีการพฒันาการเรียนสอนเรขาคณิตโดยฉวีวรรณ เศวตมาลย์ 

(2544) ได้อธิบายไว้ว่า เรขาคณิตเป็นวิชาท่ีอุดมไปด้วยสื่อท่ีสามารถดึงความสนใจและ
จินตนาการ โดยกิจกรรมในเรขาคณิตพืน้ฐานส าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนต้นสามารถน ามาใช้
แนะน าความคิดใหม่ ๆ หรือทบทวนความคิดเดิมโดยเร่ิมต้นจากประสบการณ์ท่ีเป็นรูปธรรมท่ี
สามารถสมัผสัได้สร้างความเข้าใจที่มีความหมายก่อนท่ีจะพิสจูน์อยา่งเป็นขัน้ตอน โดยกิจกรรมจะ
สง่เสริมให้มองเห็นภาพในใจส่งผลต่อการท างานท่ีคลอ่งแคล่ว สร้างสรรค์ยิ่งขึน้และน าไปสู่การ
พฒันาความคิดทางเรขาคณิตท่ีสูงขึน้ โดยจากการศึกษาของ Pierre Van Hiele และ Dina Van 
Hiele-Geldof ท่ีพบปัญหาในการเรียนเรขาคณิตน าไปสูก่ารพฒันาปรับปรุงหลกัสตูรวิชาเรขาคณิต
และล าดับขัน้การคิดทางเรขาคณิตซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากประกอบด้วย 5 ขัน้ ได้แก่
ระดบั 0 การนึกภาพ (Visualization) ระดบั 1 การวิเคราะห์ (Analysis) ระดบั 2 การอนุมานอย่าง
ไม่มีแบบแผน (Informal Deduction) ระดับ 3 การอนุมานอย่างมีแบบแผน(Deduction) และ
ระดับ 4 การคิดสุดยอด (Rigor) (Crowley, 1987) ซึ่งสอดคล้องกับ เสรี สุขโยธิน (2555)และ 
สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555)ได้อธิบายการจัดการเรียนการสอน
เรขาคณิตโดยใช้สื่อคือ โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP)ไว้วา่ สามารถน ามาใช้ใน 
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์สะดวกขึน้เพราะสามารถแสดงการเคลื่อนไหวให้ผู้ เรียนเห็นเป็น
รูปธรรมเหมือนการสาธิตหรือการทดลองเพียงแค่เราเคลื่อนเมาส์เพื่อให้ลูกศรเลื่อนไปตามจุด  
ต่าง ๆ ส่งผลให้ผู้ เรียนมองเห็นภาพได้อย่างถูกต้องฝึกคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาต่างๆ  
สามารถพิสูจ น์ทฤษฎี  นิยามต่างๆ ส ารวจ  ตัง้ ข้อคาดเดาและสืบ ค้นเพื่ อยืนยันเหตุผล  
เกิด จินตนาการในการค้นคว้าหาเหตุผล เพิ่ ม เติมความ รู้ ท าให้การเรียนคณิ ตศาสตร์  
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ง่ายขึน้และสามารถน ามาใช้ในการประกอบการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลายทาง  
เรขาคณิต เช่น เส้นตรงและมุม การสร้างความเท่ากันทุกประการ ทฤษฏีบทพีทาโกรัส เส้นขนาน 
ความคล้าย วงกลมเป็นต้น นอกจากนีส้ามารถน าไปประยุกต์สร้างงานศิลปะได้แต่ในทาง  
ปฏิบัติการเรียนการสอนในห้องเรียนมีข้อจ ากัดในเร่ืองเวลา เนือ้หา  ซึ่งท าให้การเรียนสอน 
โดยเฉพาะเรขาคณิตในห้องเรียนท่ีเน้นนักเรียนได้ลงมือท า เช่นการพิสจูน์ทฤษฎี การแก้ปัญหา  
โจท ย์ ท่ี ซับ ซ้ อน เป็ น ไป ได้ ยากส่ งผลต่อ ก ารจั ดก าร เรียนก ารสอน เรขาค ณิ ต ท่ี ไม่ มี  
ประสิทธิภาพท าให้ผู้ วิ จัย ค้นคว้ารูปแบบการจัดการเรียน รู้ ท่ีช่ วยเพิ่ ม เวลาการเรียน รู้  
ของนักเรียนให้มากขึน้โดยไม่จ ากัดเฉพาะในห้องเรียนเท่านัน้ซึ่งพบว่า จินดารัตน์ โพธ์ินอก 
(2557)และ สุพัตรา อุตมัง (2015)และ Muir and Geiger (2016)ได้อธิบายลักษณะการจัด 
การเรียน รู้ห้ อ งเรียนกลับ ด้ าน  (Flipped Classroom) ไ ว้สอดคล้องกันว่า เป็ นการเรียน 
การสอนท่ีผู้ เรียนสามารถศึกษาสาระส าคัญของบทเรียนท่ีครูจัดเอาไว้นอกชัน้เรียนจาก  
แหล่งความรู้ ท่ีครูจัดเตรียมไว้ เช่น เอกสาร วีดิทัศน์ สื่อต่าง ๆ แล้วบันทึกหรือจดประเด็น 
ส าคัญ น าผลงานหรือปัญหาท่ีบันทึกไว้ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูหรือเพื่อนในห้องเรียนผ่าน
กิจกรรมทัง้เด่ียวและกลุ่มซึ่งนักเรียนจะได้ลงมือปฏิบัติจนน าไปสู่การเรียนรู้จริง (Mastery 
Learning) และช่วยเพิ่มปฏิสมัพนัธ์รายบุคคลระหว่างนกัเรียนกับครู น าไปสูก่ารช่วยเหลือนกัเรียน
เป็นรายบุคคลซึ่งสนบัสนุนความสามารถและความแตกต่างของของนกัเรียนแต่ละบุคคลในการ
เรียน รู้ได้ดังนั น้จะเห็นได้ว่าการเรียนการสอนตามแนวคิดห้องเรียนกลับ ด้านจะช่วย  
ส่งเสริมให้ครูมี เวลาในห้องเรียนเพื่ อสอนการพิสูจน์ทางเรขาคณิตซึ่งเป็นความ รู้ท่ี ต้อง 
ฝึกฝนอย่างสม ่าเสมอเปลี่ยนบทบาทของครูจากผู้ ป้อนความรู้ ประสบการณ์ให้นักเรียนใน  
ลกัษณะท่ีครูเป็นศูนย์กลาง (Teacher Center) เป็นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Student Center) 
 โดยครูท าหน้าท่ีจุดประกายและอ านวยความสะดวกในการเรียน โดยกระบวนการเรียนรู้  
ตามแนวคิดห้องเรียนกลบัด้านของนักเรียนจะพัฒนาตามวัฏจักรการเรียนรู้โดยหมุมเวียนกัน  
อย่างเป็นระบบ  ได้แก่ 1. การก าหนดยุทธวิธีเพิ่มพูนประสบการณ์ (Experiential Engagement)  
 2. การสืบค้นให้เกิดความคิดรวบยอด (Concept Exploration) 3. การสร้างองค์ความรู้อย่างมี
ความหมาย  (Meaning Making)และ  4. การสา ธิตและป ระยุก ต์ ใ ช้  (Demonstration & 
Application) เป็ นการส ร้างองค์ความ รู้ขอ งนัก เรียน ด้วยตน เองใน เชิ งส ร้างสรรค์ โดย 
การจัดท าเป็นโครงงาน (Projection) และผ่านกระบวนการน าเสนอผลงาน(Presentations)  
ท่ีเกิดจากการสร้างสรรค์งาน 
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จากเหตุผลและประโยชน์ของการจัดการเรียนการสอนรูปแบบห้องเรียนกลับด้าน 
ท่ีสามารถเอือ้ให้โปรแกรม GSP มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนมากขึน้ข้างต้น  
ท าให้ผู้ วิจัยสนใจศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s 
sketchpad (GSP) ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้านกับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  3 เร่ือง 
วงกลม  ซึ่งเป็นระดับท่ีมี เนือ้หาเหมาะสมในการพัฒนาความคิดทางเรขาคณิตเน่ืองจาก  
สามารถใช้โปรแกรม GSP แสดงเนือ้หาท่ีเป็นรูปธรรมเหมือนการสาธิตหรือการทดลอง  
รวมทั ง้การเรียนการสอนตามแนวคิดห้องเรียนกลับ ด้านจะช่วยเพิ่ ม เวลาในห้องเรียน  
เพื่ อ ฝึกคิดการพิสูจน์  วิ เคราะห์และการแก้ปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกับทฤษฎีทางเรขาคณิ ต  
ซึง่เป็นพืน้ฐานในการเรียนเรขาคณิตในระดบัท่ีสงูขึน้ตอ่ไป 

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุ่งหมายไว้ดงันี ้ 
1. เพ่ื อ เป รียบ เทียบผลสัมฤท ธ์ิทางการเรียนคณิ ตศาสตร์ก่ อนและหลังเรียน 

เร่ืองวงกลม ของนักเรียนท่ีได้ รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม  
The Geometer’s Sketchpad (GSP) ร่วมกบัแนวคิดห้องเรียนกลบัด้าน 

2. เพ่ื อ เป รียบผลสัม ฤท ธ์ิ ทางการเรียนคณิ ตศาสต ร์หลัง เรียน  เร่ือ งวงกลม  
ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s 
Sketchpad (GSP) ร่วมกบัแนวคิดห้องเรียนกลบัด้านกบัเกณฑ์ร้อยละ 70 

3. เพื่ อศึกษาระดับความคิดทางเรขาคณิ ตก่อนและหลังเรียนเร่ืองวงกลมของ 
นักเรียนท่ีได้ รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s 
Sketchpad (GSP) ร่วมกบัแนวคิดห้องเรียนกลบัด้าน 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนทวีธาภิเศก 

แขวงวดัอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 
ท่ีได้รับการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม จ านวน 3 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน  
127 คน 



  
 

6 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนทวีธาภิเศก 

แขวงวดัอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 
ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 
(GSP) ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้านโดยได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster Random 
Sampling) 1 ห้องเรียน จ านวนนกัเรียน 32 คนจากทัง้หมด 3 ห้องเรียน ซึ่งมีการจัดชัน้เรียนแบบ
คละความสามารถ 

 
เนือ้หาที่ใช้ในการวิจัย 
รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เร่ือง วงกลม ซึ่งมีเนือ้หา

ประกอบด้วย รู้จักวงกลม มุมท่ีจุดศูนย์กลางและมุมในส่วน โค้งของวงกลม  คอร์ด  เส้นสมัผัส
วงกลม เนือ้หามีความเหมาะสมท่ีนักเรียนสามารถส ารวจสมบัติของวงกลมด้วยตนเองนอก
ห้องเรียนโดยอาศยัโปรแกรม GSP ซึ่งท าให้สิ่งท่ีเป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมได้อย่างชดัเจน และครู
สามารถใช้เวลาในห้องเรียนพิสจูน์ทฤษฎีและท าโจทย์ท่ีซบัซ้อนขึน้ท าให้พฒันาระดบัความคิดทาง
เรขาคณิตท่ีสงูขึน้ดงันี ้  
 
ตาราง 3 แสดงล าดบัเนือ้หาท่ีใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The 
Geometer’s Sketchpad (GSP) ร่วมกบัแนวคิดห้องเรียนกลบัด้าน 
 

ล าดับที่ เนือ้หาทฤษฎีเร่ือง วงกลม 

1 สว่นประกอบเบือ้งต้นของวงกลม 

2 ทฤษฎี “รูปสามเหลีย่มท่ีแนบในคร่ึงวงกลมจะมีมมุท่ีเส้นรอบวงเป็นมมุฉาก” 

3 ทฤษฎี  “ในวงกลมเดียวกัน มุมท่ีจุดศูนย์กลางจะมีขนาดเป็นสองเท่าของขนาด

มมุในสว่นโค้งของวงกลมท่ีรองรับด้วยสว่นโค้งเดียวกนั” 

4 ทฤษฎี “ในวงกลมเดียวกัน มุมในส่วนโค้งของวงกลมท่ีรองรับด้วยส่วนโค้ง

เดียวกนัจะมีขนาดเทา่กนั” 

5 ทฤษฎี “ในวงกลมวงเดียวกันหรือวงกลมท่ีเท่ากันทุกประการทุกประการ ถ้ามุมท่ี

จุดศนูย์กลางมีขนาดเทา่กนัแล้วสว่นโค้งท่ีรองรับมมุท่ีจุดศนูย์กลางจะยาวเทา่กนั” 
 



  
 

7 

ตาราง 3 (ตอ่) 

ล าดับที่ เนือ้หาทฤษฎีเร่ือง วงกลม 

 ทฤษฎี “ในวงกลมวงเดียวกัน หรือในวงกลมท่ีเท่ากันทุกประการ ถ้าสว่นโค้งยาว

เทา่กนั แล้วมมุท่ีจุดศนูย์กลางท่ีรองรับด้วยสว่นโค้งนัน้จะมีขนาดเทา่กนั” 

ทฤษฎี “ในวงกลมวงเดียวกนั หรือในวงกลมท่ีเทา่กนัทกุประการ ถ้ามมุในสว่นโค้ง

ของวงกลมมีขนาดเทา่กนัแล้วสว่นโค้งท่ีรองรับมมุทัง้สองจะยาวเทา่กนั” 

ทฤษฎี “ในวงกลมวงเดียวกัน หรือในวงกลมท่ีเท่ากันทุกประการ ถ้าสว่นโค้งยาว

เทา่กนั แล้วมมุในสว่นโค้งของวงกลมท่ีรองรับด้วยสว่นโค้งนัน้จะมีขนาดเทา่กนั” 

6 รูปหลายเหลีย่มด้านเทา่มมุเทา่ท่ีแนบในวงกลม  

7 ทฤษฎี  “ถ้าส่วนของเส้นตรงท่ีผ่านจุดศูนย์กลางของวงกลมตัง้ฉากกับคอร์ด ท่ี

ไม่ใช่เส้นผา่นศนูย์กลางแล้วสว่นของเส้นตรงนัน้จะแบง่คร่ึงคอร์ด” 

ทฤษฎี  “ถ้าส่วนของเส้นตรงซึ่งผ่านจุดศูนย์กลางของวงกลมแบ่งคร่ึงคอร์ดซึ่ง

ไม่ใช่เส้นผา่นศนูย์กลางแล้วสว่นของเส้นตรงนัน้จะตัง้ฉากกบัคอร์ด” 

8 ทฤษฎี  “ในวงกลมวงหนึง่ ถ้าคอร์ดสองเส้นยาวเทา่กนั แล้วคอร์ดทัง้สองนัน้จะอยู่ 

หา่งจากจุดศนูย์กลางของวงกลมเป็นระยะเทา่กนั” 

ทฤษฎี  “ถ้าคอร์ดสองเส้นอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของวงกลมเป็นระยะเท่ากัน 

แล้วคอร์ดทัง้สองยาวเทา่กนั ” 

9 การหาขนาดของมุมของจุดตดัภายนอกและภายในของวงกลมท่ีเกิดจากคอร์ด

สองเส้นตดักนั 

10 การตดักนัของคอร์ด 

11 ทฤษฎี  “เส้นสมัผสัวงกลมจะตัง้ฉากกบัรัศมีของวงกลมท่ีจุดสมัผสั” 

ทฤษฎี “เส้นตรงท่ีตัง้ฉากกับรัศมีของวงกลมท่ีจุดจุดหนึ่งบนวงกลมจะเป็นเส้น

สมัผสัวงกลมท่ีจุดนัน้” 
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ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 
 ผู้วิจัยด าเนินการทดลองด้วยตนเองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โดยด าเนินการ

จดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) ร่วมกับ
แนวคิดห้องเรียนกลบัด้านจ านวน 11 คาบ คาบละ 55 นาที และใช้เวลานอกห้องเรียนประมาณ 
20 นาที  

ตัวแปรที่ศึกษา 
5.1.ตวัแปรจดักระท า ได้แก่ 

5.1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมThe Geometer’s 
Sketchpad (GSP) ร่วมกบัแนวคิดห้องเรียนกลบัด้าน 

5.2. ตวัแปรตาม ได้แก่ 
 5.2.1  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ืองวงกลม 
 5.2.2  ระดบัความคิดทางเรขาคณิต เร่ืองวงกลม 
 

นิยามค าศัพท์เฉพาะ 
แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) หมายถึง  

กา รเรีย นก า รสอ น ท่ี เป ลี่ ย นก า รใ ช้ ช่ ว ง เวล าขอ งก า รบ รรย าย เนื ้อ ห า ใน ห้ อ ง เรีย น  
เป็นการท ากิจกรรมต่าง ๆเพื่อประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาให้เกิดการรู้จริง สว่นการศึกษา
เนือ้หาของบทเรียนจะใช้เวลานอกชัน้เรียนผา่นสือ่ เทคโนโลยีท่ีครูได้เตรียมไว้ลว่งหน้า 

โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) หมายถึง ชุดค าสัง่ ซอฟแวร์ส ารวจเชิง
คณิตศาสตร์ท่ีช่วยในการแสดงการเคลื่อนไหวรูปเรขาคณิตจากนามธรรมเป็นรูปธรรมเหมือนการ
สาธิตหรือการทดลอง ท าให้ผู้ เรียนมองเห็นรูปเรขาคณิตได้อย่างถูกต้องช่วยในเร่ืองการฝึกคิด
วิเคราะห์และการแก้ปัญหาตา่งๆ สามารถพิสจูน์ทฤษฎี นิยามตา่ง ๆ ของวงกลมได้งา่ย  

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s 
Sketchpad (GSP) ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน หมายถึงการเรียนการสอนในรายวิชา
คณิตศาสตร์เพิ่มเติมเร่ือง วงกลม ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  3 โดยนักเรียนใช้เวลานอกชัน้เรียนศึกษา
เนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกับการส ารวจทฤษฎีวงกลมใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) 
เป็นเคร่ืองมือช่วยแสดงการเคลื่อนไหวรูปวงกลมให้ผู้ เรียนเห็นเป็นรูปธรรมผา่นสือ่ท่ีครูจัดเตรียมไว้
ให้ใน Google Classroom เช่น วีดิทศัน์ ใบความรู้   แล้วใช้เวลาในห้องเรียนฝึกท าแบบฝึกหดั หรือ
การพิสจูน์ทฤษฎีตา่ง ๆ โดยมีกระบวนการจดัการเรียนการสอนดงันี ้
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ขัน้ศกึษาเนือ้หานอกชัน้เรียน  
1. นกัเรียนศกึษาเนือ้หาจากวีดิทศัน์ในGoogle Classroom เก่ียวกบัทฤษฎีวงกลมท่ี

ครูแสดงการเคลือ่นไหวรูปวงกลมประกอบใบงานในกรณีท่ีแตกตา่งกนัเพื่อให้นกัเรียนจดบนัทึกสิ่ง
ท่ีสงัเกตได้และคาดเดาทฤษฎี 

 2. ครูสรุปทฤษฎีวงกลมและแสดงตวัอยา่งโจทย์เก่ียวกบัทฤษฎีวงกลม 1-2ข้อ 
 3. ครูให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดโดยเป็นโจทย์อย่างง่าย 1-2 ข้อเก่ียวกับทฤษฎีท่ีได้

เรียนไปแล้วด้วยตวัเองแล้วมาเฉลยในห้องเรียน 
4. นกัเรียนสง่ใบงานภายในเวลาก่อนคาบ1 ในวนัท่ีก าหนดสง่งาน 

ขัน้การเรียนการสอนในห้องเรียน  
5. ครูตรวจสอบความเข้าใจเก่ียวกับทฤษฎีวงกลมโดยครูถามค าถามเก่ียวกับมโน

ทศัน์ทฤษฎีท่ีนกัเรียนได้ศกึษานอกชัน้เรียนโดเขียนอธิบายเป็นภาษาของตนเองเพื่อตรวจสอบการ
ดวูิดิทศัน์  

6. ครูสอบถามข้อสงสยัเก่ียวกบัทฤษฎี แบบฝึกหดัและข้อจ ากดัในการเรียนขัน้ศกึษา
เนือ้หานอกชัน้เรียน 

7. ครูขึน้ข้อความทฤษฎีวงกลมท่ีนักเรียนได้ศึกษามาแล้วประกอบรูปวงกลมใน
โปรแกรม GSP และให้นกัเรียนบอกสิ่งท่ีโจทย์ก าหนดให้และสิ่งท่ีโจทย์ถามแล้วให้นกัเรียนส ารวจ
รูปวงกลมโดยใช้โปรแกรมGSP เช่น การเคลือ่นไหวรูป การวดัขนาดของมมุ การวดัความยาวสว่น
ของเส้นตรง  ซึ่งครูใช้การซกัถามท าให้นกัเรียนสร้างข้อความ เหตุผลประกอบการพิสจูน์ในแต่ละ
ขัน้ตอน 

8. ครูให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดทัง้แบบรายบุคคลหรือแบบกลุ่มโดยเป็นโจทย์ท่ีมี
ความซบัซ้อนมากขึน้โดยครูให้ค าปรึกษาพร้อมทัง้ให้ผลปอ้นกลบั 

9. ครูใช้การถามตอบประกอบการซกัถามเพื่อให้นกัเรียนสรุปบทเรียนร่วมกนัอีกครัง้ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ หมายถึงความรู้ ความสามารถทางสติปัญญา 

(Cognitive Domain) ท่ี ได้ รับการพัฒนาความ รู้และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียน รู้
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลบั
ด้าน เร่ือง วงกลม ซึง่วดัจากแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชนิดเลอืกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ตามตารางวิเคราะห์หลกัสูตรและได้รับการตรวจสอบ
คณุภาพแล้ววา่สอดคล้องกบัพฤติกรรมด้านสติปัญญา (Cognitive Domain) ความรู้และความคิด
ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนตาม 4 ขัน้ตอนของวิลสนั (Wilson. 1971:643-696) ดงันี ้
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1) ความรู้ความจ า (Computation) คือ พฤติกรรมระดับต ่าสุดแบ่งเป็น 3 ขัน้ได้แก่ 
ความรู้ความจ า เก่ียวกับข้อเท็จจริง ความรู้ความจ าเก่ียวกับศพัท์และนิยาม และความสามารถ  
ในการใช้กระบวนการคิดค านวณ 

2) ความเข้าใจ (Comprehension) คือ พฤติกรรมท่ีใกล้เคียงกับพฤติกรรมระดับ 
ความรู้ความจ าเก่ียวกับการคิดค านวณ แต่ซับซ้อนกว่า แบ่งเป็น 6 ขัน้ ได้แก่ ความเข้าใจ 
เก่ียวกับมโนมติ ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการ กฎทางคณิตศาสตร์และการสรุปอ้างอิงใน 
กรณีทั่วไป  ความเข้าใจในโครงสร้าง ความสามารถในการเปลี่ยนรูปแบบปัญหาจาก 
แบบหนึ่งไปเป็นอีกแบบหนึ่ง ความสามารถในการติดตามแนวของเหตุผล และความสามารถ 
ในการอ่านและตีความโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

3) การน าไปใช้ (Application) คือ ความสามารถในการตดัสนิใจแก้ปัญหาท่ีนกัเรียน 
คุ้ นเคย เพราะคล้ายกับปัญหาท่ีนักเรียนสะสมอยู่ในระหว่างเรียนหรือแบบฝึกหัดท่ีนักเรียน  
เลอืกกระบวนการแก้ปัญหา และด าเนินการแก้ปัญหาจนได้ค าตอบออกมา 

4) การวิเคราะห์ (Analysis) คือ ความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีนกัเรียนไม่เคยเห็น 
หรือไม่ เคยท าแบบฝึกหัดนัน้มาก่อนซึ่งส่วนใหญ่เป็นโจทย์พลิกแพลง แต่ก็อยู่ในขอบเขต  
ของเนือ้หาวิชาท่ี เรียน การแก้โจทย์ปัญหาดังกล่าว ต้องอาศัยความ รู้ท่ีได้เรียนร่วมกับ 
ความคิดสร้างสรรค์ ผสมผสานกันเพื่อแก้ปัญหา พฤติกรรมในระดับนีถื้อว่าพฤติกรรมขัน้สูง  
ของการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ซึง่ต้องใช้สมรรถภาพสมองระดบัสงู 

ความคิดทางเรขาคณิต (Geometric Thinking)  หมายถึงลักษณะของความคิดท่ี
เก่ียวข้องกบัเนือ้หาเรขาคณิตทางคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของ Pierre Van Hiele และ Dina Van 
Hiele โดยได้จ าแนกแนวคิดทางเรขาคณิตจากระดบัต ่าท่ีสดุไปสูร่ะดบัสงูท่ีสดุเป็น 5 ระดบั ได้แก่  

ระดับ 0 การนึกภาพ ( Visualization)  เป็นการคิดท่ีเก่ียวข้องกับรูปเรขาคณิตใน 
ลักษณะท่ีเห็นรูปเรขาคณิตแล้วรู้จักช่ือสามารถบอกช่ือได้ แต่ไม่สามารถบอกสมบัติทาง 
เรขาคณิตของรูปได้ 

ระดับ1เรขาคณิต หรือรูปภาพท่ีก าหนดให้ด้วยการสังเกตและการทดลอง การ
มองเห็นคุณลกัษณะของรูปเรขาคณิตสามารถบอกรายละเอียดข้อเท็จจริงท่ีเป็นสมบัติร่วมกัน  
ของรูปเรขาคณิตเป็นประเภทๆได้ 

ระดับ 2 การอนุมานท่ีไม่มีแบบแผน(Informal Deduction)  เป็นการคิดท่ีเก่ียวข้อง
กับการบอกสมบัติของรูปเรขาคณิตรูปหนึ่งได้พร้อมกันทัง้สมบัติของรูปเรขาคณิตเองและ  



  
 

11 

สมบัติร่วมกับรูปเรขาคณิตอ่ืนๆซึ่งเป็นการสรุปโดยไม่ใช้สัจพจน์ อนิยาม บทนิยาม สจัพจน์  
ทฤษฎีบทซึง่เป็นลกัษณะท่ีไม่เป็นแบบแผน 

ระดบั 3 การอนุมานท่ีเป็นแบบแผน(Formal Deduction) เป็นการคิดท่ีนกัเรียนสรุป
ความรู้โดยอาศยัสจัพจน์ อนิยาม นิยาม ทฤษฎีบท ในการพิสจูน์ทฤษฎี  

ระดับ 4 การคิดสุดยอด(Rigor) เป็นการคิดท่ีเก่ียวข้องกับลกัษณะเป็นนามธรรม 
ขัน้สูง ผู้ เรียนต้องเปรียบเทียบสัจพจน์ หลาย ๆ สัจพจน์ เช่ือมโยงทฤษฎีบท จึงจะสามารถ 
เช่ือมโยงความคิดเข้ากบัความเข้าใจเรขาคณิตท่ีซบัซ้อนได้ซึง่มกัเกิดขึน้ในระดบัมหาวิทยาลยั 

การวัดและประเมินระดับความคิดทางเรขาคณิต หมายถึงการวดัระดบัความคิดทาง
เรขาคณิตวดัโดยใช้แบบทดสอบวดัระดบัความคิดทางเรขาคณิตโดยเป็นข้อสอบชนิดเลอืกตอบ 4 
ตวัเลือก จ านวน 20 ข้อท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้จากการน าแบบทดสอบระดบัความคิดทางเรขาคณิตของ 
Usiskin (1982) ม าป รับ ในด้านภาษาและเนื อ้ หา  โดยท าการวัดระดับ  0 การนึ กภาพ 
(Visualization) ถึงระดบั 3 การอนุมานไม่เป็นแบบแผน (Formal Deduction) โดยจ าแนกข้อสอบ
เป็นช่วงตามระดบัความคิดทางเรขาคณิตช่วงละ 5 ข้อและใช้เกณฑ์ตอบถกู 3 ใน 5 ข้อของแต่ละ
ช่วงเพื่อให้น า้หนกัคะแนนเพื่อใช้ในการแปลผลโดยจากลกัษณะของระดบัความคิดทางเรขาคณิต 
ของ Crowley, Mary L ท่ีต้องพัฒนาเป็นล าดบัขัน้จะข้ามขัน้ไม่ได้ดงันัน้น า้หนกัคะแนนรวมของ
แบบทดสอบท่ีเป็นไปได้มี 4 กรณี ดงัตาราง 4  
 

ตาราง 4 แสดงวิธีการจ าแนกผู้สอบของ Usiskin ตามล าดบัขัน้ของแวน ฮีล ีและแปลระดบัขัน้
ความคิดทางเรขาคณิตจากแต้มคะแนนรวมทัง้หมดตามล าดบัขัน้ของแวน ฮีลี 
 

ระดับ
ความคิดทาง
เรขาคณิต 

ข้อที่ จ านวนข้อที่
ท าถูก 

น า้หนักคะแนนที่
ได้ 

น า้หนักคะแนนรวมและ
แปลระดับขัน้ความคิด

ทางเรขาคณิต 
ระดบั 0  

การนกึภาพ  
1-5 ตอบถกู 3-5 ข้อ  ได้1คะแนน 

(ผา่นระดบั 0) 
รวม 1 คะแนน 

(พิจารณาในระดบั 1 ตอ่ไป) 
  ตอบถกู 0-2 ข้อ - 

(ไม่ผา่นระดบั 0) 
นกัเรียนไม่ผา่น ระดบั
ความคิดทางเรขาคณิต

ระดบั 0 
 ระดบั 1  

การวิเคราะห์  
6-10 

 
ตอบถกู 3-5 ข้อ  ได้ 2 คะแนน  

(ผา่นระดบั 1)  
รวม 3 คะแนน  

 (พิจารณาในระดบั 2 ตอ่ไป) 
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ตาราง 4 (ตอ่) 

ระดับ
ความคิดทาง
เรขาคณิต 

ข้อที่ จ านวนข้อที่
ท าถูก 

น า้หนักคะแนนที่
ได้ 

น า้หนักคะแนนรวมและ
แปลระดับขัน้ความคิด

ทางเรขาคณิต 
  ตอบถกู 0-2 ข้อ  - 

(ไม่ผา่นระดบั 1) 
นกัเรียนมีระดบัความคิดทาง
เรขาคณิตระดบั 0 การนกึ

ภาพ 
ระดบั 2  

การอนมุาน
อยา่งไม่มี
แบบแผน 

11-15 
 

ตอบถกู 3-5 ข้อ  ได้ 4 คะแนน 
(ผา่นระดบั 2)  

รวม 7 คะแนน 
 (พิจารณาในระดบั 3 ตอ่ไป) 

ตอบถกู 0-2 ข้อ  - 
(ไม่ผา่นระดบั 2) 

นกัเรียนมีระดบัความคิดทาง
เรขาคณิตระดบั 1 การ

วิเคราะห์ 
ระดบั 3 

 การอนมุาน
อยา่งมีแบบ

แผน 

16-20 
 

ตอบถกู 3-5 ข้อ  ได้ 8 คะแนน   
(ผา่นระดบั 3) 

รวม 15 คะแนน 
นกัเรียนมีระดบัความคิดทาง
เรขาคณิตระดบั 3 การ
อนมุานอยา่งมีแบบแผน 

ตอบถกู 0-2 ข้อ  - 
(ไม่ผา่นระดบั 3) 

นกัเรียนมีระดบัความคิดทาง
เรขาคณิตระดบั 2 การ

อนมุานอยา่งไม่มีแบบแผน 

 

กรอบแนวคิดในการวจิัย 

การวิ จัย เร่ือ งการศึกษาผลสัมฤท ธ์ิทางการเรียนคณิ ตศาสต ร์และความ คิด 
ทางเรขาคณิต เร่ือง วงกลม ของนักเรียนชั น้มัธยมศึกษาปี ท่ี  3 ท่ี ได้ รับการจัดกิจกรรม 
กา รเรียน รู้ค ณิ ตศาสต ร์โดย ใช้ โป รแกรม  The Geometer’s Sketchpad (GSP) ร่ วม กั บ 
แนวคิดห้องเรียนกลบัด้านได้ศึกษาแนวคิด เอกสาร และงานวิจัย พบว่า สุนนัทา โสสีทา (2556)  
จัด กิ จกรรมการเรียน รู้โดย ใช้ โป รแกรม  GSP ตามแนวขั น้ ตอนของ  Van Hiele  ท าให้ 
นักเรียนได้คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 และสามารถพัฒนา 
ความคิดทางเรขาคณิตของนักเรียนจากระดับท่ี 1 การรับรู้จากการมองเห็นและระดับ 2 การ
วิเคราะห์ไปสู่ระดับท่ี 3 การให้เหตุผลเชิงนิรนัยอย่างไม่เป็นแบบแผน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย 
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ของอนนท์ ฤาชยัลาม (2554) พบว่าหลงัจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองเส้นขนานโดยใช้
โปรแกรม GSP และวิธีการสอนตามแนวคิดของ Van Hiele นักเรียนสามารถพัฒนาระดับ 
คามคิดทางเรขาคณิตจากระดับท่ี  2 การวิเคราะห์ไปสู่ระดับท่ี  3 การให้เหตุผลเชิงนิรนัย 
อ ย่ า ง ไม่ เ ป็ น แ บ บ แ ผ น แ ต่ มี ข้ อ เส น อ แ น ะ ใน ก า ร จั ด กิ จ ก ร รม ก า ร เ รี ย น รู้ ไ ว้ ว่ า  
การจัดกิจกรรมค่อนข้างใช้ เวลามาก ควรเพิ่มเวลาการสอนจาก 1 คาบเป็น 2 คาบ จาก
ข้อเสนอแนะในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนดงักลา่วนัน้ผู้วิจยัจึงได้ศกึษาแนวคิดทฤษฎีท่ีช่วย 
เพิ่มเวลาในการเรียนซึ่งจินดารัตน์ โพธ์ินอก (2557)พบว่า ได้ใช้แนวคิดท่ีเปลี่ยนการสอน 
ของครูจากการบรรยายในห้องเรียนเป็นการศึกษานอกห้องเรียน ช่วยเพิ่มเวลาในห้องเรียน  
เพื่อฝึกปฏิบัติน าไปสู่เรียนเร่ืองวงกลมท่ีลึกซึง้มากขึน้ได้ ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงก าหนดกรอบแนวคิด  
ของการวิจยัดงันี ้
 
 
 
 
 
 

สมมุติฐานของการวจิัย 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนคณิตศาสตร์เร่ือง วงกลมของนกัเรียนท่ีได้รับการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) ร่วมกับ
แนวคิดห้องเรียนกลบัด้านสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 

2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์หลงัเรียนเร่ือง วงกลมของนกัเรียนท่ีได้รับการจัด 
กิ จ ก รรมการเรียน รู้ค ณิ ตศาสต ร์ โดย ใช้ โป รแก รม  The Geometer’s Sketchpad (GSP)  
ร่วมกบัแนวคิดห้องเรียนกลบัด้านสงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 

3. ระดับความ คิดทางเรขาคณิ ตหลังเรียน เร่ือ ง  วงกลมของนัก เรียน ท่ี ได้ รับ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) 
ร่วมกบัแนวคิดห้องเรียนกลบัด้านสงูกวา่ก่อนเรียน 

 
 
 
 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 
(GSP) ร่วมกบัแนวคิดห้องเรียนกลบัด้าน 
 

1.ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

คณิตศาสตร์ เร่ืองวงกลม 

2.ระดบัความคิดทางเรขาคณิต 

เร่ือง วงกลม  



 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
การวิจัยเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์และความคิดทาง 

เรขาคณิ ต เร่ือ ง  วงกลม  ของนัก เรียนชั น้มั ธยมศึกษ าปี ท่ี  3  ท่ี ได้ รับ การจัด กิจกรรม  
กา ร เรีย น รู้ค ณิ ตศาสต ร์ โดย ใช้ โป รแก รม  The Geometer’s Sketchpad (GSP) ร่ วม กั บ 
แนวคิดห้องเรียนกลบัด้าน ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัย
เร่ืองนีแ้ละได้น าเสนอผลการศกึษา ค้นคว้า ตามล าดบัดงันี ้ 

1.เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัห้องเรียนกลบัด้าน (Flipped Classroom) 
1.1 ความหมายของห้องเรียนกลบัด้าน 
1.2 ความส าคญัของการจดัการเรียนรู้ห้องเรียนกลบัด้าน 
1.3 ลกัษณะการจดัห้องเรียนห้องเรียนกลบัด้าน 
1.4 ห้องเรียนกลบัด้านกบัการสอน 
1.5 ประโยชน์ของการเรียนการสอนห้องเรียนกลบัด้าน 
1.6 การจดักิจกรรมห้องเรียนกลบัด้าน 
1.7 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัห้องเรียนกลบัด้าน 

2.เอกสารและงานวิจัย ท่ี เก่ี ยว ข้องกับการใช้ โป รแกรมGSP (The Geometer’s 
Sketchpad Program) 

2.1 ความเป็นมาของโปรแกรม GSP 
2.2 ความหมายของโปรแกรม GSP  
2.3 การใช้งานโปรแกรมเบือ้งต้น 
2.4 ประโยชน์ของโปรแกรม GSPในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
2.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องการใช้โปรแกรมGSP 

3. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความคิดทางเรขาคณิต 
3.1 ความเป็นมาของแนวคิดของแวน ฮีล ี
3.2 ระดบัความคิดทางเรขาคณิต 
3.3 ลกัษณะส าคญัของระดบัความคิดทางเรขาคณิต 
3.4 ขัน้ตอนการสอนเพื่อพฒันาความคิดทางเรขาคณิต 
3.5 การจดักิจกรรมที่มีความคิดตามระดบัความคิดทางเรขาคณิต 
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3.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องความคิดทางเรขาคณิต 
4. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

4.1 ความหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
4.2 วิธีการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
4.3 ประโยชน์ของการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
4.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

 
1. เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้องกับห้องเรียนกลับด้าน 

ความหมายของห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) 
นกัการศกึษาได้กลา่วถึงความหมายของห้องเรียนกลบัด้านในลกัษณะเดียวกนัดงันี ้
จินดารัตน์ โพธ์ินอก (2557) กลา่ววา่ ห้องเรียนกลบัทาง (Flipped Classroom) หมายถึง 

การเรียนการสอนท่ีผู้ เรียนศึกษาสาระส าคัญของบทเรียนด้วยตนเองท่ีบ้าน และน าผลงานหรือ
ปัญหาท่ีบันทึกไว้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูหรือเพื่อนในห้องเรียน ซึ่งแนวคิดเร่ืองห้องเรียนกลบั
ทางนีถู้กน าเสนอโดย แอรอน แซมส์ (Aaron Sams) ครูวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน โดยให้ผู้ เรียน
ค้นคว้าสาระความรู้จากแหลง่ความรู้ เช่น เอกสาร วีดีทศัน์ สื่อต่าง ๆ ท่ีครูจัดเตรียมไว้โดยศึกษา
หรืออ่านเองท่ีบ้านแล้วบนัทึกหรือจดประเด็นส าคญั ตัง้ค าถามเพื่อน ามาเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กันในชัน้เรียน ซึ่งเวลาส่วนใหญ่ในชัน้เรียนจะด าเนินการโดยครูเป็นผู้ ชี แ้นะ(Coach) สร้าง
บรรยากาศให้ผู้ เรียน พูด เสนอความรู้ท่ีได้ตัง้ค าถาม ฟังค าตอบจากเพื่อนและการสรุปสาระการ
เรียนรู้ร่วมกนั 

 
สุพัตรา อุตมัง (2015) กล่าวว่าห้องเรียนกลับด้าน (The Flipped Classroom) เป็น 

การสอนลกัษณะหนึ่งท่ีแตกต่างไปจากการสอนปกติ โดยผู้ เรียนจะศึกษาเนือ้หาท่ีครูบรรยาย 
จากสื่อ วิดีทัศน์จากนอกชัน้เรียนแล้วน าเวลาในชัน้เรียนเรียนรู้แบบสืบสอบความรู้และท า  
การบ้านท่ีครูมอบหมาย ซึ่งการจัดการเรียนรู้ลักษณะนีค้รูไม่ ต้องยืนถ่ายทอดความรู้กับ  
นั ก เ รีย น โด ย ต รง  แ ต่ ถ่ า ย ท อ ด ค ว าม รู้ผ่ า น สื่ อ  วี ดิ ทั ศ น์ สั ้น  ๆ  ใ ช้ เว ล าป ระ ม าณ 
 15-20 นาที ส่งผลให้นักเรียนเกิดกระบวนการ “เรียนรู้โดยลงมือท า” ท าให้นักเรียน รู้ลึก และ  
รู้จริง ในเนือ้หาท่ีครูสอนซึ่งเปลี่ยนบทบาทของครูเป็นผู้ อ านวยการสอนหรือโค้ชมากกว่า  
เป็นผู้ ท่ีถ่ายทอดหน้าชัน้เรียน 
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Sams A. and et.al. (2014) กล่าวว่า เป็ นการเรียนการสอน ท่ีนัก เรียนดู วิ ดี โอ ท่ี 
บ้านและน าเวลาในห้องเรียนมาท าเอกสารแบบฝึกหัด โดยเรียกว่า “ห้องเรียนกลบัด้าน 101”   
ซึ่งการเรียนการสอนรูปแบบห้องเรียนกลบัด้านเป็นเหมือนจุดเร่ิมต้นในการเพิ่มพืน้ท่ีการเรียนรู้  
เป็ น รายบุ คค ล  ( Individual Learning space) แ ท นก า ร เรีย น ก า รสอ นแบบ กลุ่ ม ให ญ่  
(Group Learning Space)  

 
Saint Louis (n.d.) กล่าวว่า การเรียนการสอนรูปแบบห้องเรียนกลับด้านเป็นวิ ธี 

การเรียนการสอนท่ีย้ายการสอนโดยตรงจากพืน้ท่ีการเรียนรู้รายกลุ่มไปสู่การเรียนรู้รายบุคคล  
โดยมีครูเป็นผู้แนะน าการประยกุต์มโนทศัน์และการมีสว่นร่วมอยา่งสร้างสรรค์ 

 
เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ (2557) กล่าวว่าห้องเรียนกลบัด้าน (Flipped Classroom) 

หมายถึงกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่ง ท่ีเปลี่ยนการใช้ช่วงว่างเวลาของการบรรยาย  
เนือ้หา (Lecture) ในห้องเรียนเป็นการท ากิจกรรมตา่ง ๆ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ ประยุกต์ใช้
ความรู้ สว่นการบรรยายจะอยู่ในช่องทางอ่ืน ๆ เช่น วีดิทศัน์ วีดิทศัน์ออนไลน์   podcasting ฯลฯ 
 ซึง่นกัเรียนสามารถเข้าถึงได้นอกห้องเรียน 

 
จากท่ีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า  การเรียนการสอนรูปแบบห้องเรียนกลับด้าน 

 (Flipped Classroom) หมายถึง การเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งท่ีนกัเรียนเรียนเนือ้หา ความรู้จาก
ภายนอกห้องเรียนผ่านเอกสาร หรือสื่อท่ีครูจัดเตรียมไว้และใช้เวลาในห้องเรียนเพื่อแลกเปลี่ยน  
เรียนรู้ ซกัถาม และพฒันาทกัษะผ่านการท าแบบฝึกหดั  หรือการแก้โจทย์ปัญหาท่ีมีความซบัซ้อน 
เพื่อท าให้นักเรียนรู้ลึก รู้จริงซึ่งเป็นการเพิ่มพืน้ท่ีการเรียนรู้รายบุ คคล (Individual Learning 
Space) 

 
ความส าคัญของการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน 
มีนกัวิชาการหลายทา่นได้กลา่วถึงความส าคญัการจดัการเรียนรู้ห้องเรียนกลบัด้าน ดงันี  ้

สพุัตรา อุตมัง (2015) ได้กล่าวว่าการจัดการเรียนการสอนรูปแบบห้องเรียนกลบัด้าน 
มีความส าคญั ดงันี ้
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1. สง่เสริมการเรียนรู้ของนกัเรียนได้ตลอดเวลา โดยน าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ท า
ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งเป็นยุคท่ีเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้า 
เป็นอยา่งมาก 

2. ช่วยให้นกัเรียนท่ีต้องท ากิจกรรมต่าง ๆ สามารถเรียนลว่งหน้า หรือเรียนตามได้
งา่ยขึน้และช่วยให้นกัเรียนรู้จกับริหารเวลาของตนให้เหมาะสม 

3. ท าให้ครูสามารถติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักเรียนว่าช้าหรือเร็ว 
และให้ค าแนะน าในการเรียนได้อยา่งเหมาะสม 

4. นกัเรียนสามารถศึกษาเนือ้หาจากสื่อการเรียนรู้ได้ตามศกัยภาพของตนเอง โดย
สามารถศกึษาย้อนหลงัจนกวา่จะเข้าใจเนือ้หาบทเรียนนัน้ 

5. ช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน และนักเรียนกับครูจากการท ากิจกรรม
ภายในชัน้เรียนท่ีเป็นกิจกรรมกลุม่ 

6. ท าให้ครูรู้จักนักเรียนมากยิ่งขึน้จากการจัดกิจกรรมในชัน้เรียนเพราะครูมีเวลา  
ในการสงัเกตพฤติกรรมการเรียน ให้ค าแนะน า สร้างแรงบันดาลใจ ให้ก าลังใจ รวมทัง้รับฟัง  
และสง่เสริมการเรียนรู้ของนกัเรียนท าให้รู้จุดแข็งและจุดอ่อนของนกัเรียนแตล่ะคน 

7. ท าให้บรรยากาศการเรียนรู้ในชัน้เรียนดีขึน้ โดยลดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์
บางอยา่งของนกัเรียนเช่น การเลน่โทรศพัท์ในเวลาเรียน การนอนหลบัในชัน้เรียน เน่ืองจากในการ
เรียนการสอนรูปแบบห้องเรียนกลบัด้านนกัเรียนจะเป็นผู้ลงมือปฏิบติั  

 
Sams A. and et.al. (2014)กลา่ววา่ ความส าคญัของการจัดการเรียนรู้รูปแบบห้องเรียน

กลบัด้านมีดงันี ้ 
1. ช่วยเพิ่มพืน้ท่ีการเรียนรู้แบบรายบุคคล (Individual Learning Space) 
2. ช่วยเพิ่มสิง่แวดล้อมของการแลกเปลีย่นเรียนรู้ซึง่กนัและกนั 

3. เพิ่มปฏิสมัพนัธ์แบบเผชิญหน้า (Face-To-Face Time) 
4. เป็นกระบวนการท่ียืดหยุน่สามารถปรับเปลีย่นให้มีความเหมาะสม 

 
วิจารณ์ พานิช (2556) กล่าวว่าการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านมี

ความส าคญัดงันี ้ 
1. ท าให้มีกิจกรรมที่หลากหลายสง่เสริมนกัเรียนท่ีมีความสามารถแตกตา่งกนั 
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2. การเรียนรู้ท่ีนกัเรียนเป็นศูนย์กลางของห้องเรียน โดยนกัเรียนมีเป้าหมายของการ
เรียนรู้โดยครูเป็นผู้จัดสิ่งอ านวยความสะดวก แนะน าให้นกัเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันใน
ห้องเรียน 

3. ส่งเสริมการประเมินท่ีไม่ เป็นทางการ โดยการเรียนการสอนรูปแบบนีค้รูได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนกัเรียนในห้องเรียน ซึ่งครูสามารถตรวจสอบความเข้าใจตามวตัถุประสงค์ 
รวมทัง้เม่ือนักเรียนท ากิจกรรมในห้องเรียนครูสามารถให้ผลป้อนกลบั (Feedback) ซึ่งช่วยให้
นกัเรียนได้รู้ความก้าวหน้าของตน 

4. ช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีความจ าเป็นต้องขาดเรียนเช่น นกักีฬา นักดนตรี ฯลฯ โดย
นกัเรียนเหลา่นีส้ามารถเรียนได้ลว่งหน้า หรือกลบัมาเรียนย้อนหลงัได้ง่าย และฝึกให้นกัเรียนรู้จัก
การจดัการเวลาของตนเอง 

5. ช่วยให้นัก เรียน ท่ี มีความแตกต่างกันในการเรียนสามารถเรียนไ ด้ตาม
ความสามารถของตนเองคือนกัเรียนสามารถดูได้ตามช่วงเวลาท่ีต้องการและปรับความเร็วของวีดิ
ทศัน์ได้ด้วยตนเอง 

6. ช่วยเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนนักเรียน  ในลักษณะของการแลกเปลี่ยน
กระบวนทศัน์ของนกัเรียน ไม่ได้เรียนตามค าสัง่ของครู หรือท างานให้เสร็จตามข้อก าหนดเท่านัน้ 

7. ช่วยให้ครูและนกัเรียนเห็นคุณค่าความแตกต่างของของนักเรียนในชัน้เดียวกัน
มากขึน้ กระตุ้นให้นักเรียนช่วยเหลือกันด้วยจุดแข็งของแต่ละคนท าได้สามารถเลือกส่วนท่ีจะ
พฒันาความสามารถของตนเองท าให้นกัเรียนท่ีอ่อนไม่รู้สกึเป็นปมด้อย 
 

กิตติชัย สธุาสโินบล (2558) ได้กลา่วถึง ความส าคญัของห้องเรียนกลบัด้านไว้วา่ ช่วยใน
การจัดการเรียน รู้ โดยเปลี่ยนการใช้ช่วงเวลาของการบรรยายเนื อ้หาในห้องเรียนเป็น  
การท ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียน โดยน าการบรรยาย 
ไปอยูใ่นช่องทางอ่ืน ๆ เช่น วีดิทศัน์ วีดิทศัน์ออนไลน์ ฯลฯ ซึ่งนกัเรียนสามารถเข้าถึงเนือ้หาเหลา่นี  ้
ได้ท่ีบ้านหรือนอกห้องเรียน ท าให้การบ้านท่ีเคยมอบหมายให้นกัเรียนฝึกท าเองนอกห้องเรียนจะ  
กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในห้องเรียน และในทางกลบักันเนือ้หาท่ีเคยถ่ายทอดผ่าน 
การบรรยายใน ห้องเรียนจะเปลี่ยน ไปอยู่ ในสื่ อซึ่ งส่งผลต่อการจัดสภาพการเรียน รู้  
(Learning Environment) ท าให้วิธีการสอนแบบบรรยายของครูมีประสทิธิภาพมากขึน้ 

นอกจากนีก้ารเรียนการสอนรูปแบบห้องเรียนกลบั ด้านยังเน้นกิจกรรมการเรียนรู้  
ท่ีให้นกัเรียนได้ใช้กระบวนการคิดเก่ียวกับแนวคิดหลกั หรือแก่นของความรู้นัน้ ๆ ท าให้นักเรียน  
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รู้ว่าสิ่งท่ีตนเองต้องการเรียนรู้ ท าให้การเรียนการสอนห้องเรียนกลบัด้านสร้างการมีสว่นร่วมและ
ดงึดดูนกัเรียนได้มากขึน้ 

จากท่ีกลา่วมาข้างต้นสรุปได้ว่า ห้องเรียนกลบัด้านมีความส าคญัในการสง่เสริมการ
เรียนรู้ของนกัเรียนเป็นรายบุคคลโดยนกัเรียนสามารถเรียนในเวลาท่ีตนเองมีความพร้อม และครู
สามารถให้ความสนใจและให้ค าแนะน านักเรียนในห้องเรียนได้มากขึน้ รวมทัง้เพิ่มปฏิสมัพันธ์
ระหว่างนกัเรียนด้วยกันและครู ท าให้เป็นการเรียนการสอนให้ความส าคญักบัการพฒันานกัเรียน
แต่ละบุคคล เพราะจากกิจกรรมท่ีให้ฝึกฝน จะช่วยให้ผู้ สอนได้ทราบข้อมูลในการเรียนรู้ของ
นกัเรียน และให้ข้อมลูปอ้นกลบัแก่นกัเรียนอยา่งใกล้ชิดมากขึน้ 

 
ลักษณะห้องเรียนห้องเรียนกลับด้าน 

ครูผู้สอนจ าเป็นต้องศึกษาลกัษณะของการจัดการเรียนรู้รูปแบบห้องเรียนกลบัด้าน 
ซึง่นกัวิชาการหลายทา่นได้กลา่วไว้ดงันี ้

 
วิจารณ์ พานิช (2556)ได้กลา่วไว้ว่า ลกัษณะการจัดการเรียนการสอนรูปแบบห้องเรียน

กลับด้านของ Aaron ส าหรับนักเรียนโครงการเรียนล่วงหน้า (Advance Placement Program) 
โดยเป็นการสอนวิชาเคมี ดงันี ้

1.ครูควรแนะน าให้นักเรียนขจัดสิ่งรบกวนสมาธิ ได้แก่ ปิดโทรศัทพ์  ไอพ็อด  
และสิ่งรบกวนอ่ืน ๆ และให้นกัเรียนรู้จักหยุดวิดีโอ หรือดบูางตอนซ า้  เพื่อจดบนัทกึประเด็นส าคญั
หรือค าถามสิง่ท่ีไม่เข้าใจ 

2.ในชัน้เรียนจะเร่ิมจากทบทวนวิดีทัศน์ และตอบค าถามสิ่งท่ีนักเรียนไม่เข้าใจ  
หลงัดูวิดีทัศน์โดยใช้เวลาสัน้ ๆ ซึ่งจะช่วยให้ครูได้แก้ไขความเข้าใจผิดของนกัเรียนบางคน หรือ  
ถ้าเด็กทัง้ชัน้เข้าใจผิดก็แสดงว่าวีดิทศัน์มีข้อบกพร่อง หลงัจากนัน้ครูมอบงานให้ท าเช่น กิจกรรม
ค้นคว้า, โครงงานหรือกิจกรรมแก้ปัญหา, หรือการทดสอบ ซึ่งบทบาทของครูเปลี่ยนไป คือไม่ใช่ผู้
ถ่ายทอดความรู้ แต่เป็นโค้ชอ านวยความสะดวกในการเรียน นักเรียนคิด การตัง้ค าถาม สร้าง
ความสนกุสนานในการเรียน และครูจะใช้เวลามีปฏิสมัพนัธ์สองทางกบัศิษย์ ซึง่จะสง่ผลท่ีดีตอ่เด็ก
ท่ีเรียนช้า ในการช่วยเหลือปัญหาการเรียน โดยกิจกรรมและเวลาท่ีใช้เม่ือเปรียบเทียบระหว่าง
ห้องเรียนแบบเดิมกบัห้องเรียนกลบัทาง แสดงในตาราง 5 ดงันี ้
 
 



  
 

20 

ตาราง 5 เปรียบเทียบกิจกรรมและเวลาเรียนระหวา่งห้องเรียนแบบเดิมกบัห้องเรียนกลบัด้าน 
 

ห้องเรียนแบบเดิม ห้องเรียนกลับด้าน 

กิจกรรม Warm-up 5 นาที กิจกรรม Warm-up 5 นาที 

ทบทวนการบ้านของคืนก่อน 20 นาที ถามตอบ เร่ืองวิดีทศัน์10 นาที 

บรรยายเนือ้วิชาใหม่ 30-45 นาที กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีครูมอบหมาย หรือ

นกัเรียนคิดเองหรือlab 75 นาที 

กิจกรรมเรียนรู้ ท่ีค รูมอบหมายหรือ

นกัเรียนคิดเอง หรือLab 20-35 นาที 

- 

 
 ท่ีมา: วิจารณ์ พานิช.  (2556). ครูเพื่อศิษย์สร้างห้องเรียนกลบัทาง.  หน้า 1 
 

จากตาราง 5 เห็นได้วา่ การจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แนวคิดห้องเรียนกลบัด้าน
จะช่วยเพิ่มเวลาในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในห้องเรียนได้มากขึน้ ท าให้ครูสามารถจัดกิจกรรม  
ท่ีสง่เสริมการรู้ท่ีลกึซึง้ท่ีช่วยพฒันาความคิดทางเรขาคณิตท่ีสงูขึน้ได้ 

 
Flip learning (2014) ได้อธิบายองค์ประกอบส าคัญ 4 ประการของการเรียนรูปแบบ

ห้องเรียนกลบัด้านให้ประสบผลส าเร็จ ได้แก่  
1. สิ่ งแวด ล้อม ท่ียืดหยุ่น  (Flexible Environment)  คื อ  การเรียน รู้ ท่ี มี ความ

หลากหลาย รองรับพืน้ท่ีการเรียนรู้ทัง้การเรียนเป็นกลุม่และการเรียนรายบุคคลในบทเรียน โดย
การเพิ่มความยืดหยุน่ในเร่ืองเวลาและสถานท่ีและการประเมินผลการเรียนของนกัเรียน 

2. วัฒนธรรมการเรียนรู้ (Learning Culture)  คือเปลี่ยนจากการเรียนท่ีครูเป็น 
ศูนย์กลางการเรียนรู้เป็นนักเรียน โดยน าเวลาในห้องเรียนมาส ารวจหัวข้อในเชิงลึกมากยิ่งขึน้  
และสร้างโอกาสการเรียนรู้ท่ีมีความหลากหลายท าให้นกัเรียนมีความกระตือรือร้น และมีสว่นร่วม 
ในการสร้างองค์ความรู้ ประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองอยา่งมีความหมาย 

3. ก าหนดเนือ้หาให้เหมาะสม (Intentional Content) คือนกัการศึกษาได้คิดวิธีการ
น าโมเดลห้องเรียนกลบัด้านไปช่วยพัฒนามโนทศัน์และความเข้าใจกับนกัเรียน นอกจากนีค้รูมี



  
 

21 

เวลาเพิ่มขึน้ในห้องเรียนมากขัน้เพื่อประยุกต์วิธีการเรียนการสอนนกัเรียนเป็นศูนย์กลาง สง่เสริม
การเรียนรู้กระตือรือร้น (Active learning) ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัระดบัชัน้และเนือ้หาวิชานัน้ ๆ  

4. นักการศึกษามืออาชีพ (Professional Educator) คือ นักการศึกษามืออาชีพมี
บทบาทมากในห้องเรียนกลบัด้านโดยเวลาในห้องเรียนต้องสงัเกตนักเรียน ให้ข้อเสนอแนะและ 
ประเมินนักเรียน รวมทัง้ให้ความส าคัญกับการฝึกฝนตนเองและพัฒนาการเรียนการสอน  
ยอมรับฟังการวิจารณ์ท่ีสร้างสรรค์ และมีความอดทนในการควบคมุชัน้เรียน 

 
กิตติชัย สุธาสิโนบล (2558) กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนกลับด้าน 

เป็นนวตักรรมใหม่ในการเรียนรู้แบบรอบด้าน (Mastery Learning) โดยมีองค์ประกอบ 4 อย่างท่ี
เป็นวฏัจกัรหมนุเวียนกนัอยา่งเป็นระบบ  ได้แก่ 

1. การก าหนดยุทธวิธีเพิ่มพูนประสบการณ์ (Experiential Engagement) โดยครู 
ผู้ สอ น เป็ นผู้ ชี แ้ น ะ วิ ธี ก าร เรีย น รู้ใ ห้ กับ นัก เรียน  โดยอาศัย วิ ธี ก า ร ท่ี หลากหลายทั ง้  
การใช้กิจกรรมที่ก าหนดขึน้เอง เกม สถานการณ์จ าลอง สือ่ปฏิสมัพนัธ์ การทดลอง เป็นต้น 

2. การสืบค้นให้เกิดความคิดรวบยอด (Concept Exploration) โดยครูเป็นผู้ ชี ้
แนะให้กับนัก เรียนผ่านสื่ อ  ห รือ กิจกรรมประเภทวี ดิทัศ น์บันทึกการบ รรยายของค รู  
การใช้สือ่บนัทกึเสยีงประเภท Podcasts การใช้สือ่ เว็บไซด์หรือ สือ่ออนไลน์ เป็นต้น 

3. การสร้างองค์ความรู้อย่างมีความหมาย (Meaning Making) โดยนักเรียนเป็นผู้
บูรณการ สร้างองค์ความรู้จากสื่อท่ีได้รับจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการสร้างกระดาน  
ความรู้อิเล็กทรอนิกส์ (blogs) การใช้แบบทดสอบ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ และกระดาน 
ส าหรับอภิปรายแบบออนไลน์(Social Networking & Discussion Boards) 

4.  การสาธิตและประยุกต์ใช้ (Demonstration & Application) เป็นการสร้างองค์
ความรู้ของนักเรียนด้วยตนเองในเชิงสร้างสรรค์ เช่นโครงงาน (Projection) และผ่านกระบวน 
การน าเสนอผลงาน(Presentations) ท่ี เกิดจากการสร้างสรรค์งาน เป็นขัน้ตอนการสร้าง 
องค์ความรู้ของนกัเรียน 
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ภาพประกอบ 1 โมเดลห้องเรียนกลบัด้าน (Flipped Classroom Model) 

ท่ีมา: Gerstein, Jackie.  (2016).  The Flipped Classroom Model.  Online 
 
ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบการเรียนการสอนรูปแบบห้องเรียนกลบัด้านกับการเรียนแบบเดิม  

พบว่า การจัดการเรียนการสอนรูปแบบห้องเรียนกลับด้าน มุ่งหมายให้เกิดการสร้างสรรค์  
ความรู้ด้วยตนเองตามทักษะความรู้ความสามารถ และสติปัญญาของเอกัตบุคคลตาม  
ความสามารถทางการเรียนของแต่ละคน ผ่านสื่อเทคโนโลยี ICT ท่ีหลากหลาย และเป็น 
ลักษณะการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกชัน้เรียนอย่างอิสระ ทัง้ด้านความคิดและวิธีปฏิบัติ  
ซึ่งแตกต่างจากการเรียนแบบเดิมท่ีครูป้อนความรู้ประสบการณ์ให้นักเรียนในลกัษณะท่ีครูเป็น
ศูนย์กลาง (Teacher Center) ดังนัน้การเรียนสอนรูปแบบแบบกลับด้านจะเปลี่ยนบทบาท 
ครูเป็นติวเตอร์(Tutors) หรือ โค้ช (Coach) คอยจุดประกายและอ านวยความสะดวกในการเรียน  
ซึ่ ง ไม่ ใช่ การน า เทค โน โลยี ม าแทนผู้ สอนในลักษณ ะปล่อยให้นัก เรียนพึ่ งพ าตน เอ ง  
หรือตา่งคนตา่งเรียน ดงัภาพประกอบ 2  
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ภาพประกอบ 2 แสดงการเปรียบเทียบการเรียนแบบเดิมกบัการเรียนห้องเรียนกลบัด้าน 
 

ท่ีมา: Flipped Classroom Resources.  (2560).  Online. 
 

Sams A. and et.al. (2014)กลา่วว่าการจัดห้องเรียนกลบัด้านให้ประสบความส าเร็จมี
ดงันี ้

1. ห้องเรียนต้องมีการท างานร่วมกัน (Collaboration) คือการเรียนแบบห้องเรียน 
กลบัด้านเป็นเร่ืองยากหากมีการด าเนินการเพียงคนเดียว ดังนัน้จึงเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีต้องพูดคุย  
เก่ียวกบัการเรียนการสอน 

2. การเรียนการสอนเน้นท่ีนักเรียนต้องเป็นศูนย์กลาง (Student – Centered 
Learning) คือการเรียนการสอนท่ีครูเป็นศูนย์กลางเป็นการเรียนการสอนท่ีครูให้ข้อมลูตา่ง ๆ ท าให้
นกัเรียนขาดความสนใจในการเรียนการสอน แตเ่ปลีย่นเป็นการเรียนการสอนท่ีบทบาทของครูเป็น 
ผู้อ านวยความสะดวกเทา่นัน้ 

3. ประสิทธิภาพของพืน้ท่ีการเรียนรู้ คือ การออกแบบทางกายภาพของห้องเรียน  
การน าเสนอเนือ้หาท่ีน่าสนใจโดยน าเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วย เช่น Interactive Whiteboard  
Screen ฯลฯ เพื่อท าให้เกิดความน่าสนใจ ซึ่งแน่นอนว่าทุกโรงเรียนไม่ได้มีความพร้อม ดังนัน้ 
ครูอาจจัดการห้องเรียนโดยปรับเปลี่ยนโครงสร้างในเชิงสร้างสรรค์แทนเพื่อช่วยให้เป็นพืน้ท่ีการ
เรียนรู้ 
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นอกจากนีก้ารเรียนการสอนรูปแบบห้องเรียนกลับด้านเป็นการเรียนการสอนท่ีให้
ความส าคัญกับ การเรียนรู้เชิงลึก (Deeper Learning) การเรียนรู้เพิ่มเติม (Further Learning) 
 ซึง่เกิดขึน้พร้อมกนัภายใต้ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งครูและนกัเรียน 

 
การเรียนรู้เนือ้หาเชิงลึก (Deeper Learning) เป็นการเรียนการสอนท่ีครูเจาะลึก 

ความเข้าใจความรู้ในเนือ้หา พัฒนาสติปัญญาให้สูงขึน้ตาม Bloom’s taxonomy  อย่างค่อย 
เป็นค่อยไป และต้องใช้เวลาเพื่อฝึกความช านาญตามท่ีหลกัสูตรก าหนดโดยการเรียนการสอน
รูปแบบห้องเรียนกลบัด้าน มีวิธีการเรียนการสอนท่ีครูไม่จ าเป็นต้องสอนตามเวลาท่ีก าหนดเท่านัน้ 
แตส่ามารถสอนผา่นวิดีโอซึง่สามารถน านกัเรียนไปสูก่ารเรียนท่ีลกึซึง้ได้  

 

 
 

ภาพประกอบ 3 แสดงความสมัพนัธ์ของวิธีการสอนท่ีสมัพนัธ์กบัพฒันาทางสติปัญญา 
ตาม Bloom’s taxonomy 

 
ท่ีมา: Deb Weitzenkamp.  (2013).  Blooms and the Flipped Classroom.  Online.  (citing 

Beth Williams.  (2013).  How I Flipped My Classroom.) 
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จากภาพประกอบ3 แสดงให้เห็นความสมัพนัธ์ของวิธีการสอนและการพฒันาสติปัญญา
ให้สูงขึ น้ตาม  Bloom’s taxonomy ผ่านการเสริมพฤติกรรมของสกินเนอ ร์ โดยการเสริม 
พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยบรรยายอย่างรวดเร็วและบันทึกความรู้ จะท าให้นักเรียนเรียนรู้ 
ขัน้จ า (Remembering) และขัน้ความเข้าใจ(Understanding) เท่านัน้ แต่หากเปลี่ยนการเรียน 
เป็นการลงมือปฏิบัติ หรือการเรียนแบบร่วมมือซึ่งเป็นการเสริมพฤติกรรมกระตือรือร้นของ  
นักเรียน เช่น การทุ่มเทในการเรียน (Emgagement)   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Discussion)  
จะท าให้นกัเรียนเรียนรู้ในขัน้ท่ีสงูตามระดบัขัน้ความสามารถของบลมูได้  

การเรียนรู้เพิ่มเติม (Further Learning) เป็นการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้นักเรียน 
เรียนรู้อย่างใคร่รู้โดยการเปิดเผยเนือ้หาท่ีสอนทัง้หมดและจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีสอดแทรก 
การสอนหลากหลาย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มเติม เกิดการใคร่รู้ในกระบวนการสืบสอบของ
นกัเรียน  

ความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับนักเรียน (Connections with Students) เป็นสิง่ส าคญัของ
องค์ประกอบในการเรียน รู้รายบุคคลกับการเรียน รู้แบบกลุ่ม โดยค รูสามาร ถใช้ เวลา 
ติดต่อกับนกัเรียน โดยการเรียนการสอนห้องเรียนกลบัด้านจะสามารถช่วยเพิ่มความสมัพนัธ์ได้  
แต่ยังมีนักนโยบายเข้าใจผิดว่า การใช้วิดีโอในการเรียนการสอนรูปแบบห้องเรียนกลับด้าน  
จะสามารถเพิ่มจ านวนนักเรียนต่อห้องแล้วลดจ านวนผู้ ดูแลและครูลงซึ่งในทางตรงข้าม  
เม่ือนักเรียนมีจ านวนมากในห้องเรียนจะลดปฏิสัมพันธ์ของครูและนักเรียน รวมทัง้นักเรียน  
พอใจกับการท่ีได้ เรียนผ่านวิ ดี โอ ท่ีค รูท าขึน้มาเองเพราะมีความสัมพันธ์กับค รูท่ีสอน 
มากกวา่วิดีโอท่ีครูน าของคนอ่ืน 

 
จากท่ีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า ลกัษณะของห้องเรียนกลบัด้าน เป็นการจัดการเรียน 

การเรียนการสอนท่ีมีการเรียนการสอนเนือ้หานอกห้องเรียน ผ่านสื่อท่ีครูจัดเตรียมเอาไว้   
เอื อ้ต่อการเรียนในห้องเรียนโดยเพิ่ มเวลาและเปลี่ยนการเรียนการสอนให้นักเรียนเป็น  
ศูนย์กลางในการเรียน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ น าไปสู่การรู้จ ริในเนื อ้หา รวมทัง้สนับสนุ น 
ความยืดหยุ่นของเวลาในการเรียนและการการประเมินของครู ซึ่งกระบวนในการเรียน 
ประกอบด้วย 4 สว่นท่ีหมนุเวียนอยา่งเป็นระบบได้แก่ 

1. การใช้วธีิการท่ีหลากหลายจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเพิ่มพนูประสบการณ์ 
2. การใช้สือ่หรือกิจกรรม แนะน านกัเรียนให้เกิดความคิดรวบยอด 
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3. การบูรณการความรู้ และทกัษะของนกัเรียนด้วยตนเองผ่านสือ่ต่าง ๆ ท่ีนกัเรียนได้
เรียนจากนอกชัน้เรียน เช่น การทดสอบ อภิปรายออนไลน์ ฯลฯ 

4. น าความรู้ท่ีนกัเรียนได้รับตอ่ยอดสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างสร้างสรรค์ เช่น
การน าเสนอผลงาน โครงงาน เป็นต้น  
 

ห้องเรียนกลับด้านกับการจัดการเรียนการสอน 

การเรียนการสอนรูปแบบห้องเรียนกับด้านเป็นการจัดประสบการณ์ ท่ีมุ่ งให้เกิด 
กระบวนการส าหรับผู้ เรียนท่ีมีความสามารถและสติปัญญาท่ีตา่งกัน สามารถเกิดการเรียนรู้จริงได้ 
 โดยมีการประเมินผลว่าผู้ เรียนรู้จริงตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดจึงจะสามารถเรียนตาม  
วัตถุประสงค์อ่ืน ๆ ต่อไป แต่หากว่าผู้ เรียนยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้ สอนต้องหาวิธีการ  
ช่วยจนผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ โดยมีนักวิชาการอธิบายเพิ่มเติม 
ไว้สรุปได้ดงันี ้
 

กิตติชัย สธุาสิโนบล (2558) ได้อธิบายวา่การเรียนให้รู้จริง(Mastery Learning) เป็นการ
เรียนการสอนท่ีช่วยเพ่ิมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน เพิ่มความร่วมมือระหว่างนักเรียน  
เพิ่ มความมั่นใจในตนเองของนักเรียน และช่วยให้โอกาสแก่นัก เรียนได้ป รับปรุงแก้ไข  
ตนเองในการเรียนรู้ให้บรรลผุลสมัฤทธ์ิ โดยมีลกัษณะดงันี ้

1. ครูก าหนดวัตถุประสงค์อย่างละเอียดในการเรียนรู้เนือ้หาสาระ มีการจัดกลุ่ม
วตัถุประสงค์และต้องบ่งบอกสิ่งส าคญัท่ีนกัเรียนจะต้องกระท าให้ได้ เพื่อแสดงว่าเกิดการเรียนรู้
จริงในสาระนัน้  โดยจดัเรียงจากสิง่ท่ีเป็นพืน้ฐานไปสูส่ิง่ท่ีซบัซ้อน หรือจากงา่ยไปยาก 

2. ครูวางแผนการเรียนรู้ส าหรับนกัเรียนแต่ละคน ให้สามารถตอบสนองความถนดัท่ี
แตกต่างกันของนักเรียน ซึ่งอาจใช้สื่อการเรียนรู้ วิธีการสอนหรือเวลาท่ีแตกต่างกัน เพื่อช่วยให้
นกัเรียนบรรลตุามวตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

3. ครูท าความเข้าใจกบันกัเรียนเก่ียวกบัจุดมุ่งหมาย วิธีการ ระเบียบกติกา ข้อตกลง
ตา่ง ๆ ในการท างานให้ชดัเจน 

4. จัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู้ตามท่ีครูจัดไว้ และวัดประเมินตาม  
วตัถปุระสงค์แตล่ะข้อโดยครูคอยให้ค าปรึกษา ดแูล  

5. เม่ือนกัเรียนบรรลวุตัถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้แล้วจึงด าเนินการตามวตัถุประสงค์
ตอ่ไป 



  
 

27 

6. หากนักเรียนไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ครูต้อ งน าปัญหามา
วิเคราะห์ และจดัการสอนซอ่มและประเมินผลอีกครัง้ ซึง่เม่ือนกัเรียนผา่นจึงไปสูว่ตัถปุระสงค์ตอ่ไป 

7. นักเรียนเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองให้ครบตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดซึ่งนักเรียน 
จะใช้เวลาแตกตา่งกนัตามความถนดัและความต้องการของนกัเรียนแตล่ะคน 

8. ครูติดตามความก้าวหน้าของนกัเรียนตามวตัถุประสงค์ และเก็บข้อมูลการเรียนรู้
ของนกัเรียนเป็นรายบุคคลและใช้เป็นข้อมลูในการวางแผนการจดัการเรียนรู้ครัง้ตอ่ไป 

 
วิจารณ์ พานิช (2556) ได้อธิบาย การเรียนแบบรู้จริง (Mastery Learning) เกิดขึน้มา

นานแล้วเม่ือประมาณ  ๙๐ ปี ซึ่งการเรียนรู้แบบรู้จริงจะช่วยให้เด็กประมาณร้อยละ ๘๐ สามารถ 
เรียนเนือ้หาส าคัญได้ โดยหลกัการส าคัญของการเรียนแบบรู้จริงคือ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ตาม
วตัถุประสงค์ตามอัตราเร็วของการเรียนรู้ของนกัเรียนแต่ละคน ซึ่งมีลกัษณะส าคญัของการเรียน 
แบบรู้จริงคือ 

1.  นกัเรียนเรียนเป็นกลุม่ หรือเด่ียว ๆ ตามอตัราเร็วท่ีเหมาะสม 
2. ครูคอยประเมินการเรียนรู้ (Formative Assessment) และวัดความเข้าใจของ

นกัเรียน 
3.  นกัเรียนสอบข้อสอบ (Summative Assessment) เพื่อพิจารณาว่าตนเองเรียนรู้

วตัถปุระสงค์เร่ืองนัน้ ๆ เข้าใจอยา่งแท้จริงและช่วยเหลอืนกัเรียนท่ียงัสอบไม่ผา่นตามวตัถปุระสงค์ 
 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การเรียนการสอนรูปแบบห้องเรียนกลบัด้านเป็น  
การเรียนการสอนท่ีส่งผลให้เกิดการเรียนรู้แบบ รู้จริง โดยครูต้องจัดการเรียนการสอน  
ตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ พร้อมทัง้จัดท าแผนการเรียนรู้ โดยให้นกัเรียนเรียนรู้แบบกลุม่ หรือ
เด่ียว ตามอัตราเร็วท่ีแตกต่างกันของแต่ละบุคคล โดยครูคอยดูแล ประเมินผู้ เรียนเป็นระยะและ  
ประเมินผลตามวัตถุประสงค์ แล้วจึงไปยังวัตถุประสงค์ต่อไปและช่วยเหลือนักเรียนท่ียังสอบ  
ไม่ผา่นวตัถปุระสงค์ ซึง่ท าให้เกิดความรู้จริงได้ 
 

ประโยชน์ของการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน  
กิตติชัย สุธาสิโนบล (2558)ได้อธิบายเก่ียวกับประโยชน์ของการจัดการเรียนการสอน

รูปแบบห้องเรียนกลบัด้านไว้วา่  
1. เพื่อเปลี่ยนวิธีการสอนของครูจากการสอนแบบบรรยายหน้าชัน้เรียน เป็นให้ 

นกัเรียนท าแบบฝึกหดัหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ในห้องเรียนให้แก่นกัเรียนเป็นรายบุคคล 
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2. เพื่อใช้เทคโนโลยีการเรียนหรือสือ่ ICT ในการเรียนการสอนในยคุดิจิตลั 
3. ช่ วย เหลือนัก เรียน ท่ี ต้ อ งท า กิ จก รรม เป็ นจ าน วนมาก  ให้สามารถจัด 

การเรียนรู้โดยใช้บทเรียนท่ีสอนด้วยวีดิทัศน์อยู่บนอินเตอร์เน็ต ท าให้นักเรียนสามารถจัด 
การเวลาของตนเองไว้ลว่งหน้า หรือกลบัมาเรียนได้งา่ยขึน้  

4. ช่วยเหลือนักเรียนอ่อน ให้สามารถขวนขวายหาความรู้ในชัน้เรียน ซึ่งโดยปกติ  
นักเรียนเหล่านีจ้ะถูกทอดทิง้ แต่การเรียนการสอนห้องเรียนกลบัด้านนักเรียนเหล่านี ้จะได้รับ  
การเอาใจใสจ่ากครูโดยอตัโนมติั 

5. ช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีความสามารถแตกต่างกัน ให้มีความก้าวหน้าในการเรียน
ตามความสามารถของตนเอง เพราะนกัเรียนสามารถฟังหรือดูวีดิทศัน์ได้เอง จะหยุดและย้อนกลบั 
(review) ได้ตามความพงึพอใจ 

6. ช่วยให้นักเรียนสามารถหยุด กรอกลบัเนือ้หาได้ ท าให้นกัเรียนสามารถจัดเวลา
เรียนตามท่ีตนพอใจ สามารถแบง่เวลาในการดเูป็นช่วง ๆ ได้ 

7. ช่วยให้เกิดปฏิสมัพนัธ์ระหว่างครูกับนักเรียนเพิ่มขึน้ในคาบเรียน เปลี่ยนบทบาท
ของครูเป็นพี่เลีย้ง (Mentor) และผู้ เช่ียวชาญ (Expert) 

8. ช่วยให้ครูรู้จักนักเรียนดีขึน้ คอยกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจ ให้ก าลงัใจ รับฟัง  
และช่วยเหลอื นกัเรียน ซึง่เป็นมิติส าคญัท่ีจะช่วยเสริมสร้างการเรียนของนกัเรียน 

9. ช่วยเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนด้วยกันเองจากกิจกรรมการเรียนท่ีครูจัด 
ประสบการณ์ขึน้มา นักเรียนสามารถท่ีจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นการปรับเปลี่ยน  
จากการท างานตามท่ีครูสัง่เพื่อตนเองเป็นการท างานท่ีนกัเรียนเอาใจใส ่เพิ่มปฏิสมัพันธ์ระหว่าง
กนัโดยอตัโนมติั 

10. ช่วยให้เห็นคุณค่าของความแตกต่างของนักเรียน เพราะการเรียนการสอน  
รูปแบบห้องเรียนกลับด้านจะช่วยให้ครูและเพื่อนเห็นจุดอ่อนของนักเรียนแต่ละคนและช่วย  
แก้ปัญหาด้วยจุดแข็งของนกัเรียนแตล่ะคน 

11. เป็นการปรับรูปแบบการจัดการห้องเรียน ท่ีช่วยเปิดช่องทางให้ครูสามารถจัด 
การชัน้เรียนได้ตามความต้องการ และครูสามารถท าหน้าท่ีของการสอนในเชิงสร้างสรรค์  

12. ประสานความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างโรงเรียนและผู้ ปกครอง ในการรับทราบ  
และแลกเปลีย่นความรู้ร่วมกนั ท าให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีดีได้ 
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13. ช่วยให้ เกิดความชัดเจนในการเรียนการสอน เพราะการเรียนการสอน 
แบบห้องเรียนกลับด้านเป็นการเปิดเผยเนือ้หาสาระทางการเรียนให้สาธารณชนได้ทราบ  
สร้างความเช่ือมัน่ในคณุภาพการเรียนการสอนได้ 

วิจารณ์ พานิช (2556) อธิบายเก่ียวกบัประโยชน์ของการเรียนรู้จริงในห้องเรียนกลบัด้าน
ท่ีสง่ผลตอ่นกัเรียนไว้ดงันี ้

1. สอนให้นกัเรียนรับผิดชอบต่อการเรียน โดยใช้ห้องเรียนกลบัด้านและเรียนให้รู้จริง 
โดยการกลบัด้านห้องเรียนในช่วงแรก อาจจะมีนักเรียนไม่คุ้น และต่อต้าน แต่เม่ือด าเนินการ  
ไประยะหนึง่ นกัเรียนจะเห็นคณุคา่ของการเรียนรู้ของตนเอง 

2. ช่วยนักเรียนท่ีมีอัตราเร็วในการเรียนท่ีแตกต่างกันสามารถเรียนในเวลาและ 
ห้องเรียนเดียวกนัด้วยได้ 

3. สร้างการเรียนรู้ท่ีนักเรียนเป็นศูนย์กลางของห้องเรียน โดยครูเป็นผู้ อ านวย  
ความสะดวก รวมทัง้ช่วยแนะน าให้นกัเรียนวางแผนการเรียนรู้ พูดคยุแลกเปลีย่น ตรวจสอบความ
ต้องการของตนเอง  

4. ให้ผลปอ้นกลบั (Feedback) กับนกัเรียนได้ในทนัที ลดการประเมินความก้าวหน้า
ท่ีเป็นเอกสาร มาเป็นชิน้ผลงาน ตรวจสอบความเข้าใจผิดของนกัเรียนไปพร้อม ๆ กันกับการให้
คะแนนในชัว่โมงเรียน และสามารถวางแผนการเรียนท่ีจ าเป็นขัน้ตอ่ไป 

5. การเรียนแบบรู้จริง โดยครูเอาใจใส่นกัเรียนเป็นรายคน นกัเรียนแก้ไขความเข้าใจ
ผิดของตนเองสง่ผลให้สามารถเรียนบทเรียนต่อไปได้คลอ่งแคลว่ขึน้ นกัเรียนมีโอกาสได้เรียนเสริม 
ซึง่หากเป็นห้องเรียนตามปกติการสอนแล้วการเรียนการสอนจะด าเนินต่อไป ท าให้นกัเรียนตามไม่
ทนัและเบื่อหนา่ย 

6. การเรียนแบบรู้จริง ช่วยให้นกัเรียนรู้เนือ้หาสาระด้วยหลากหลายวิธี เปิดโอกาสให้
เด็กได้เลอืกเรียนด้วยวิธีท่ีตนเองถนดัท่ีสดุ เช่น บางคนชอบเรียนจากวิดีทศัน์ บางคนชอบเรียนจาก
ต าราเรียน บางคนชอบค้นจากอินเทอร์เน็ต เป็นต้น โดยครูส่งเสริมการเรียนของนักเรียน  
ท าให้เด็กรู้สกึมีอิสระ และรู้สกึวา่การเรียนเป็นเร่ืองของตนเองซึง่เป็นการฝึกทกัษะการเรียนรู้นัน่เอง  

7. การเรียนแบบรู้จริง สง่เสริมการทดสอบวคัวามรู้ท่ีมีความหลากหลาย เช่น นกัเรียน
บางคนอาจแสดงความรู้ ความเข้าใจได้ดี โดยการตอบข้อสอบปกติ แต่บางคนอาจจะชอบการ
อภิปรายกับครู หรือบางคนชอบการทดสอบโดยน าเสนอด้วย PowerPoint หรือบางคนอาจเขียน
เรียงความอธิบายความเข้าใจของตนเอง  
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8. การเรียนแบบรู้จริง ช่วยเปลี่ยนบทบาทของครู ท าให้ครูใช้เวลาอย่างเต็มท่ีใน
ห้องเรียนกบันกัเรียน  

9. การเรียนแบบรู้จริงช่วยให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการเรียน นักเรียนค่อย ๆ 
ปรับเปลีย่นน าไปสูท่กัษะแหง่การเรียนรู้ 

10. วิธีเรียนแบบรู้จริง จัดซ า้ง่าย ขยายขนาดชัน้เรียนง่าย และจัดให้เหมาะต่อเด็ก
เป็นรายบุคคนได้งา่ย 

11. วิธีเรียนแบบกลับด้านและการเรียนให้รู้จริง ช่วยเพิ่มเวลาพบหน้าระหว่าง  
ครูกบันกัเรียน โดยเป็นการปฏิสมัพนัธ์ท่ีมีคณุคา่ตอ่การเรียนรู้ของนกัเรียนมากขึน้ ท าให้ผลสมัฤทธ์ิ
ของการเรียนดีขึน้ และลดความเครียดของนกัเรียน 

12. การเรียนแบบรู้จริง ช่วยให้นักเรียนทุกคนอยู่กับการเรียนแบบ brain-based  
“สมองท่ีพัฒนา คือสมองของคนท่ีก าลงัท างาน” ในห้องเรียนแบบเดิม โดยผู้ ท่ีท างานคือ ครู  
แตใ่นห้องเรียนแบบกลบัด้าน คือนกัเรียน 

13. การเรียนแบบรู้จริง เน้นการลงมือท าซึ่งเหมาะสมกบันกัเรียนแต่ละคน ซึง่ในการ
เรียนแบบเดิมในห้องปฏิบัติการจะท าเป็นกลุ่มขนาดใหญ่  และท าพร้อม ๆ กัน ซึ่งเป็นชัน้  
เรียนท่ีมีประสิทธิภาพมาก แต่การเรียนรู้แบบกลบัด้านและการเรียนให้รู้จริง ช่วยให้เกิดการเรียนรู้
แบบท่ีเหมาะต่อนักเรียนแต่ละคน เช่น ในชัน้เรียนวิชาเคมี ครูใช้เวลาช่วงแรกอธิบายเร่ือง  
ข้อพึงระวังด้านความปลอดภัย แล้วปล่อยให้นักเรียนทดลองด้วยตนเอง โดยครูคอยช่วยเหลือ
แนะน าเป็นรายคน  

14. ช่วยให้นกัเรียนติดตามการสาธิตของครูอยา่งใกล้ชิด 
15. เปิดโอกาสให้ครูช่วยเหลือนักเรียน ให้เรียนรู้ตามธรรมชาติของมนุษย์ เช่น 

Jonathan Bergmann and Aaron Sams มี ก ารจัด ก าร เรีย น รู้ตาม ธ รรม ชา ติ ขอ งมนุษ ย์  
ซึ่ ง เป็ นการน า เอ าทฤษฎี การเรียน รู้แบบUDL,Mastery learning, Projectbasedlearning, 
objective/standard-based grading, educational technology ผสมเข้ากบัเทคโนโลยี เป็นต้น 

 
จากท่ีกลา่วมาข้างต้นสรุปวา่ห้องเรียนกลบัด้านมีประโยชน์ในการเรียนการสอนดงันี  ้

1. เพื่อพัฒนาความรับผิดชอบของนกัเรียนในการจัดการตนเองศึกษาเนือ้หาต่าง ๆ 
นอกห้องเรียนรวมทัง้การแบง่เวลาเพื่อศกึษาเนือ้หาตามความพร้อมของนกัเรียนแตล่ะคน 
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2. พัฒนานักเรียนให้มีความรู้และทักษะต่าง ๆ ท่ีก าหนดตามความแตกต่างของ
นักเรียน ซึ่งไม่จ ากัดในเร่ืองเวลา โดยเฉพาะนักเรียนท่ีอ่อน หรือต้องท ากิจกรรม สามารถตาม
เนือ้หาหรือเรียนลว่งหน้าได้ด้วยตนเอง  

3. เพื่อเพิ่มปฏิสมัพันธ์ระหว่างนักเรียนด้วยกันในการท ากิจกรรมการเรียนรู้แบบ  
กลุ่มภายในห้องเรียนและครูกับนักเรียนมีปฏิสมัพันธ์เพิ่มขึน้ ทัง้ภายในและภายนอกห้องเรียน 
สามารถให้ค าปรึกษาช่วยเหลือนักเรียนได้มากกว่าการเรียนแบบปกติและมีปฏิสัมพันธ์กับ  
ผู้ปกครองในการแจ้งและแลกเปลีย่นความรู้ตา่ง ๆ ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

4. ปรับเปลี่ยนการสอนให้นกัเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ โดยอาศยัเทคโนโลยี
ช่วยในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ท าให้เกิดความหลากหลายของกิจกรรมภายในห้องเรียน
และสอดคล้องกบัความแตกตา่งของนกัเรียน  

5. สง่เสริมการเรียนรู้แบบรู้จริง ท่ีนกัเรียนต้องเรียนในแต่ละวตัถุประสงค์ให้ผ่านแล้ว
เรียนเร่ืองต่อไปซึ่งการเรียนการสอนรูปแบบห้องเรียนกลับด้าน จะช่วยเอือ้ให้ครูสามารถ  
ช่วยเหลอืนกัเรียนเป็นรายบุคคลได้  

6. ให้ผลป้อนกลบักับนักเรียนทันที โดยครูสามารถใช้เวลาในห้องเรียนตรวจสอบ 
ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนพร้อม ๆ กันภายในห้องเรียน รวมทัง้สามารถน าผลท่ีได้ไป  
พฒันาการจดัการเรียนรู้ในคาบตอ่ไปได้ 
 

การจัดกิจกรรมห้องเรียนห้องเรียนกลับด้าน 
วิจารณ์ พานิช (2556)ได้อธิบายเก่ียวกบัการจดักิจกรรมแบบห้องเรียนกลบัด้านไว้วา่ 

1. ครูควรอธิบายเก่ียวกับการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านและประโยชน์ของ 
การจดักิจกรรมในวนัแรก 

2. แจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบเก่ียวกับการเรียนในรูปแบบห้องเรียนกลบัด้าน  
เพื่อลดความกงัวลเก่ียวกบัผลการสอบ 

3. ครูควรสอนวิธีดแูละจดัการวีดิทศัน์ โดยแนะน าให้นกัเรียนในช่วง 2-3 สปัดาห์แรก
ในการก าจัดสิ่งรบกวน จากนัน้ให้นักเรียนดูวีดิทัศน์ร่วมกันเพื่อฝึกการหยุด ห รือย้อนกลับ 
เม่ือมีข้อสงสยั หรือประเด็นส าคญั และจดบนัทกึจบัประเด็นส าคญัของเนือ้หา 

4. ฝึกให้นกัเรียนตัง้ค าถาม โดยนกัเรียนแต่ละคนต้องตัง้ค าถามมาคนละ 1 ข้อต่อวีดิ
ทศัน์ 1 ตอน เพื่อน ามาช่วยกันหาค าตอบในห้องเรียน ซึง่จะช่วยให้ครูสงัเกตและแก้ไขความเข้าใจ
ผิด ท าให้นกัเรียนมีสว่นร่วมและช่วยกนัในการหาค าตอบ 
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5. ครูต้องสนับสนุนให้นักเรียนสามารถใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องเรียน เพื่อช่วยหา  
ค าตอบโดยไม่กัดการสอนของครูเพียงอย่างเดียว รวมทัง้นกัเรียนสามารถเรียนลว่งหน้า เรียนซ า้  
ในสิง่ท่ีต้องการได้ตามศกัยภาพของนกัเรียนแตล่ะคน 

6. ครูส่งเสริมให้นักเรียนช่วยเหลือกันในการเรียนรู้ เช่นการจับกลุ่มเฉพาะเร่ืองท่ี  
นักเรียนไม่เข้าใจและฝึกการท างานเป็นทีม ซึ่งการเรียนรู้แบบช่วยเหลือกัน จะช่วยให้นักเรียน  
ได้เรียนลกึซึง้ในเนือ้หามากขึน้ 

7. สร้างการประเมินท่ี เหมาะสมเป็นการประเมินเพื่ อป รับป รุง (Formative 
Assessmemt) โดยครูสงัเกตนกัเรียนเป็นรายบุคคลรอบ ๆ ห้องเรียนกลบัด้าน เพราะนกัเรียนแต่
ละคนต้องการความช่วยเหลือท่ีแตกต่างกันตามระดบัพัฒนาการของศกัยภาพท่ีแตกต่างออกไป  
นกัเรียนคนใดท่ีช่วยตนเองได้ควรได้เรียนแบบช่วยตนเอง สว่นนกัเรียนท่ีไม่สามารถช่วยตนเองได้ 
ก็จะเป็นหน้าท่ีของครูในการให้การช่วยเหลอื 

 
วิจารณ์ พานิช (2556) ได้กลา่วถึงการเรียนการสอนรูปแบบห้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์

ของ สพิุศ ฤทธ์ิไว้ว่า การเรียนการสอนในชัว่โมงแรก ควรเร่ิมต้นแนะน านกัศึกษาเก่ียวกับการเรียน
การสอนผ่านwww.classtart.org ซึ่งนกัศกึษาสามารถค้นหาเนือ้หาเอกสารท่ีเรียนผ่านไป โดยจาก
การเรียนสอนผา่นไปสองสปัดาห์ พบวา่นกัเรียนมีพฤติกรรมการเรียน แสวงหาความรู้หลงัจากท่ีครู
น า เ ข้ า สู่ บ ท เ รี ย น เ ชิ ง เ นื ้อ ห า ใน แ ต่ ล ะ เ ร่ื อ ง  แ ล ะ เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ท่ี 
แสดงวิธีแก้ปัญหาโจทย์ ประมาณ 4-5 ข้อ หน้าชัน้เรียนโดยนักศึกษาจะผลัดเปลี่ยนมาแสดง 
วิธีท าให้เพื่อนดู โดยจะได้รับคะแนนทุกครัง้ท่ีตอบถูก ซึ่งหากนักศึกษามีความรู้พืน้ฐานท่ีผิดก็  
จะได้รับการแก้ไขโดยครู 

 
Bretzmann (2013)ไ ด้ อ ธิ บ า ย เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ห้ อ ง เ รี ย 

นกลบัด้านในวิชาคณิตศาสตร์ไว้ในหนงัสอื Flipping 2.0 โดยน าเสนอช่วงการกลบัด้าน เช่น 
ช่วงท่ี1 บทเรียน (Lessons) ส าหรับห้องเรียนท่ีมีการสอนด้วยการบรรยายมาตลอด 

การเปลี่ยนแปลงเป็นเร่ืองยาก ดังนัน้จึงค่อย ๆเปลี่ยนตามความพร้อม ซึ่งในช่วงแรกจะใช้
โปรแกรม Powerpoint เพราะเป็นวิธีการท่ีง่ายและสามารถบันทึกการสอนได้ หลังจากนัน้ใช้
โปรแกรม VoiceThread ซึง่เป็นเคร่ืองมือออนไลน์ ซึง่นกัเรียนสามารถเพ่ิมค าถามหรือข้อเสนอแนะ
ในบทเรียนได้ ซึ่งเป็นการสนทนาท่ีเกิดขึน้นอกเหนือจากเวลาในห้องเรียน รวมทัง้โปรแกรม 
VoiceThreadยังสามารถอับโหลดโปรแกรม Powerpoint หรือ Camtasia-Recorded แม้ว่า
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โปรแกรมดังกลา่วจะใช้เวลานาน แต่มีความสนุกมาก ส าหรับจ านวนบทเรียนไม่ควรมากกว่า  3 
บทเรียนต่อสัปดาห์และเวลาท่ีใช้ในการเรียนทัง้หมดให้นักเรียนได้บันทึกและท าแบบฝึกหัด 
ประมาณ 30 - 45 นาที ซึง่เวลาประมาณ 10 นาทีในการดวูิดีทศัน์  

ช่วงท่ี2 เวลาในห้องเรียน(The Class Time)การจัดกิจกรรมในชัน้เรียนนัน้สามารถ
ด าเนินได้ 2 แนวทางคือ กิจกรรมกลุม่ (Whole Group Activities)  กิจกรรมสว่นบุคคล (Individual 
Activities) และ การช่วยเหลือสว่นบุคคล (Individual Help)โดยใช้เวลาหลงัจากการสอนในแต่ละ
หน่อยเสร็จสิน้ ซึ่งควรให้นกัเรียนเผชิญการแก้ปัญหาท่ีท้าทาย พูดคุยและช่วยเหลือซึง่กันและกัน 
โด ย ตั ว อ ย่ า ง กิ จ ก รรม กลุ่ ม  (Whole Group Activities)  เป็ น กิ จ ก ร รม ท่ี เน้ น ใ ห้ ทุ ก ค น 
ได้คิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยแต่ละกลุ่มควรมีประมาณ  2-3 คน ท าให้เกิดการร่วมมืออย่าง 
แท้จริง เสริมสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและตรวจสอบการหยั่งรู้ของนักเรียนภายในกลุ่ม  
 โดยมีลกัษณะดงันี ้

1. ต้องเป็นงานท่ีใช้หลายคนในการท าและสามารถแบง่งานภายในกลุม่ได้งา่ย 
2. ปัญหาท่ีใช้ในการท ากิจกรรมควรเป็นปัญหาท่ีสามารถแก้ปัญหาได้หลายวิธี 
3. เป็นปัญหาปลายเปิดมากกวา่ค าตอบเดียว 
4. เป็นงานท่ีต้องการการร่วมมือของกลุม่และการระดมสมอง 
5. เป็นงานท่ีช่วยพฒันาความคิดของนกัเรียน โดยเนือ้หาของกิจกรรมจะให้มุมมอง

เป็นภาพใหญ่อาจจะท าก่อน หรือหลงัขึน้อยู่กับการสอนของครูแต่ละคน สว่นความยากนัน้ต้องมี
ความแตกต่างเพื่อให้เกิดพัฒนาการท่ีดีขึน้ โดยประโยชน์ของกลุ่ม (Group Advantage) คือ 
นกัเรียนจะได้รับความรู้ท่ีหลากหลายจากนกัเรียนภายในกลุม่และบนัทึก แลกเปลี่ยน ถกเถียงกัน
อย่างมีเหตุผลจนน าไปสู่การสรุปผล    ตัวอย่างการหาค่าท่ีถูกต้องบนวงกลมหนึ่งหน่วย 
(Organozing Exact Values on the Unit Circle) ซึ่งเป็นการน าข้อมูลมาใส่ในท่ีว่างท่ีเหมาะสม 
โดยครูสร้างโดยใช้โปรแกรมPowerPointในกรูเกิลไดล์(Google Drive) ดงัภาพประกอบ 4  
 
 
  
 
 
 
 



  
 

34 

ภาพประกอบ 4แสดงเอกสารการใสค่า่วงวกลมหนึง่หนว่ยโดย 
ใช้โปรแกรมPower Pointในกรูเกิลไดล์ 

 
ท่ีมา:  Bretzmann, J. (2013). Flipping 2.0 : practical strategies for flipping  

your class p.105.  
 
งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน  
งานวิจยัภายในประเทศ  

อุบลวรรณ  ปัญนะ (2560) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา 
เป็นฐานร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลบัด้านท่ีมีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
 เร่ือง บทประยกุต์ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ซึง่มีเนือ้หาประกอบด้วย การแก้โจทย์ปัญหา
โดยใช้บญัญัติไตรยางศ์ ปัญหาร้อยละ การลดราคา  การหาก าไรขาดทนุและราคาขาย การหาร้อย
ละหรือเปอร์เซ็นต์  โดยเน้นการศกึษาด้วยตนเองมาก่อนลว่งหน้าจากสือ่ท่ีครูจัดเตรียม เช่น วิดีโอ
ใน CD หรือสื่อในอินเตอร์เน็ตโดยนักเรียนสามารถศึกษาได้ตลอดเวลาแล้วกลบัมาในห้องเรียน  
ด าเนินการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ส าหรับวัตถุประสงค์ของการวิจัยนีเ้พื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ือง บทประยุกต์ โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ  
แบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ตัวอย่างประชากรเป็นนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  5  
ภาคเรียนท่ี2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนวดัประสาทนิกร ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาชุมพร เขต 
2 จ านวน 1 ห้อง 37 คน โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใช้รูปแบบ 
การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับห้องเรียนกลบัทาง แบบวดัความสามารถในการแก้ปัญหา 
ทางคณิตศาสตร์อัตนยัจ านวน 5 ข้อและแบบปรนยัจ านวน 20 ข้อ ผลพบว่าความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนสูงขึน้กว่าก่อนเรียนและสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75  
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

พรรณี คงเงิน (2560)ได้ศึกษาการพฒันาทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ี
ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัด้าน และเทคนิคการประเมินความก้าวหน้าทางการเรียน 
เร่ือง คู่อันดบัและกราฟ กับเร่ืองสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  1 โดยการพัฒนา
แผนการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัด้านและเทคนิคการประเมินความก้าวหน้าทางการเรียน และศึก
ทั ก ษ ะ ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ เ ที ย บ กั บ เ ก ณ ฑ์ ร้ อ ย ล ะ  60  
และศึกษาความพึ งพอใจของนัก เรียนต่อ การจั ดการเรียน รู้แบบ ห้องเรียนกลับ ด้าน 
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และเทคนิคการประเมินความก้าวหน้าทางการเรียน โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชัน้  
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2558 โรงเรียนเทศบาลตาคลี (ขุนตาคลีคณะกิจ) 
อ าเภอตาคลี จังหวดันครสวรรค์จ านวน 1 ห้อง 38 คน แบ่งเป็นนกัเรียนชาย 25 คนและนกัเรียน  
13 ค น  ซึ่ ง มี ค ะ แ น น เฉ ลี่ ย ข อ งนั ก เรีย น คิ ด เป็ น ร้ อ ย ล ะ  47.67 โด ย อ ยู่ ใน ระ ดั บ สู ง 
 5 คน ระดบัปานกลาง 8 คน และระดบัต ่า 25 คน ผลพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้มีค่า IOC อยู่
ระหว่าง 0.6-1.0 รวมทัง้สื่อ วิดีทัศน์มีความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี ว้ัดซึ่งผู้ วิจัย  
รวบรวมมาจากเว็บไซด์ของ สสวท. มีความยาวของวีดีทัศน์ประมาณ 20-30 นาที ส่วนการใช้
เทคนิคการประเมินความก้าวหน้านัน้ พบวา่ นกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ทกัษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์เพิ่มขึน้ คือคะแนนเร่ือง คู่อนัดบัและกราฟ มีคะแนนเฉลี่ย 67.72 จากเดิม 52.98  
และเร่ืองสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวมีคะแนนเฉลีย่73.61 จากเดิม 66.32 สว่นด้านความพึงพอใจ
หลังจากท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้รูปแบบห้องเรียนกลับด้านพบว่านักเรียนชอบการเรียนท่ีได้  
เรียนรู้จากวีดีทัศน์ท่ีครูจัดเตรียมเอาไว้ให้ และในชั่วโมงฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ เพื่ อนท าให้นักเรียนมีความมุ่ งมั่นในการท างาน อีกทัง้การใช้  
เทคนิคการประเมินความก้าวหน้าทางการเรียนและให้ผลป้อนกลับต่อผลงานของนักเรียน  
อยา่งสม ่าเสมอ 
 

งานตา่งประเทศ 
Ingram and et.al. (2014) ได้ศึกษาผลการพัฒนาการเรียนการสอนห้องเรียนกลบั

ด้านคณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา โดยกลุม่ตวัอย่างประชากรคือ  นกัเรียนประถมศึกษา
เกรด 4 และเกรด 5 ของโรงเรียนสติลวอเตอร์ เอเรีย เน้นศกึษาความแตกต่างของวิธีการสอนแบบ
ตัวต่ อ ตัว  (Face-to-Face)ขอ งค รูและป ระสบการณ์ การเรีย น รู้ท างค ณิ ตศาสต ร์ขอ ง 
นักเรียน ระหว่างการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน กับห้องปกติ ผลการศึกษาพบว่า  
 นัก เรียนในห้องเรียนกลับ ด้านมี เวลามากเพียงพอในการท างานท่ี เก่ียวกับจัดการกับ  
ปัญหาท่ีครูน าเสนอมากกว่าห้องเรียนปกติ เน่ืองจากครูใช้ เวลาในการพูดคุยในชัน้เรียน  
น้อยกว่าห้องเรียนปกติ และการเรียนการสอนในรูปแบบห้องเรียนกลับด้าน จะท าให้ครูมี  
การเวลามากเพียงพอท่ีจะจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เพื่อนักเรียนรายบุคคลหรือ 
กลุม่เล็ก ๆ รวมทัง้นกัเรียนในห้องเรียนกลบัด้านจะท างานเป็นคู่ หรือกลุม่เล็ก ๆ มากกว่านกัเรียน 
ในห้องเรียนปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสติิ สว่นในด้านครูท่ีใช้การเรียนการสอนห้องเรียนกลบัด้าน 
1-2 ปี พบว่ามีประโยชน์ เช่น ครูสามารถท้าท้ายนักเรียนท่ีมีความสามารถในการเรียนสูงและมี 
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เวลาในการท าโครงงานทางคณิตศาสตร์ หรือช่วยเพิ่มโอกาสในการประเมินท่ีไม่เป็นทางการ  
ของนักเรียน รวมทัง้นักเรียน 59 เปอร์เซ็นต์ระบุว่า ต้องการเรียนในรูปแบบห้องเรียนกลบัด้าน 
ในปีการศกึษาถดัไป เพราะนกัเรียนได้แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีห้องเรียนและวิดีโอสามารถช่วย
ในการเรียนรู้ของนกัเรียนได้ 

Alpaslan, Baki, and Yunus (2015) ได้ศกึษาหลกัสตูรแคลคูลสัในรูปแบบกลบัด้าน
กบักลุม่ตวัอยา่งนกัเรียนในระดบัอุดมศกึษาจ านวน 96 คนท่ีเรียนวิชาคณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกร 2 
ของมหาวิทยาลัยแทคซัสทางตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเป็นนักเรียนปีหนึ่งจ านวน 60 คน 
 และนกัเรียนปี 2 จ านวน 34 คนโดยแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 10 ห้องเรียนซึ่ง 3 ห้องเรียน 
จะจัดการเรียนรูปแบบห้องเรียนกลบัด้าน และอีก 7 ห้องจะเรียนแบบปกติ โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อให้เข้าใจมุมมองของนักเรียนท่ีใช้หลักสูตรห้องเรียนกลับด้าน และตรวจสอบความส าเร็จ  
ในการเรียนคณิตศาสตร์ ซึ่งใช้สถิติเชิงบรรยายและ Paired t-test ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
ซึ่งพบว่านักเรียนท่ีเรียนหลักสูตรห้องเรียนกลับด้าน มีคะแนนเฉลี่ยท่ีสูงกว่านักเรียนท่ีไม่ใช้  
หลกัสตูรห้องเรียนกลบัด้านอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และนกัเรียน 83 เปอร์เซ็นต์กลา่ววา่บทเรียน
ห้องเรียนกลบัด้านช่วยเตรียมความพร้อมในการเรียนได้ดีขึน้ 
 

2. เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้องกับโปรแกรม GSP  
 

ความเป็นมาของโปรแกรมGSP 
ใน ปี  ค .ศ .1980 เป็ น ปี ของการเร่ิม ต้นพัฒ นาโป รแกรม  GSP (the Geometer’s 

Sketchpad Program) โด ย เป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง โค รงก า รพัฒ น า เรข า ค ณิ ต ท่ี เ ก่ี ย ว กั บ 
การมองเห็น (Visual Geometry Project) ภายใต้การดูแลของ ยูเจินคลอทซ์ (Eugene Klotz)  
 และ โดนิสชานชไนเดอร์ (Doris Schatlschneider) ของวิทยาลัยสวาทมอร์ (Swarthmore 
College) โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติอเมริกา (National Science 
Foundation)  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาสื่อท่ีเป็นเทคโนโลยีใหม่ใช้ในการสอนเรขาคณิต  
โดยในการพฒันาโปรแกรมรุ่นแรกมี นิโคลสั แจคคิว (NicholosJaokiw)  ต่อมาส านกัพิมพ์ คีเคอรี
คูลัม (Key Curriculum Press) ได้เป็นผู้สนับสนุน จ าหน่ายผลงานเพราะเล็งเห็นว่า โปรแกรม 
GSP สามารถช่วยในการจัดการ โต้ตอบกับแผนภาพทางคณิตศาสตร์ โดยท่ียังคงไว้ซึ่ง 
นิยามพืน้ฐาน นอกจากนีย้งัช่วยในการมองภาพ สรุปข้อคาดการณ์ แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ 
 (The sketchpad story., n.d.) 
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ความหมายของโปรแกรม GSP 
ส าหรับโปรแกรม  GSP เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปทางเรขาคณิตท่ีได้รับความนิยมใน 

การเรียนการสอนคณิตศาสตร์เป็นอยา่งมาก ซึง่มีนกัวิชาการได้ความหมายไว้สอดคล้องกนัดงันี  ้
เสรี สุขโยธิน (2555)อธิบายว่าโปรแกรม GSP (The Geometer’s Sketchpad) เป็น

โปรแกรมท่ีท าให้การเรียนการสอนคณิตศาสตร์สะดวกขึน้ เพราะสามารถแสดงการเคลื่อนไหวให้
ผู้ เรียนเห็นเป็นรูปธรรมเหมือนการสาธิตหรือการทดลองให้ดู ท าให้ผู้ เรียนมองเห็นภาพได้อย่าง
ถกูต้องในเร่ือง การฝึกคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาต่าง ๆ สามารถพิสจูน์ทฤษฎี นิยามตา่ง ๆ ได้
งา่ยขึน้ นอกจากนีย้งัน าไปสูก่ารเรียนในวิชาอ่ืน ๆ ได้ เช่น ฟิสกิส์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ เป็นต้น โดย
โปรแกรม GSP (The Geometer’s Sketchpad) เป็นซอฟต์แวร์ส ารวจเชิงคณิตศาสตร์หรือ
เรขาคณิตเชิงพลวตั ท่ีใช้สร้างรูปเรขาคณิตท่ีเคลือ่นไหวได้ ซึ่งน าไปสูก่ารค้นพบสมบติัต่าง ๆ ทาง
เรขาคณิต สามารถส ารวจ ตัง้ข้อคาดเดาและสบืค้นเพื่อยืนยนัเหตผุล ท าให้เกิดจินตนาการในการ
ค้นคว้าหาเหตผุลเพิ่มเติม สง่ท าให้การเรียนคณิตศาสตร์ให้งา่ยขึน้ โดย GSP สามารถน ามาใช้ใน
การประกอบการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลายทางเรขาคณิต เช่น เส้นตรงและมุม การสร้าง
ความเท่ากันทุกประการ ทฤษฏีบทพีทาโกรัส เส้นขนาน ความคล้าย วงกลมนอกจากนัน้ยัง
สามารถน าไปใช้ในเร่ือง ตรีโกณมิติ เวกเตอร์ เรขาคณิตวิเคราะห์ ฟิสิกส์ ตลอดจนสามารถน าไป
ประยกุต์สร้างงานศิลปะได้    
 

ชาญณรงค์ เผือกเพี ย้น (ม.ป.) อธิบายว่า โปรแกรม GSP คือ โปรแกรม The 
Geometer’s Sketchpad (GSP) เป็นระบบซอฟต์แวร์ท่ีใช้ ส าหรับสร้าง ส ารวจ และวิเคราะห์สิ่ง
ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวกับเนือ้หาคณิตศาสตร์สร้างตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์เก่ียวกบัรูปร่าง  อธิบายหลกัการ
คณิตศาสตร์ สร้างข้อ คาดการณ์ สร้างภาพทางคณิตศาสตร์ท่ีซบัซ้อน 

 

จาก ท่ี ได้กล่าวมานั น้ สามารถส รุป ได้ ว่า โป รแกรม  GSP (The Geometer’s 
Sketchpad) คือซอฟต์แวร์ส ารวจเชิงคณิตศาสตร์หรือเรขาคณิตเชิงพลวตั ท่ีช่วยในการแสดงการ
เคลือ่นไหวรูปท่ียงัคงรักษาสมบติัทางคณิตศาสตร์ไว้เสมอ โดยเปลีย่นจากความรู้เชิงนามธรรมเป็น 
รูปธรรมเปรียบเสมือนการสาธิตหรือการทดลอง ท าให้ผู้ เรียนมองเห็นภาพได้อย่างถูกต้องช่วย  
ฝึกคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาตา่งๆ สามารถพิสจูน์ทฤษฎี นิยามตา่ง ๆ ได้ 
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การใช้งานโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad Program (GSP) เบือ้งต้น 
เสรี สุขโยธิน (2555)และสาขาคณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระ

เกียรติ (ม.ป.)ได้กลา่ววา่ โปรแกรม GSP (The Geometer’s Sketchpad Program)  เป็นโปรแกรม 
ในการสร้างเอกสารท่ีประกอบด้วยแผนภาพทางคณิตศาสตร์และรูปเรขาคณิตโดยแต่ละ  
แผ่นภาพ ห รือแต่ละ รูป เรียกว่า “แบบ ร่าง” ซึ่ งประกอบด้วย อ็อบแจกต์ต่าง ๆ ซึ่ งถูก 
สร้างขึน้จากความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ท่ีอ็อบเจกต์เหล่านัน้มีต่อกัน โดยสามารถโต้ตอบ  
เอกสารและอ็อบเจกต์ได้ผา่นเคร่ืองมือและค าสัง่ดงันี ้ 

1. องค์ประกอบส าคัญของโปรแกรม   ส าหรับโปรแกรมจะประกอบไปด้วยแบบร่างซึ่ง
อาจมีได้มากกว่า 1 แบบร่างขึน้ไป เรียกแบบร่างว่า “หน้า” โดยเอกสารจะปรากฏในหน้า 
ตา่ง ๆ ของโปรแกรมและสามารถบนัทึกเก็บไว้ใช้ภายหลงัได้  นอกจากนีใ้นเอกสารยงัประกอบไป
ด้วยเคร่ืองมือพืน้ฐานและเคร่ืองมือก าหนดเอง เช่น เคร่ืองมือลงจุด เคร่ืองมือวงเวียน เคร่ืองมือ
เขียนเส้นในแนวตรง เป็นต้น 

1.1 หน้าต่างเอกสาร เป็นพืน้ท่ี ส าหรับบรรจุรูปเชิงเรขาคณิตท่ีสร้างขัน้ รวมทัง้ตัง
ควบคมุซึง่ใช้ส าหรับการจดัการกบัหน้าตา่งเอกสารและแบบร่าง  ดงัภาพประกอบ 5 และตาราง 6 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 5 แสดงหน้าตา่งและตวัควบคมุพืน้ฐานโปรแกรม GSP 
 
 
 
 
 

7 
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ตาราง 6 แสดงช่ือและหน้าท่ีตา่งในโปรแกรม GSP(the Geometer’s Sketchpad Program) 
 

ช่ือเรียก หน้าที่ 

1. แถบช่ือ ลากแถบช่ือ เพื่อย้ายต าแหนง่หน้าเอกสาร 

2. กลอ่งปิด คลกิเพื่อปิดหน้าตา่ง 

3. แปน้หน้า คลิกเพื่อไปยังหน้าท่ีต้องการ (จะปรากฏเม่ือมีเอกสารมากกว่า 1 

หน้า) 

4. แถบเลือ่น คลกิหรือลาก เพื่อเลือ่นหน้าตา่งขึน้ลงหรือไปทางซ้าย ขวา  

5. พืน้ท่ีปรับขนาด ลากตรงพืน้ท่ีนี ้เพื่อปรับขนาดของหน้าตา่ง 

6. ขอบหน้าตา่ง ลากตรงพืน้ท่ีนี ้เพื่อปรับขนาดของหน้าตา่ง 

7. กลอ่งขยายสงูสดุ คลกิเพื่อขยายหน้าตา่งให้มีขนาดเต็มจอ 

8. กลอ่งขยายต ่าสดุ คลกิเพื่อลดขนาดหน้าตา่งให้เป็นไอคอน 

 
1.2 หน้าเอกสาร โดยปกติหน้าตา่งของเอกสารจะมีเพียงหน้าเดียว หากต้องการสร้าง

หน้าของเอกสารท่ีมากกวา่ 1 หน้า สามารถเลอืก “ทางเลอืกเอกสาร” โดยตามปกติจะแสดงช่ือหน้า 
ห รือ เอ กสา รไ ว้ ท่ี แ ถบ ช่ื อ ขอ งห น้ าต่ า ง  แ ละแสดงแป้ น ห น้ า ไว้ ท่ี ด้ าน ซ้ ายล่า งข อ ง  
หน้าต่างเอกสาร เม่ือต้องการไปยังหน้าใดสามารถคลิกท่ีแป้นหน้าได้นอกจากนีย้ังสามารถ 
เช่ือมโยงแตล่ะหน้าเม่ือต้องการไปยงัหน้าท่ีต้องการโดยตรง  

1.3 เค ร่ืองมือ เอกสาร จะประกอบไป ด้วยเค ร่ืองมือพื น้ฐานและเค ร่ืองมือ  
ก าหนดเองซึง่ผู้ใช้งานสามารถก าหนดอ็อบเจกต์เชิงคณิตศาสตร์ใหม่หรือเป็นวิธีการใหม่ 

โดยเคร่ืองมือก าหนดเองท่ีสร้างขึน้จะเป็นส่วนหนึ่งของเอกสาร เราสามารถ 
เปลีย่นช่ือ จดัล าดบั และลบเคร่ืองมือได้ หรือ คดัลอกเคร่ืองมือได้โดยเข้าไปท่ี ทางเลอืกเอกสาร  

 
2. อ็อบเจกต์ 
โดย ในการส ร้าง อ็ อบ เจก ต์ โดยป รแกรม  Sketchpad จ า เป็ น ต้อ งอาศัยกลุ่ ม 

อ็อบเจกต์เชิงคณิตศาสตร์พร้อมด้วยวิธีสร้างความสมัพันธ์เช่ือมโยงระหว่างอ็อบเจ็กต์เหล่านี  ้
เพื่ อศึกษามุมมองต่าง ๆ ค้นหาความสัมพัน ธ์  ส ารวจแบบ รูป  สมมาตรและน า เสนอ  
ผลงานท่ีค้นพบ ซึง่อ็อบเจกต์ในโปรแกรม GSP อาจแบง่ได้หลายกลุม่ คือ  
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กลุม่ท่ีเป็นอ๊อบเจกต์เชิงเรขาคณิต ได้แก่ จุด เส้นตรง รังสี สว่นของเส้นตรง วงกลม สว่น
โค้ง บริเวณภายใน โลคสั และกฎการท าซ า้   

กลุ่มท่ีเป็นอ็อบเจกต์เชิงตัวเลข หรือเชิงพีชคณิต ได้แก่ อ็อบเจกต์เชิงตัวเลขหรือเชิง
พีชคณิต ได้แก่ อ็อบเจกต์เก่ียวกบัการวดั การค านวณ ฟังก์ชนั พารามิเตอร์ และระบบพิกดั  

กลุม่ท่ีเป็บอ็อบเจกต์เก่ียวกับท่ีใช้ในการบรรยาย อธิบาย และน าเสนอ เช่น ค าบรรยาย 
และปุ่ มแสดงการท างานซึง่อ็อบเจกต์สว่นใหญ่จะมีคณุลกัษณะร่วมกนัดงันี ้
 
ตาราง 7 แสดงค าสัง่ท่ีใช้ก าหนดคณุลกัษณะของอ็อบเจกต์ในโปรแกรม GSP(the Geometer’s 
Sketchpad Program) 
 

คุณลักษณะ 
ของอ็อบเจกต์ 

ค าส่ังการท างาน 

ส ี     การก าหนดสีของอ็อบเจกต์สามารถท าได้โดยการเลือกอ็อบเจกต์ แล้วเลือก 
สจีากเมนสูใีนเมนแูสดงผล 

ปา้ยช่ือ     ถ้าต้องการแสดงหรือซ่อนป้ายช่ือสามารถใช้เคร่ืองมือข้อความหรือค าสั่ง 
แสดง/ซ่อนปา้ยในเมนแูสดงผล หรือถ้าต้องการแก้ไขปา้ยช่ือให้ใช้เคร่ืองมือสร้าง
ข้อความ และต้องการเปลี่ยนชุดแบบอกัษร ขนาดอกัษร รูปแบบอกัษรหรือสขีอง
ปา้บช่ือ ให้ใช้แถบรูปแบบ 

การปรากฏ     การซ่อนอ็อบเจกต์ไม่ให้ปรากฏสามารถท าได้ในขณะท่ีอ็อบเจกต์นัน้สามารถ
ควบคุมหรือมีผลต่ออ็อบเจกต์อ่ืน ๆ โดยใช้ค าสัง่ซ่อนอ็อบเจกต์ในเมนูแสดงผล 
 และถ้าต้องการแสดงอ็อบเจ็กต์ท่ีซ้อนไว้ก็สามารถใช้ค าสัง่แสดงสิ่งท่ีซ่อนไว้
ทัง้หมด  

การเคลือ่นไหว     การท าให้อ็อบเจกต์เชิงเรขาคณิตและพารามิเตอร์ทัง้หมดเคลื่อนไหวสามารถ
ใช้ค าสั่งเคลื่อนไหวจากเมนูแสดงผล หรือใช้ปุ่ มการเคลื่อนไหวการเคลื่อนท่ี 
สร้างขึน้หรือใช้ค าสัง่ควบคมุการเคลือ่นไหว  
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ตาราง 7 (ตอ่) 

คุณลักษณะ 
ของอ็อบเจกต์ 

ค าส่ังการท างาน 

           สามารถใช้ค าสั่งลบรอย แต่ถ้าต้องการท าให้รอยนัน้จางลงสามารถ 
ก าหนดได้ท่ีคา่พงึใจอ็อบเจกต์เชิงเรขาคณิต 

สมบติั     อ็อบเจกต์สามารถเปลี่ยนแปลงสมบัติของอ็อบเจกต์เพื่อเปิดแผงรายการ 
สมบัติของอ็อบเจกต์โดยเลือกค าสั่งสมบัติในเมนูแก้ไข หรือใช้วิธีคลิกขวา  
บนอ็อกเจกต์นัน้เพื่อเปิดแผงรายการสมบติัของอ็อบเจกต์ 

 
ประโยชน์ของโปรแกรม GSPในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  
โปรแกรม GSP เป็นโปรแกรมท่ีสามารถน ามาใช้ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

ได้หลากหลายระดับโดยใช้ในการสร้าง ส ารวจ และวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับเนือ้หา
คณิตศาสตร์ ซึ่งสามารถใช้สร้างต้นแบบเชิงคณิตศาสตร์ท่ีมีปฏิสมัพนัธ์ได้หลากหลาย ตัง้แต่การ
ค้นคว้าในระดบัพืน้ฐานเก่ียวกบัรูปร่าง และจ านวนไปถึงรูปท่ีมีความซบัซ้อนขึน้ และเคลือ่นไหวได้  

The sketchpad story. (n.d.)ได้อ ธิบายเก่ียวกับประโยชน์ของโปรแกรมGSP ใน 
การเรียนการสอนไว้ว่า ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษา สามารถน าโปรแกรมไปสร้าง  
โมเดลไดนามิกของเศษสว่น เส้นจ านวน และรูปแบบเรขาคณิตได้ สว่นนักเรียนในระดับมัธยม  
ศึกษาสามารถใช้ โป รแกรมในการเรียนเก่ียวกับพี ชคณิ ตส า รวจ  อัตราส่วน  สัดส่วน  
อตัราการเปลีย่นแปลง และความสมัพนัธ์ของฟังก์ชัน ผ่านการแสดงตวัเลข กราฟ รวมทัง้สามารถ
สร้างความเข้าใจเชิงลกึส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย เช่น ตรีโกณมิติ ฯลฯ 

เสรี สขุโยธิน (2555) ได้อธิบายเก่ียวกบัประโยชน์ของโปรแกรม GSP   เป็นดงันี ้
1. สามารถแสดงการทดลองทางคณิตศาสตร์ให้เป็นรูปธรรม สร้างความเข้าใจ

คณิตศาสตร์มากขึน้ เช่น การหาพืน้ท่ีของรูปสามเหลีย่มด้านไม่เทา่ ท่ีปรับขนาดของด้านและมมุได้  
ก็สามารถท าได้อยา่งรวดเร็ว  

2. ฝึกการสร้างสมมุติฐานน าไปสูก่ารทดลองเพื่อสรุปผล เช่น การสร้างรูปสี่เหลี่ยม
จตัรัุสให้มีพืน้ท่ีเทา่กบัรูปสามเหลีย่มท่ีก าหนดให้ 

3. ตอบปัญหาท่ีเก่ียวกับการค านวณทางคณิตศาสตร์ท่ียากได้ง่ายขึน้ เช่น การหา
พืน้ท่ีท่ีซบัซ้อนของรูปวงกลมสองรูป 
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4. เพิ่มความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะทางคณิตศาสตร์ ในหลาย
รูปแบบท่ีสวยงาม เช่น การสร้างรูปธงอาเซียน การสร้างคลื่นน า้ เป็นต้น  

5. สามารถน าโปรแกรมนีไ้ปออกแบบสร้างหรือประดิษฐ์วสัดุท่ีสวยงามได้มากมาย 
เช่นการออกแบบลายผ้า โคมไป ฯลฯ 

Key Curriculum (2001: 1-101) อ้ างถึ งใน  อ านาจ  เชื อ้บ่ อคา (2547) ได้อ ธิบาย
ประโยชน์ของโปรแกรมGSPไว้ดงันี ้ 

1. ด้านศิลปะและการเคลื่อนไหว (Art/Animation)   โปรแกรม GSP สามารถ 
ท่ีจะน าเคร่ืองมือสร้างรูปตา่ง ๆ และเคลือ่นไหวรูปได้ตามท่ีต้องการ 

2.วิชาแคลคูลสั (Calculus) สามารถใช้โปรแกรมค านวณหาปริมาตรของกล่องซึ่ง 
เกิดจากการตัดมุมทัง้สี่ของกระดาษ ซึ่งเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของปริมาตรของกล่อง  
ดังกล่าวเม่ือมีการเคลื่อนไหว นอกจากนีย้ังสามารถใช้โปรแกรมดังกล่ าวสร้างกราฟจาก 
สมการตา่ง ๆ เช่น 3 2y ax bx cx d= + + +  

3. วงกลม (Circle)  ในโปรแกรม GSP สามารถท่ีจะใช้เคร่ืองมือ Compass Tool 
 สร้างวงกลมท่ีต้องการและสามารถท่ีจะหารัศมี เส้นรอบวง และค านวณหาพืน้ท่ีได้ 

4. ภาคตดักรวย (Conic Section) โปรแกรม GSP สามารถท่ีจะสร้างวงกลม(Circle) 
วงรี(Ellipse) พาราโบลา(Parabola)  และไฮเปอร์โบลา (Hyperbola) โดยการเคลื่อนท่ีจะ 
ท าให้เห็นร่องรอยของกราฟได้ตามต้องการ 

5. การเขียนกราฟและการหาจุดโคออร์ดิเนตในเรขาคณิต (Graphing/Coordinate 
Geometry) ใช้โปรแกรม GSP สร้างรูปภาพ กราฟจากสมการต่าง ๆ และหาจุดโคออร์ดิเนตใน
สมการได้ เช่น  

6. เส้นตรงและมุม (Lines and Angles) ในการสร้างเส้นตรงและมุมโดยการใช้ 
โปแกรม GSP สามารถท าได้โดยง่าย สามารถวัดขนาดของเส้นตรงและมุม ท าให้สรุปเนือ้หา  
และทฤษฎีเก่ียวกบัเร่ืองเส้นตรงและมมุได้อยา่งรวดเร็ว 

7. รูปสามเหลี่ยม (Triangles) เม่ือสร้างรูปสามเหลี่ยมโดยการใช้โปรแกรม GSP  
สามารถใช้ค าสั่งเพื่อค านวณหาความยาวของด้านแต่ละด้าน มุม และพืน้ท่ีของสามเหลี่ยม  
ดังกล่าวได้  เช่นสามเหลี่ยมใด ๆ เม่ือความยาวของฐานและความสูงเท่าเดิมพื น้ ท่ีของ  
สามเหลี่ยมย่อมจะไม่เปลี่ยนแปลงดงันัน้เม่ือโยกจุดยอดของสามเหลี่ยมไปอยู่ ณ ต าแหน่งต่าง ๆ 
 โดยท่ีความสงูเทา่เดิม พืน้ท่ีของสามเหลีย่มยอ่มคงเดิมเสมอ 
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8. ตรีโกณมิติ (Trigonometry)  ในการหาฟังก์ชันตรีโกณมิติโดยใช้โปรแกรม GSP 
กระท าได้โดยสร้างวงกลมหนึง่หนว่ย (Unit Circle)  

 
งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนการใช้โปรแกรม GSP  
งานวิจยัภายในประเทศ  

วรรณวิภา สทุธเกียรติ (2542)ได้ศึกษาบทเรียนเรขาคณิตท่ีใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ โดยครอบคลมุเนือ้หาความรู้ทางเรขาคณิตเฉพาะในสว่นสมบติัของรูป
เรขาคณิ ตท่ี เป็นพื น้ฐานในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ ของนักเรียน 
ชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยกิจกรรมการเรียนรู้เน้นให้นักเรียนส ารวจหาความสัมพันธ์  
ของรูปเรขาคณิต สร้างข้อคาดการณ์เพื่อท าการสืบเสาะหาเหตผุล โดยกลุม่ตวัอย่างของประชากร 
คือ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียน 
สามเสน จ านวน 42 คนและแบ่งนักเรียนตามผลการเรียนเป็น3 กลุ่ม คือกลุ่มท่ีอยู่ในระดับสูง  
ปานกลาง และต ่า ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนเรขาคณิตท่ีสร้างขึน้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  
การตดัสนิ 70/70 ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  

ธนวิทย์ (2555)ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เร่ือง
วงกลม  โดยใช้ โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) โดยตัวอย่างประชากร คือ 
นักเรียนชั น้มัธยมศึกษาปี ท่ี  3 โรงเรียนโย ธินบู รณะ ปีการศึกษา 2554 จ านวน 46 คน  
พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ี เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ 
แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) สูงกว่าเกณฑ์ 
ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 และนักเรียนส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบสบืเสาะหวามรู้ เร่ือง วงกลมโดยใช้โปรแกรมGSP มีความทนัสมัย 
และความน่าสนใจท าให้นกัเรียนมีสว่นร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และการใช้โปรแกรม GSP  
ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกบัเนือ้หา เร่ือง วงกลม  

 
งานตา่งประเทศ 

Dimakos and Zaranis (2010)ได้ศึ กษ าแนวโน้ม ขอ งโป รแกรม  GSP ท่ี มี ต่ อ 
ความส าเร็จการเรียนเรขาคณิตของนักเรียน โรงเรียนในประเทศกรีก โดยเน้นพิจารณา  
ผลการใช้โปรแกรมในการเพิ่มสมรรถนะในการเรียนเรขาคณิต ของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอน  
ปลาย โดยกลุม่ตัวอย่างประชากรเป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาเกรด 7 ของโรงเรียนชานเมืองทาง
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เหนือของกรุงเอเทน ซึง่แบ่งเป็นกลุม่ทดลองจ านวน 40 คนจะใช้เวลา 1 ชัว่โมงสดุท้ายของสปัดาห์  
จ านวน 6 สัปดาห์ เพื่อการส ารวจโดยใช้คอมพิวเตอร์และกลุ่มควบคุมจ านวน 39 คนจะ 
ไม่มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการส ารวจ ซึ่งทัง้สองกลุ่มมีการสอบก่อนเรียน พบว่าคะแนนไม่  
แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติโดยผลการวิจัยพบว่านกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้โปรแกรม GSP 
ในการส ารวจเนือ้หาทางเรขาคณิตมีคะแนนทดสอบหลงัเรียนสงูกว่านกัเรียนท่ีไม่มีการส ารวจด้วย
โปรแกรม GSP อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

Abdullah and Zakaria (2012) ได้ศึกษาการใช้โปรแกรม  GSP ของครูท่ี ได้ รับ 
การอบรมและผู้ เช่ียวชาญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามขัน้ตอนของแวนฮีลี โดยใช้โปรแกรม  
GSP แบ่งเป็น 5 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ท่ี1 การให้ข้อมูลเพื่อน าไปสู่บทเรียน (Information)  ขัน้ท่ี 2 
แนะน าการเรียนรู้สิ่งใหม่อย่างมีทิศทาง (Guided orientation)  ขัน้ท่ี 3 การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น (Explicitation)  ขัน้ท่ี 4 การเรียนรู้อย่างอิสระ (Free Orientation)   ขัน้ท่ี 5 การสรุปรวม 
(Integration) และแบ่งการพัฒนานักเรียนออกเป็น  2 ส่วนได้แก่  ส่วนแรกเป็นกิจกรรม 
ก า ร เ รี ย น รู้ ท่ี พั ฒ น า นั ก เ รี ย น จ า ก ร ะ ดั บ ค ว า ม คิ ด ท า ง เร ข า ค ณิ ต ข อ ง แ ว น ฮี ลี 
ระ ดับ  0 ก า รนึ ก ภ าพ ไป สู่ ร ะดั บ  1 ก า รวิ เค ราะ ห์   และ ใน ส่ วน ท่ี ส อ ง เป็ น กิ จ ก รรม 
การเรียนรู้ท่ีพัฒนานักเรียนจากระดับ 1 การวิเคราะห์ ไปสู่ระดับ  2 การอนุมานอย่างไม่ มี 
แบบแผน โดยกลุ่มประชากรเป็นผู้ เช่ียวชาญจ านวน 8 คน และครูท่ีได้รับการอบรมจ านวน  
24 คน ผลพบว่า  กิจกรรม ท่ีพัฒ นาขึ น้ มี ความสอดคล้องเป็ นอย่างมากตามขัน้ตอน 
ในการเรียนเรขาคณิ ตของ แวน ฮีลี  โดยใช้ โปรแกรม GSP เป็นเค ร่ืองมือและกิจกรรม 
มีคุณสมบัติสอดคล้องกับ เกณฑ์ความรู้ รวมทัง้ผู้ เช่ียวชาญและครูมีความคิดเห็นท่ีดีกับ  
กิจกรรมในการเรียนการสอนเรขาคณิต  
 
3. เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้องกับความคิดทางเรขาคณิต 
 

ความเป็นมาของแนวคิดของแวน ฮีลี 
Crowley (1987)กล่าวว่าแนวคิดเร่ิมโดยนกัวิจัยช่ือ ปิแอร์ แวนฮีลี และไดนา แวน ฮีลี ( 

Pierre Van Hiele & Dina Van Hiele - Geldof ) ท่ีมหาวิทยาลยัอูเทรซ (Utrecht) หลงัจากไดนา
เสยีชีวิตสามีของเขาได้ด าเนินการจ าแนกและพฒันาทฤษฎีนี ้ในปี ค.ศ. 1960 ประเทศรัสเซีย ได้ใช้
แวน ฮีลีโมเดล ในการปรับปรุงหลักสูตรวิชาเรขาคณิต แต่แวนฮีลีโมเดล ก็ยังไม่ได้รับความ  
สนใจในวงกว้างจนกระทัง้ในปี  ค .ศ . 1976 IzaakWirszup ได้ เร่ิม เขียนบทความเก่ียวกับ 
แวน ฮีลี โมเดล และในเวลาเดียวกัน Hans Freudenthal ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลยัอูเทรซ  
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ได้ให้ความสนใจในโมเดลนี  ้ซึ่งปรากฏในหนังสือ  Mathematic  as an Educational Task   
ท าให้ในรอบ 10 ปีท่ีผ่านมาแวน ฮีลี โมเดล ได้รับความสนใจในอเมริกาเหนือเป็นอย่างมาก  
โดยการพัฒนาความเข้าใจทางเรขาคณิตของนักเรียนแบ่งออกเป็น 5 ขัน้  ได้แก่  ระดับ 0  
การนึกภาพ (visualization) ระดับ 1การวิเคราะห์ (Analysis) ระดับ 2 การอนุมานอย่างไม่มี 
แบบแผน (Informal Deduction) ระดับ 3 การอนุมานอย่างมีแบบแผน (Deduction) ระดับ 4  
การคิดสดุยอด (Rigor)  
 

ระดับความคิดทางเรขาคณิตตามรูปแบบของแวน ฮีลี 
ความคิดทางเรขาคณิต เป็นทักษะและความสามารถทางสมองในการหาเหตุผล  

และลงความเห็นด้วยการพิสูจน์ ซึ่งความคิดทางเรขาคณิตอาจเรียกตามลักษณะการคิด 
เฉพาะเร่ืองเฉพาะมโนทศัน์ เช่น ความคิดเชิงปริภูมิ ซึ่งเป็นลกัษณะใช้ปัญญาญาณ (Intuition) 
เก่ียวกบัรูปเรขาคณิตและความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปเรขาคณิต 

แวน ฮีลี โดยแบ่งระดับความเข้าใจเรขาคณิตของผู้ เรียนเป็น  5 ระดับจากระดับ 
ต้นไปสูร่ะดบัท่ีสงูขึน้ตามล าดบัดงันี ้(Clements & Battista, 1992) 

ระดับ 0 การนึกภาพ ( Visualization)  เป็นการคิดท่ีเก่ียวข้องกับรูปเรขาคณิต  เม่ือเห็น
รูปเรขาคณิตจะรู้จักช่ือและบอกช่ือได้ หรือให้จีโอบอร์ดแล้วนกัเรียนสามารถคดัลอกรูปได้ แต่ไม่
สามารถบอกสมบัติทางเรขาคณิตได้ ในขัน้นีน้ักเรียนจะได้รับมโนทัศน์เก่ียวกับสมบัติของรูป
เรขาคณิตท่ีชัดเจนเท่านัน้ เช่น เม่ือเห็นรูปเรขาคณิตหลายรูป สามารถบอกได้วา่รูปเหลา่นี ้คือรูป
สีเ่หลีย่ม แต่ไม่สามารถบอกสมบติัของรูปสีเ่หลีย่มจัตรัุส เช่นมีมุมภายในเป็นมมุฉาก หรือด้านตรง
ข้ามขนานกนั  

ระดับ 1 การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นการคิดท่ีเก่ียวข้องกับมโนทัศน์ทางเรขาคณิต 
นกัเรียนเร่ิมแยกแยะลกัษณะของรูปเรขาคณิตท่ีก าหนดให้ด้วยการสงัเกตและการทดลอง มองเห็น
คุณลกัษณะของรูปเรขาคณิตเป็นสว่น ๆ บอกรายละเอียดข้อเท็จจริงท่ีเป็นสมบัติร่วมกันของรูป
เรขาคณิตได้ เม่ือจบในขัน้นีน้กัเรียนจะใช้เหตุผลในการจ าแนกรูปเรขาคณิต และสามารถจดักลุม่ 
เช่ือมโยงความสมัพันธ์ของสมบัติรูปเรขาคณิตประเภทต่าง ๆเช่น เม่ือก าหนดรูปสี่เหลี่ยมด้าน
ขนาน นักเรียนสามารถระบายมุมตรงข้ามท่ีเท่ากัน ซึ่งเป็นความสมัพนัธ์ของสมบติัรูปเรขาคณิต 
แตไ่ม่สามารถเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ตา่ง ๆ หรือ นิยามสิง่ท่ีมองไม่เห็นได้ 

ระดับ  2 การอนุมานอย่างไม่ มีแบบแผน (Informal Deduction) นักเรียนสามารถ 
บอกรายละเอียดของสมบัติของรูปเรขาคณิต โดยเปรียบเทียบความสัมพันธ์ท่ีเก่ียวข้องได้  



  
 

46 

จากการสงัเกต การวดั การวาด และการใช้โมเดลในการหาข้อสรุปท่ีไม่เป็นทางการ ซึง่เม่ือนกัเรียน 
จบในขัน้นีจ้ะใช้เหตุผลจ าแนกรูปเรขาคณิตต่าง ๆ ท่ีมีสมบัติเก่ียวข้องกัน และความสัมพันธ์
ระหว่างรูปเรขาคณิต เช่น ในรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน จะมีด้านตรงข้ามขนานกัน และมุมตรงข้าม
ยอ่มเท่ากัน  หรือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพราะมีสมบติัของมุมทัง้หมดเหมือนกัน 
หรือสี่เหลี่ยมด้านขนานเป็นสี่เหลี่ยมท่ีมีด้านเท่ากันทุกด้าน เป็นต้น   ส าหรับค าว่า นามธรรม 
(Abstraction)  คือนักเรียนสามารถก าหนดนิยามท่ีเป็นนามธรรม แยกแยะระหว่างสิ่งท่ีส าคัญ  
เงื่อนไขท่ีก าหนดในการเข้าใจโนทศัน์  ให้ข้อถกเถียงท่ีเป็นตรรกะทางเรขาคณิตท่ีไม่เป็นแบบแผน
ในการจ าแนกรูป เช่น ให้เหตผุลท่ีหลากหลายในการระบุสมบติัของรูปสี่เหลีย่มขนมเปียกปนู หรือ 
สามารถสรุปได้วา่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมีผลรวมของมุมเท่ากับ 360 องศา เพราะผลรวมของมุม
สองมุมท่ีอยู่ตรงข้ามกันเทา่กบั 180 องศา หรือระบุรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน เม่ือก าหนดนิยามว่า
เป็นรูปสี่เหลี่ยมท่ีมีด้านยาวเท่ากนั แตน่กัเรียนในขัน้นีย้งัไม่ใช้วิธีการนิรนยัในการพิสจูน์โดยไม่ใช้ 
สจัพจน์ หรือ เทคนิคการพิสจูน์ 

ระดบั 3 การอนุมานอย่างมีแบบแผน ( Formal Deduction) เป็นการอนุนามท่ีเก่ียวกับ
การพิสูจน์ทฤษฎีทางเรขาคณิตโดยอาศัยระบบสัจพจน์ท่ีเป็นล าดับขัน้ตอน โดยผู้ เรียนต้อง  
มองเห็นความสมัพนัธ์ของสจัพจน์ ข้อสมมุติ นิยาม ทฤษฎีบท กับการพิสจูน์ ในระดบันีส้ามารถ 
ให้เหตผุลเชิงตรรกะทางเรขาคณิตท่ีเป็นทางการ เช่น สจัพจน์ นิยาม และทฤษฏี เป็นต้น 

ระดับ 4 การคิดสุดยอด (Rigor) เป็นขัน้ท่ีผู้ เรียนต้องเปรียบเทียบสัจพจน์ หลาย ๆ 
สจัพจน์ เช่ือมโยงกบัทฤษฎีบท เปรียบเทียบระหว่างเรขาคณิตระบบยคูลดิและนอกระบบยคูลดิ จึง
จะสามารถเช่ือมโยงความคิดเข้ากบัความเข้าใจเรขาคณิตท่ีซบัซ้อนได้ 
 

ลักษณะส าคัญของระดับความคิดทางเรขาคณิต 
Crowley (1987) อ ธิบายว่า  ลักษณ ะส าคัญ ของระดับความ คิดทางเรขาคณิ ต 

มีความส าคญัเก่ียวข้องในการเป็นแนวทางในการตดัสนิใจในการเรียนการสอนดงันี ้
1. ล าดบัขัน้ (Sequential) คือ การต้องเป็นกระบวนการผ่านตามระดบัโดยผู้ เรียนต้องมี

ระดบัความคิดทางเรขาคณิตในระดบัต ่าแล้วพัฒนาไปสูใ่นระดบัสงูเพราะความรู้ในระดบัลา่งจะ
เป็นองค์ประกอบพืน้ฐานในการพฒันาสูค่วามคิดทางเรขาคณิตท่ีสงูขึน้ดงัภาพประกอบ6 
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ภาพประกอบ 6 แสดงล าดบัการพฒันาตามขัน้ความคิดทางเรขาคณิตของ แวนฮีลี 
 
ท่ี ม า  Kakoma, L. (2014). Foundation phase teachers’ (limited)  knowledge of 

geometry. South African Journal of Childhood Education, 4(3), 71-86.  
2. ความก้าวหน้า (Advancement) คือ การพัฒนาระดับความคิดทางเรขาคณิตจาก

ระดบัหนึ่งไปสูอี่กระดับหนึ่งท่ีสูงขึน้ซึ่งขึน้อยู่กับเนือ้หา วิธีการสอนมากกว่าอายุ โดยไม่มีวิธีการ
เรียนการสอนใดท่ีช่วยให้นกัเรียนข้ามระดบัชัน้ความคิดทางเรขาคณิตได้ 

3. ความไม่ชัดเจนและความชดัเจน (Intrinsic and Extrinsic) คือ สิง่ท่ีไม่ชดัเจนในระดบั
หนึ่งจะปรากฏชัดเจนขึน้ในระดับท่ีสูงขัน้ไป เช่น ในระดับ 0 นักเรียนจะได้รับรู้ว่ารูปร่างของรูป
เรขาคณิตแต่ไม่สนใจสว่นประกอบต่าง ๆ ของรูปเรขาคณิต แต่ในระดบั 1 จะสนใจสว่นประกอบ 
และค้นพบสมบติัตา่ง ๆ 

4. ภาษา (Linguistics)  คือ แต่ละระดบัจะมีภาษาและมีระบบท่ีสมัพนัธ์ในการเช่ือมโยง
ภาษา โดยภาษาในระดบัท่ีต ่ากว่าจะถูกปรับเปลี่ยนในระดบัท่ีสงูขึน้ เช่น รูปสีเ่หลี่ยมจัตรัุสเป็นรูป
สีเ่หลีย่มผืนผ้าและรูปสีเ่หลีย่มด้านขนานได้ 

5. ความไม่สอดคล้องกนั (Mismatch) คือ นกัเรียนมีความคิดทางเรขาคณิตอยู่ในระดบั
ใดระดบัหนึ่ง แต่ครูท่ีสอนมีความคิดทางเรขาคณิตอยู่ในระดบัใดระดบัหนึง่ท่ีแตกตา่งกัน อาจท า
ให้กระบวนการและรูปแบบการเรียนการสอนไม่เกิดขึน้ และนกัเรียนไม่สามารถปฏิบติัตามได้ 

 
จากท่ีกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า  ในการจัดการเรียนการสอนทางเรขาคณิ ตเพื่ อ  

ให้ประสบความส าเร็จนัน้ครูผู้ สอนต้องค านึงว่า นักเรียนต้องถูกพัฒนาตัง้แต่ระดับเร่ิมต้น  
ของนักเรียนไปสู่ระดับท่ีสงูขึน้อย่างเป็นขึน้ตอน และพฒันาเนือ้หาท่ีต่อยอด เช่น ภาษา สมบัติ 
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ต่าง ๆ โดยค านึงถึงระดับความรู้ของนักเรียนและวิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้การเรียน  
การสอนประสบความส าเร็จ 
 

ขัน้ตอนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดทางเรขาคณิต 
 จากลักษณ ะความคิดทางเรขาคณิ ต  Van Hiele ได้ เสนอขั น้ตอนการพัฒนา 

ความคิดทางเรขาคณิตอย่างต่อเน่ือง  ท่ีสามารถพัฒนานักเรียนโดยไม่ได้ขึน้อยู่กับอาย ุ  
แตข่ึน้อยูก่บัวิธีการและการจดัการเก่ียวกบัการเรียนการสอน มี 5 ขึน้ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 การสืบสอบข้อมลู(Inquiry / Information) เป็นขัน้ท่ีครูและนกัเรียนร่วมกันพดูคุย 
หรือมีส่วนร่วมกิจกรรมเก่ียวกับจุดมุ่งหมายของการเรียน โดยผ่านการสงัเกต การใช้ค าถาม 
ตวัอย่างค าถาม เช่น “รูปสีเ่หลีย่มขนมเปียกปูนคืออะไร” “รูปสีเ่หลีย่มจตัรัุสคืออะไร”  “รูปสี่เหลีย่ม
ด้านขนานคืออะไร” “รูปสีเ่หลีย่มเหลา่นีมี้ความคล้ายกนัอยา่งไร”  “นกัเรียนคิดว่ารูปสีเ่หลี่ยมขนม
เปียกปูนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือไม่ เพราะเหตุใด” โดยในขัน้ตอนนีมี้วัตถุประสงค์ เพื่อให้ครู
ทราบความรู้เดิมของนกัเรียน และนกัเรียนได้รู้แนวทางในการเรียน 

ขัน้ท่ี 2 การก าหนดทิศทาง (Directed Orientation) เป็นขัน้ตอนท่ีนักเรียนจะได้ส ารวจ
หวัข้อของการศกึษา ผ่านสื่อท่ีครูได้เรียงล าดบัอย่างรอบคอบ ซึ่งกิจกรรมเหลา่นีจ้ะท าให้นกัเรียน
เห็นโครงสร้างอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป ดงันัน้ สือ่จะเป็นงานสัน้ ๆ ท่ีออกแบบมาเพื่อให้ได้ค าตอบ เช่น 
ครูให้นกัเรียนใช้กระดาษตะปู (Geoboard) เพื่อสร้างรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน แล้วเปลี่ยนขนาด 
หรือการให้นกัเรียนสร้างรูปสี่เหลีย่มขนมเปียกปนู โดยสร้างให้มีมมุตามท่ีก าหนด คือ มีมมุฉาก 4 , 
3 , 2 , 1 มมุ ตามล าดบั 

ขัน้ ท่ี  3 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Explication) เป็นขัน้ตอนท่ีนักเรียนสร้าง
ประสบการณ์ใหม่ ๆ ผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากสิ่งท่ีสงัเกต และช่วยให้นกัเรียนใช้ภาษา
ได้อยา่งถกูต้อง เหมาะสม โดยนกัเรียนจะได้อภิปรายความรู้ซึง่กนัและกนั 

ขัน้ท่ี 4 การเรียนรู้อย่างอิสระ (Free Orientation) เป็นขัน้ตอยท่ีนกัเรียนจะได้พบกบังาน
ท่ีมีความซบัซ้อน คือ มีกระบวนการหลายขัน้ตอน หรือมีวิธีการในการหาค าตอบท่ีหลากหลายซึ่ง
ปัญหาปลายเปิด นกัเรียนจะได้รับประสบการณ์ จากการค้นพบวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเองสง่ผลให้
เข้าใจสิ่งท่ีศกึษาได้มากขึน้ เช่น กิจกรรมให้นกัเรียนพบัคร่ึงกระดาษ และพบัคร่ึงอีกครัง้หนึ่งแล้วให้
นกัเรียนจินตนาการว่าหากจัดมุมลกัษณะต่าง ๆ จะได้รูปเรขาคณิตชนิดใด  แล้วถ้าตัดมุมขนาด 

30 ,45 จะได้รูปออกมาเป็นรูปชนิดใด เป็นต้น 
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ขัน้ท่ี 5 การบูรณาการ (Integration)เป็นขัน้ตอนท่ีนักเรียนทบทวนและสรุปสิ่งท่ีเรียนรู้
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นกัเรียนสร้างภาพรวม เช่ือมโยงความสมัพันธ์ของรูปเรขาคณิต โดยครูจะ
ช่วยนกัเรียนในการสรุปสิง่ส าคญั เช่น สมบติัของรูปสีเ่หลีย่มขนมเปียกปนูทัง้หมด เป็นต้น  

 
จากข้อความข้างต้นสามารถสรุปได้วา่ ขึน้ตอนในการพฒันาความคิดทางเรขาคณิตเป็น

กระบ วนการต่อ เน่ื อ ง  เม่ื อนัก เรียน เรียนครบทั ง้  5 ขั น้ตอนแล้ว  นัก เรียนจะผ่าน ไปสู่ 
ระดบัความคิดท่ีสงูขึน้ตามระดบัความคิดทางเรขาคณิต  โดยความคิดใหม่ถกูแทนท่ีความคิดเดิม 
  

การจัดกิจกรรมตามความคิดตามระดับความคิดทางเรขาคณิต 
Crowley (1987) อ ธิ บ า ย ไ ว้ ว่ า  นั ก เ รี ย น ค ว ร ไ ด้ รั บ ก า รจั ด ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ท่ี 

เก่ียวข้อ งกับ เรขาคณิ ตท่ีหลากหลายโดยนักเรียนประถมควรได้ รับการประสบการณ์ 
การส ารวจระดับพืน้ฐาน เช่น การพับกระดาษ  (Paper Folding) กระดานตะปู (Geo Boards)  
 เทสซาเรชนั (Tessellations)  แทนแกรม(Tangrams) ปริศนาทางเรขาคณิต (Geometic Puzzles)  
สว่นในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ควรได้รับประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับความคิดทางเรขาคณิต  
ในระดับ  1 และ 2 ซึ่ งสามารถใช้ กิ จกรรม  เช่น  การสะสม รูป  (Collections of Shapes)    
การ์ดสมบัติ  (Property Cards)   แผนภู มิ  (Family Trees)  เกมทายช่ือ  (What’s my name 
Games)  โดยรายละเอียดของตวัอยา่งกิจกรรมดงัตาราง8 
 
ตาราง 8แสดงตวัอยา่งกิจกรรมที่บง่ชีถ้ึงพฤติกรรมแตล่ะระดบัขัน้ของแวน ฮีลี 
 

ระดับทาง
เรขาคณิต 

ตัวอย่างกิจกรรม 

ระดบั 0  

การนกึภาพ 

( visualization) 

• 1. พบั สร้างรูปเรขาคณิต  

• 2. ระบุรูปเรขาคณิตท่ีมีความสมัพนัธ์กัน เช่น 

วาดรูปเหมือนกนั รูปทรงเดียวกนั หรือรูปท่ีมี  
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ตาราง 8 (ตอ่)  

ระดับทาง
เรขาคณิต 

ตัวอย่างกิจกรรม 

 • ทิศทางหลากหลายเรขาคณิตท่ีเก่ียวกับวตัถุทางกายภาพในห้องเรียน บ้าน 

รูปถ่ายสถานท่ีตา่ง ๆ เป็นต้น 

• 3.  ส ร้ า ง รู ป ด้ ว ย ก า ร ล อ ก รู ป   บ น ก ร ะ ด า ษ จุ ด (Dot paper)   

กระดาษกริด  กระดาษไข(tracing paper)  กระดานตะปู(Geo board)  

 หรือวาดรูป  เป็นต้น 

4. บรรยายรูปเรขาคณิตโดยใช้ภาษาทัง้ ท่ี เป็นมาตรฐานและไม่ เป็น 

มาตรฐานเช่น ลูกบาศก์มีลักษณะคล้ายกล่อง หรือ ปัญหาท่ีสามารถ 

แก้ปัญหาโดยประยุกต์ใช้การจัดการรูป ความหมาย และการนับเช่น  

การใช้รูปสามเหลีย่ม 2 รูปในการสร้างรูปสีเ่หลีย่ม  แทรนแกรม เป็นต้น    

 

 

ระดบั 1 

การวิเคราะห์ 

(Analysis) 

• 1. วดั การพบั เพื่อบง่บอกรูป และความสมัพนัธ์ทางเรขาคณิต 

• 2. อธิบายเก่ียวกบัสมบติั เช่น กิจกรรมการ์ดสมบติัของรูป 

• 3. ระบ ุหรือวาดรูปจากสมบติัท่ีก าหนดให้ 

• 4. บอกกฎ หรือข้อสรุปจากการท าซ า้ ๆ ได้ 

• 5. บอกสมบติัท่ีใช้ หรือตรงข้ามได้ 

• 6. ใช้ค าศพัท์ สญัลกัษณ์ได้อยา่งเหมาะสม 

7. บอกสมบติัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางเรขาคณิตในการแก้ปัญหาได้ เช่น 

นกัเรียนสามารถหาผลรวมของมมุของรูปเจ็ดเหลีย่มโดยอาศยัความรู้เร่ือง

สามเหลีย่ม 

ระดบั 2การ

อนมุานอยา่ง 
• 1. พัฒนาความสัมพันธ์ ท่ีพัฒนามาจากในขัน้ ท่ี  1 เช่น การใช้การ์ด 

คณุสมบติัเปรียบเทียบสมบติั การเปลีย่นรูปร่างจากสีเ่หลีย่มคางหมู 
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ตาราง 8 (ตอ่) 

ระดับทาง
เรขาคณิต 

ตัวอย่างกิจกรรม 

ไม่มีแบบแผน 

 (Informal 

Deduction) 

• เป็นสีเ่หลีย่มด้านขนาน หรือจากรูปสีเ่หลีย่มด้านขนานเป็นสีเ่หลีย่มผืนผ้า 

• 2. หาจ านวนคณุสมบติัท่ีน้อยท่ีสดุเพื่อระบุรูป   ถามนกัเรียนเก่ียวกบั 

วิธีในการหาค าตอบโดยใช้ข้อตก 

ท่ีไม่เป็นทางการ เช่นในการอธิบายวา่ 

“มมุภายนอกของรูปสามเหลีย่ม 

จะมีขนาดเทา่กบัผลรวมของมมุ

ภายในท่ีอยูต่รงข้าม” 

3. นิรนยัข้อความท่ีไม่ถกูต้อง เช่น  

 

 

 4. 

อธิบายสมบติัได้มากกวา่ 1 วิธี เช่น  

     นิยามสี่เหลี่ยมด้านขนาน  2 วิ ธี คือ รูปท่ีมี  4 ด้านโดยด้านตรงข้าม 

ขนานกนั หรือ รูปท่ีมี 4 ด้าน โดยด้านท่ีอยูต่รงข้ามสอดคล้องกนั 

     เขียนข้อความผกผนัได้ เช่น “ถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกนัและมี 

เส้นตดัแล้วขนาดของมมุภายในท่ีอยูบ่นข้างเดียวกนัของ เส้นตดัรวมกนัเป็น 

180 ”และ   “ถ้าเส้นตรงเส้นหนึง่ตดัเส้นตรงคูห่นึ่ง ท าให้ขนาดของมมุ 

ภายในท่ีอยูบ่นข้างเดียวกนัของเส้นตดัรวมกนัเป็น 180 องศาแล้ว  

เส้นตรงคูน่ัน้จะขนานกนั” 

  1. ระบุสิง่ท่ีรู้ และแสดงการพิสจูน์ได้ (ไม่จ าเป็นต้องสมบูรณ์) 

      สามารถบอกข้อมลูตา่ง ๆ โดยใช้ข้อความ “ ถ้า…..แล้ว….” เป็นพืน้ฐาน

ในการอภิปรายเม่ือก าหนดข้อมลูมาให้   

• 2. สาธิตความเข้าใจเก่ียวกบั อนิยาม สจัพจน์ ทฤษฎี และนิยามได้  
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ตาราง 8 (ตอ่) 

ระดับทาง
เรขาคณิต 

ตัวอย่างกิจกรรม 

 (ให้พิจารณาวา่ข้อความท่ีก าหนดให้เป็นเก่ียวกบั อนิยาม สจัพจน์ ทฤษฎี 

หรือนิยาม)และพิสจูน์ทฤษฎี 

 
งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการวัดความคิดทางเรขาคณิต  
งานวิจยัภายในประเทศ  
อนนท์ ฤาชยัลาม (2554) ได้ศกึษาเพื่อพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการการสอนตาม

แน ว คิ ด ขอ ง  Van Hiele โด ย ใช้ โป รแก รม  The Geometer’s Sketchpad เป็ น เค ร่ือ ง มื อ 
ในการเรียนรู้ โดยเนือ้หาของการวิจัย เร่ือง เส้นขนาน ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 2 โดยเน้นการสร้างการ
เรียนรู้ท่ีท้าทาย กระตุ้ นให้นักเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ  
ด้วยตนเองผ่านการส ารวจ ค้นคว้าความ รู้ และเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็น  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท าให้เกิดการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ตัวอย่างประชากรในการวิจัยคือ  
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ห้อง 1 จ านวน 45 คนโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสวรรณ์ อ าเภอ 
สุวรรณคูหา จังหวัด หนองบัวล าพู  ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ย 
86.15 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้คือ ร้อยละ 70 และนักเรียนสามารถพัฒนาระดับการคิดทาง 
เรขาคณิตจากระดบัท่ี 2 การวิเคราะห์ พรรณนารูปลกัษณ์ ไปสูร่ะดบัท่ี 3 การให้เหตุผลเชิงนิรนัย
อยา่งไม่เป็นทางการได้ 

กุล ย า  เหม วัสดุ กิ จ  (2545) ไ ด้ ศึ กษ าผลกา รจัด กิ จก รรมก า รเรีย นก า รสอน 
ตาม รูปแบบ แวน ฮีลี  ท่ี มีต่อระดับความคิดทางเรขาคณิต โดย ใช้เนื อ้หาเรขาคณิ ตใน 
รายวิชาพืน้ฐาน เร่ือง เส้นขนานและความคล้าย ตวัอยา่งประชากร คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 
2 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 98 คน โดยใช้ผลการเรียนวิชา 
คณิตศาสตร์(ค203) ภาคเรียนท่ี  1 จ าแนกนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม  ได้แก่  นัก เรียนท่ี มี 
ผลสัม ฤท ธ์ิ ในการเรียนคณิ ตศาสต ร์สู ง  จ านวน   39 คน   นัก เรียน ท่ี มี ผลสัม ฤท ธ์ิ ใน 
การเรียนคณิตศาสตร์ปานกลาง จ านวน  26 คน และ นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิในการเรียน 
คณิตศาสตร์ต ่า จ านวน  33 คน   พบว่า นักเรียนทุกกลุ่มมีระดับความคิดทางเรขาคณิตคงท่ี 
มากท่ีสุด โดยนักเรียนในกลุ่มสูงมีระดับความคิดทางเรขาคณิตเพิ่มขึน้ 2 ระดับ รองลงมาเป็น 
นักเรียนกลุ่มปานกลางและต ่าท่ีมีระดับความคิดทางเรขาคณิตเพิ่มขึน้  1 โดยเม่ือพิจารณา 
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จ านวนระดับความคิดทางเรขาคณิตของนักเรียนหลัง ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
รูปแบบ แวน ฮีลี พบว่า นักเรียนกลุม่สูงมีระดับความคิดทางเรขาคณิตอยู่ในระดับ 4 มีจ านวน 
เพิ่มขึน้มากท่ีสุด และอยู่ในระดับ  2มีจ านวนลดลงมากท่ีสุด ส่วนนักเรียนกลุ่มปานกลาง 
มีระดับความคิดทางเรขาคณิตอยู่ในระดับ 4 มีจ านวนเพิ่มขึน้มากท่ีสุด และอยู่ในระดับ 0 มี
จ านวนลดลงมากท่ีสดุ สว่นนกัเรียนกลุม่ต ่ามีระดบัความคิดทางเรขาคณิตอยู่ในระดบั 1 มีจ านวน 
เพิ่มขึน้มากท่ีสดุ และอยูใ่นระดบั 0 มีจ านวนลดลงมากท่ีสดุ  

ปิยะนาฎ นุ่มอ่อน (2554) ได้วิเคราะห์ล าดับขัน้การคิดทางเรขาคณิตของนักเรียน 
เร่ือง วงกลม โดยใช้แผนการเรียนรู้ตามแนวคิดของแวน ฮีลี 3 ขัน้ตอนแรก โดยใช้โปรแกรม 
Geometer’s Sketchpad (GSP) กลุ่มประชากร คือนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  3 ปีการศึกษา 
2553 โรงเรียนตลิง่วิทยา จงัหวดัสพุรรณบุรี จ านวน32 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการ
จดัการเรียนรู้ เร่ือง วงกลมตามแนวคิดของแวน ฮีล ีโดยใช้โปรแกรม GSP  แบบวดัล าดบัขัน้การคิด 
ทางเรขาคณิต แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็นต่อ 
การจัดการเรียนรู้  พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ 75/75  
และความคิดทางเรขาคณิตของนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ระดับ 3 ขัน้การสรุปแบบไม่เป็นแบบแผน 
 รวมทัง้ความคิดเห็นของนกัเรียนตอ่การจดัการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมาก 

ชนิศวรา ฉัตรแ ก้ว  (2549) ได้พัฒนาหน่วยการเรียนเรขาคณิ ตและล าดับ ขั น้ 
การคิดทางเรขาคณิตรูปแบบ แวน ฮีลี โดยใช้โปแกรมส าเร็จรูปเรขาคณิตแบบพลวัต ส าหรับ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยเนือ้หาในการวิจัยคือ เส้นขนาน ความคล้าย และส ารวจรูป
เรขาคณิต  กลุม่ตวัอยา่ง คือนกัเรียนท่ีก าลงัศกึษาอยู่ในระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลยัเกษตร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2548 สุ่มตัวแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) จ านวน 3 ห้องเรียน ซึ่งในแต่ละห้องมีนักเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียน 
คณิตศาสตร์แตกต่างกัน ในระดับสูง ปานกลาง และต ่าในห้องเดียวกัน โดยพิจารณาจาก 
คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ในภาคเรียนท่ี 1 โดยผลการวิจัยพบว่า   หน่วยการเรียนรู้ท่ี 
พัฒนาขึน้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ทัง้สามหน่วยการเรียนรู้ โดยนักเรียน 
ส่วนใหญ่ รู้สึกต่ืนเต้นท่ีได้ใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนคณิตศาสตร์และมีความสนใจเรียน 
หน่วยรู้เราขาคณิตด้วยการใช้โปรแกรม GSP  รวมทัง้นักเรียนมีพัฒนาการตามขัน้ของแวน ฮีล ี 
ท่ีเพิ่มขึน้เคร่ืองมือท่ีใช้คือ แบบวดัล าดบัความคิดทางเรขาคณิตของ Usiskin(1982) มาปรับภาษา 
และความสอดคล้องของแบบวัดโดยทดลอง  4 ขัน้ ได้แก่ ขัน้พืน้ฐานขัน้ 0 เป็นการมองเห็น 
(Visualization) ขัน้ 1 เป็นการวิเคราะห์(Analysis) ขัน้ 2 เป็นการพิสูจน์แบบนิรนัยอย่างไม่เป็น
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แบบแผน (Informal Deduction) ขัน้  3 เป็นการพิสูจน์แบบนิรนัยอย่างมีแบบแผน (Formal 
Deduction) โดยมีจ านวนข้อค าถามทัง้หมด 20 ข้อ แต่ละขัน้มี จ านวนค าถามขัน้ละ 5 ข้อ 
 โดยใช้เกณฑ์การตดัสินการผ่านในแต่ละขัน้ คือ 3 ข้อใน 5 ข้อ โดยล าดบัขัน้การคิดทางเรขาคณิต 
ท่ีสงูสดุท่ีผา่นเกณฑ์ต้องตอ่เน่ืองกนั  
 

งานวิจยัตา่งประเทศ  
Tieng and Eu (2014) ได้ศึกษาการพัฒนาระดับความคิดทางเรขาคณิตของแวน ฮีล ี 

ฅของนักเรียนโดยใช้โปรแกรม GSP ในเร่ืองมุม คือ มุมฉาก มุมป้าน มุมแหลม ของนักเรียน 
ระดับประถมศึกษาในรัฐ Pahang ประเทศ มาเลเชีย จ านวน 31 คน โดยกลุม่ควบคุมมีจ านวน 
 15 คนได้รับการเรียนการสอน โดยการบรรยายและกลุม่ทดลองจ านวน 16 คนได้รับการสอนโดย
ใช้โปรแกรมGSP 6 บท ในการวิจยัได้อธิบายค าจ ากดัความของระดบัเรขาคณิตในการทดลอง คือ 

ระดบั 0 ความรู้ท่ีเก่ียวกบัการจ าแนกความแตกตา่งของมมุทัง้ 3 ประเภท  
ระดบั 1 นกัเรียนสามารถจ าแนก รูปร่าง ช่ือของรูปร่างท่ีเห็นหลายๆรูป 
ระดบั 2 บง่ชีรู้ปร่างตา่งๆโดยใช้สมบติัทางเรขาคณิตท่ีเฉพาะเจาะจง 

โดยผลพบว่า  โป รแกรม  GSP สามารถพัฒ นาระดับความ คิดทางเรขาคณิ ตได้และ 
ระดบัความคิดทางเรขาคณิตของนกัเรียนไม่มีความสมัพนัธ์กบัระดบัความสามารถของการใช้งาน
เทคโนโลยี (ICT) นัน่คือนกัเรียนทกุคนสามารถเรียนเรขาคณิตศาสตร์โดยใช้ GSP ได้ 

Almeqdadi (2000) ได้ศึกษาผลการใช้ GSP เก่ียวกับความเข้าใจมโนทัศน์เรขาคณิต 
ของนักเรียน โดยกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนของโรงเรียนโมเดิลของมหาวิทยาลัย Yarmouk  
ประเทศจอร์แดน โดยกลุม่ควบคมุจะใช้หนงัสอืในการเรียนเทา่นัน้ ซึ่งทัง้สองกลุม่จะได้รับการสอบ
แบบทดสอบชุดเดียวกันทัง้ก่อนเรียนและหลังเรียน ผลพบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบ 
หลังเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญและในกลุ่มทดลอง  
มีคะแนนทดสอบหลงัเรียนคะแนนสงูกวา่ก่อนเรียน 

Usiskin (1982) ได้ท าการวิจัยเก่ียวกับระดับความคิดทางเรขาคณิตและผลสัมฤทธ์ิ 
ของนักเรียนมัธยมศึกษาท่ีได้ รับการสอนเรขาคณิต ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโปรแกรม  
การเรียนการสอนทางการศึกษาระดับชาติ (National Institute of Education ‘s Teaching and 
Learning Program ) ในโครงการ CDASSG ประเทศสหรัฐอเมริกา  ซึ่งประชากรเป็นนักเรียนใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีเรียนหลักสูตรเรขาคณิต 1 ปี  โดย  51% มีอายุ 17 ปี กลุ่มตัวอย่าง 
เป็นนักเรียนใน 13 โรงเรียน ซึ่งพิจารณาจากเกณฑ์เศรษฐกิจและสังคมขึน้พืน้ฐานท่ีเอือ้ต่อ  
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การได้รับข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือและได้รับอนุญาตในการศึกษา โดยแบ่งโรงเรียนเป็นตวัแทนโรงเรียน 
ขนาดต่าง ๆ ใช้ รูปแบบการทดลอง  Pretest-Posttest Design โดยใช้  4 แบบทดสอบกับ 
นกัเรียนทุกคน ได้แก่ แบบสอบขาเข้าทางเรขาคณิต (Entering Geometry Test) ข้อสอบวดัระดบั
ขัน้แวน ฮีลี (Van Hiele) ข้อสอบเรขาคณิตโปรแกรมประเมินครอบคลุม (Comprehensive 
Assessment Program Geometry Test ) และแบบทดสอบการพิสูจน์ (Proof Test) ซึ่งทดสอบ
เฉพาะนกัเรียนท่ีมีการสอนการพิสจูน์ และได้รับค ายินยอมจากครูผู้สอนเทา่นัน้ ตามตาราง9 

 
ตาราง 9แสดงช่วงเวลาและชนิดของข้อสอบท่ีใช้ในการท าการวิจยัของ Usiskin 
 

ช่วงเวลาการทดสอบ ชนิดแบบทดสอบ 

ทดสอบสปัดาห์แรก แบบสอบขาเข้าทางเรขาคณิต(Entering Geometry test) 

ข้อสอบวดัระดบัขัน้แวนฮีล(ีVan hiele)  (ก่อนเรียน) 

3ใน5 สปัดาห์ก่อนจบ 

การเรียน 

ข้อสอบวดัระดบัขัน้แวนฮีล(ีVan hiele)  (หลงัเรียน) 

ข้อสอบเรขาคณิตโปรแกรมประเมินครอบคลมุ 

(Comprehensive Assessment Program Geometry test ) 

แบบทดสอบการพิสจูน์(Proof test) 

 

ท่ีมา: Zalman Usiskin.  (1982.) Van Hiele levels and achievement. (17) 

 

รายละเอียดของแบบทดสอบแตล่ะประเภท  สรุปได้ดงันี ้
1. แบบสอบขาเข้าทางเรขาคณิต (Entering Geometry Test) เป็นการประเมินความรู้

พืน้ฐานเก่ียวกับเรขาคณิตระดับประถมศึกษา โดยไม่เก่ียวกับล าดับความคิดทางเรขาคณิต  
และใช้ในการลดความคาดเคลื่อนในการทดลอง (Bias) ซึ่งการด าเนินการสร้างข้อสอบ เร่ิมจาการ
ออกข้อสอบตวัเลอืก 50 ข้อ และจากนัน้สร้างข้อสอบน าร่อง (Pilot Test) ให้ได้เพียง 20 ข้อค าถาม
ท่ีค่อนข้างงา่ย ซึ่ง 45% ของกลุม่ตวัอย่างตอบถกู แล้วน าข้อสอบมาปรับปรุงทัง้ด้านความถูกต้อง 
และภาษาท่ีใช้แล้วน าข้อสอบท่ีได้ไปทดสองอีกครัง้ใน 3 โรงเรียนโดยเวลา 35 นาที ซึ่งพบว่าเป็น
เวลาท่ีเหมาะสม  
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2. ข้อสอบวัดระดับความคิดทางเรขาคณิต เป็นข้อสอบถูกออกแบบมาเพื่อวัดระดับ  
ความคิดทางเรขาคณิตโดยน าพฤติกรรมของการเรียนรู้ท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ในแตล่ะขัน้ของ แวน ฮีล ี 
มาสร้างเป็นข้อสอบ 

การด าเนินการสร้างข้อสอบ เร่ิมจากน าข้อสอบน าร่องสัมภาษณ์ปากเปล่ากับ
นกัเรียน โดยใช้ข้อค าถามเป็นรายบุคคลในโครงการจ านวน 3 คนใน 3 รัฐท่ีต่างกัน แล้วสร้างเป็น
ข้อสอบจ านวน 25 ข้อซึ่งแบ่งเป็น 5 ข้อในแต่ละระดับขัน้ของ แวน ฮีลี แล้วน าไปทดสอบใน 4  
โรงเรียนเพื่อให้แน่ใจว่าใช้เวลา 35 นาที แล้วน าข้อสอบท่ีผิดพลาดมาปรับในแง่ความสอดคล้อง 
ตามขัน้ตอนระดับ แวน ฮีลี โดยไม่ใช้ความยากง่ายเป็นเกณฑ์เพราะต้องการข้อสอบท่ีเป็น  
พืน้ฐานในแตล่ะขัน้ตามพฤติกรรมที่ แวน ฮีล ีได้ระบุไว้ 

เกณฑ์การให้คะแนนของนักเรียนถูกก าหนดเป็นน า้หนักของคะแนนรวม เพื่อ
พิจารณาระดบัขัน้ความคิดทางเรขาคณิต ซึ่งสามารถเลือกใช้ได้ทัง้แบบ  3 ใน 5 ข้อ หรือ 4 ใน 5 
ข้อ เพื่อพิจารณาการผา่นเกณฑ์ในแตล่ะระดบั ซึง่ขึน้อยูก่บัความต้องการของผู้ วิจยั  

3. ข้อสอบเรขาคณิตโปรแกรมประเมินครอบคลุม (Comprehensive Assessment 
Program Geometry Test) เป็นข้อสอบท่ีน ามาใช้คือ Comprehensive Assessment Program  
ของScott และคณะ  โดยเป็นข้อสอบทัว่ไป  

4. แบบทดสอบการพิสูจน์ (Proof Test) เป็นข้อสอบวัดความสามารถในการพิสูจน์ 
ท่ีใช้วดัผลมี4 ระดับเพื่อวัดความเข้าใจในการพิสจูน์ โดยมีทัง้หมด 3 ชุดแต่ละชุดมีจ านวน 6 ข้อ  
โดยใช้เวลาประมาณ 35 นาที 
 

4.เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์  
 

ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
บุญชม ศรีสะอาด (2540) อนุวัติ คูณแก้ว (2558)และ ศิริชัย กาญจนวาสี (2556) 

ได้ให้ความหมายท่ีสอดคล้องกนัวา่ ผลสมัฤทธ์ิ (Achievement) เป็นความรู้ ความสามารถ ทกัษะ
ตา่ง ๆ หรือเรียกว่า ผลการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดไว้ลว่งหน้าของนกัเรียนท่ีเกิดจากการกระบวนการ
เรียนการสอน การฝึกฝนในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ท่ีผา่นมาว่าผู้ เรียนมีความรอบรู้มากน้อยเพียงใด  
โดยอาศยัแบบสอบวดัสิง่ท่ีผู้ เรียนได้เรียนรู้ภายใต้สถานการณ์ท่ีก าหนดขึน้ ซึ่งอาจเป็นความรู้ หรือ
ทกัษะบางอยา่งท่ีบง่บอกถึงสภาพการเรียนรู้ท่ีผา่นมา หรือสภาพการเรียนรู้ท่ีแตล่ะบุคคล 
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โดยศิริชัย กาญจนวาสี (2556)และ บุญชม ศรีสะอาด (2540)ได้อธิบายการแบ่งประเภทของ
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิไว้สอดคล้องกนั ซึง่สามารถจ าแนกได้หลายลกัษณะขึน้อยูก่บัเกณฑ์ท่ีใช้
ในการจ าแนก ได้แก่  

1. การจ าแนกตามผู้สร้าง 
1.1. แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized Tests) เป็นแบบทดสอบท่ีสร้างโดย

ผู้ เช่ียวชาญ ท่ีมีความรู้ในเนือ้หา และมีทกัษะการสร้างแบบทดสอบ การวิเคราะห์หาคณุภาพของ
แบบทดสอบ มีค า ชี แ้จงเก่ียวกับการด า เนินการสอบ  การให้คะแนนและการแปลผล  
มีความเป็นปรนยั มีความเท่ียงตรง และความเช่ือมั่นของแบบทดสอบมาตรฐาน เช่น California 
Achievement , Iowa Test of Basic Skill, Standford Achievement Test เป็นต้น  

1.2. แบบทดสอบ ท่ีค รูส ร้างขึ น้  เป็ นแบบทดสอบ ท่ีค รูส ร้างขึ น้ เอ งเพื่ อ ใช้ 
ในการทดสอบนกัเรียนในชัน้เรียน แบง่เป็น 2 ประเภท คือ  

1.2.1 แ บ บ ท ด ส อ บ ป ร นั ย  (Objective Tests)  ไ ด้ แ ก่   แ บ บ ถู ก -ผิ ด    
 แบบจบัคู ่   แบบเติมค าให้สมบูรณ์ หรือแบบตอบสัน้     แบบเลอืกตอบ  

1.2.2 แบบทดสอบอัตนัย (Essay Tests)    ได้แก่ แบบก าจัดค าตอบ  แบบไม่
จ ากดัค าตอบหรือตอบเสรี  

2. จ าแนกตามเนือ้หาวิชา โดยเป็นแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิสามารถใช้กับวิชาต่าง ๆ ได้ 
จึงอาจจ าแนกแบบสอบตามช่ือเนือ้หาวิชา เช่น แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ประวติัศาสตร์ เป็นต้น 

3. จ าแนกตามการแปลผล 
3.1 แบ บสอบ อิ งกลุ่ม  (Norm - Referenced Tests) เป็ น แบบทดสอบ ท่ี มุ่ ง 

วัดผลเทียบกับความแตกต่างระหว่างความรู้ ความสามารถของผู้ สอน โดยข้อสอบอิงกลุ่ม  
จะถูกสร้างและเลือกมาใช้เพื่ อประโยชน์ในการจ าแนกระดับความสามารถของผู้ สอบ  
ท่ีแตกต่างกัน คะแนนสอบท่ีได้ จึงน าไปใช้แปลความหมายโดยเปรียบเทียบความรู้ ความสามารถ
ระหวา่งกลุม่ผู้สอบเอง 

3.2 แบบสอบ อิงเกณ ฑ์  (Criterion - Referenced Tests) เป็ นแบบทดสอบ ท่ี 
มุ่งวดัระดบัการเรียนรู้ของผู้ เรียนวา่ มีความรู้ ความสามารถอะไรบ้าง โดยข้อสอบอิงเกณฑ์ถกูสร้าง
ใ ห้ ค ร อ บ ค ลุ ม ค ว า ม รู้  ห รื อ ทั ก ษ ะ ส า คั ญ ข อ งก า ร เ รี ย น รู้ ท่ี ต้ อ ง ก า ร ใ ห้ เ กิ ด ขึ ้น  
คะแนนสอบท่ีได้ จึงแปลผลโดยการเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ หรือมาตรฐานท่ีก าหนดไว้  
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วิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
การสร้างแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิ จ าเป็นท่ีจะต้องมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพเป็น 

มาตรฐาน เพื่อน าไปใช้วดัความสามารถของนกัเรียนได้อย่างถูกต้องแม่นย า ซึ่งมีนกัการศึกษา  
ได้ให้ความหมายไว้ดงันี ้

บุญชม ศรีสะอาด (2540)กลา่วว่า  การสร้างเคร่ืองมือวดัด้านพุทธิพิสยั เป็นเคร่ืองมือท่ี
วดัทางด้านสมอง สติปัญญา เรียกเคร่ืองมือชนิดนีว้่า แบบทดสอบ หรือแบบสอบ โดยสามารถ
จ าแนกได้เป็นแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (Achievement Test) และแบบทดสอบวดั
เชาว์ปัญญาและความถนดั (Intelligence and Aptitude Test) โดยนิยมสร้างเป็นแบบเลือกตอบ 
(ศิริชยั กาญจนวาส,ี 2556)กลา่ววา่ การสร้างและพฒันาแบบสอบผลสมัฤทธ์ิ มีขัน้ตอนดงันี ้

1. ก าหนดจุ ดมุ่ งหมายขอ งการสอบ  (Specification of Purpose) ซึ่ ง ต้ อ ง มี
ความสมัพนัธ์และสอดคล้องกบัจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้และจุดประสงค์ของหลกัสตูรตามล าดบั 
โดยแบบสอบเป็นเคร่ืองมือท่ีได้รับความนิยมในการทดสอบ (Testing) โดยเป็นการวัดผลการ
เรียนรู้ท่ีดี โดยไปในทิศทางเดียวกับจุดมุ่งหมายของหลกัสตูร ท าให้ครูผู้สอนจ าเป็นต้องวิ เคราะห์
หลกัสตูรเพื่อแยกแยะให้เห็นความส าคัญขององค์ประกอบย่อยท่ีเก่ียวข้องกัน ซึ่งประกอบด้วย 
จุดมุ่งหมาย เนือ้หา กิจกรรม ประสบการณ์และพฤติกรรมท่ีเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางของ
หลักสูตร ท าให้ครูเข้าใจในกระบวนการเรียนการสอนโดยการวิเคราะห์หลักสูตร ส าหรับการ
ก าหนดจุดมุ่งหมาย เนือ้หา และวิธีการสอบ มีขัน้ตอนการด าเนินการดงันี ้ 

1.1 วิเคราะห์จุดมุ่งหมาย โดยระบุคุณลกัษณะ หรือสมรรถภาพท่ีต้องการวดัใน 
การสอบแล้วแปลคุณลักษณะ หรือสมรรถภาพ ท่ีต้องการวัดให้มีลักษณะเป็นรูปธรรม 
(Operational term) โดยทัว่ไปนิยมก าหนดเป็นพฤติกรรมท่ีเป็นจุดมุ่งหมายท่ีต้องการให้เกิดขึน้กับ
ผู้ เรียน 

1.2 วิเคราะห์เนือ้เร่ือง เป็นการแยกแยะเนือ้หา และจัดรวมเป็นหน่วยย่อย ๆ ท่ี
สมัพนัธ์กนั และเรียงล าดบัความสมัพนัธ์ของเนือ้หาวา่จะสอนเร่ืองใดก่อนและหลงั 

1.3 วิเคราะห์กิจกรรม ประสบการณ์  เป็นการก าหนดรูปแบบวิธีสอน และวิธีการ
สอบท่ีเหมาะสมกบัจุดมุ่งหมายและเนือ้หาของการเรียนรู้  

2. ออกแบบการสร้างแบบสอบ เป็นการก าหนดรูปแบบ ขอบเขต และแนวทางใน 
การสร้างข้อสอบให้มีคณุภาพ โดยด าเนินการดงันี ้ 
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2.1 วางแผนการทดสอบ โดยวางแผนการสอนให้สัมพันธ์กับแผนการวัดผล 
ท่ีต้องการ ว่าต้องทดสอบทัง้หมดก่ีครัง้ ความถ่ีในการสอบควรเป็นเท่าใด แต่ละครัง้ครอบคลุม 
เนือ้หาหรือจุดมุ่งหมายใด และจะใช้เวลาเทา่ใด 

2.2 ก าหนดรูปแบบของการสอบ โดยเลือกให้เหมาะกับสมรรถภาพและเนือ้หา 
ท่ีมุ่งทดสอบแตล่ะครัง้ ซึง่สามารถพิจารณารูปแบบการสอบตา่งๆดงันี ้ 

2.2.1 แบบสอบอิงกลุม่ กบัอิงเกณฑ์ 
2.2.2 แบบสอบข้อเขียนกบัแบบสอบปฏิบติัการ 
2.2.3 แบบสอบเสนอค ากบัแบบสอบเลอืกตอบ 
2.2.4 แบบสอบความเร็วกบัแบบสอบความสามารถ 
2.2.5 แบบสอบเป็นกลุม่กบัแบบสอบรายบุคคล 

2.3 สร้างแผนผังการทดสอบ เพื่อให้จุดมุ่งหมายการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียน 
การสอนและสร้างแบบสอบมีความสมัพันธ์และสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ การสร้างแผนผัง  
การทดสอบมีความจ าเป็นอยา่งยิ่ง เพราะจะท าให้การจดักิจกรรมอยู่บนหลกัการ และเหตุผลของ 
การจัดการทดสอบได้อย่างเหมาะสม  ช่วยให้เห็นจุดมุ่ งหมายท่ีต้องการวัดให้มีน า้หนัก 
ความส าคญั ความถ่ีบอ่ยของการสอบตลอดจนรูปแบบของการทดสอบ 

2.4 สร้างผังข้อสอบ โดยเป็นตารางท่ีสร้างขึน้ เพื่อเสนอรายละเอียดของการ
ทดสอบแตล่ะครัง้วา่จะวดัเนือ้หาอะไร และความมุ่งหมายของการเรียนรู้อะไร เรียกวา่ จุดมุ่งหมาย
เชิงพฤติกรรม ขอบเขตของเนือ้หา ซึ่งอาจเป็นหัวข้อย่อย หน่วยการสอน หรือบทก็ได้ ตลอดจน  
มีการก าหนดน า้หนักความส าคัญ หรือสัดส่วนของจ านวนข้อสอบท่ีจะสร้างเป็นแบบสอบ  
หรือวดัพฤติกรรมตามขอบเขตของเนือ้หาท่ีต้องการทดสอบในแต่ละครัง้ โดยการก าหนดน า้หนัก
ความส าคัญของจุดประสงค์การเรียนรู้นัน้ ผู้ สอนสามารถยึดหลกัท่ีว่าควรให้ความส าคัญแก่ 
จุดประสงค์ท่ีเป็นพืน้ฐานท่ีจ าเป็นของวิชา แล้วแปลงน า้หนักความส าคัญของจุดประสงค์  
แต่ละหน่วยเป็นจ านวนข้อสอบเพื่อให้ได้ข้อสอบทัง้หมดตามท่ีต้องการโดยใช้การเทียบ  
สดัสว่นอยา่งงา่ย 

3. เขียนข้อสอบ การเขียนข้อสอบเป็นทักษะอย่างหนึ่งท่ีผู้ เขียนต้องมีความรู้ใน 
เนือ้หาวิชาเป็นอย่างดี และยังต้องมีความรู้ในเทคนิคการเขียนตลอดจนเกิดความช านาญ  
การเขียนข้อสอบท่ีดีควรมีขัน้ตอนดงันี ้ 

3.1 ก าหนดแบบแผนข้อสอบ คือผู้ สอนควรก าหนดแบบแผนข้อสอบ ซึ่งเป็น 
รูปแบบทัว่ไปของข้อสอบท่ีสามารถวดัสมรรถภาพตามวตัถปุระสงค์การเรียนรู้แต่ละวตัถุประสงค์ 
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โดยแบบแผนข้อสอบจะช่วยประหยัดเวลาในการเขียนข้อสอบครัง้ต่อไป สามารถสร้างข้อสอบ  
 เพื่อเป็นแบบสอบได้หลายฉบบั และเป็นแนวทางในการพฒันาแบบสอบคูข่นานได้ 

3.2 ร่างข้อสอบ โดยผู้ สอบลงมือร่างข้อสอบตามแบบแผนข้อสอบของแต่ละ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ให้ครอบคลุมจุดประสงค์ และเนือ้หาท่ีต้องการวัดตลอดจนให้มีปริมาณ  
ข้อสอบตามสัดส่วนท่ีก าหนดไว้ ซึ่งในการร่างข้อสอบควรเขียนเป็นรายข้อในบัตรข้อสอบ  
 ซึ่งมีข้อมูลเก่ียวกับ ช่ือวิชา จุดประสงค์ท่ีมุ่งวัด เนือ้เร่ือง ตัวค าถามและค าตอบ ช่องสถิติ 
ส าหรับบันทึกผลการวิเคราะห์ข้อสอบ ค่าความยาก ค่าอ านาจจ าแนก ช่องส าหรับบันทึก  
การปรับปรุงและค าวิจารณ์ 

3.3 ทบทวนร่างข้อสอบ หลงัจากได้ร่างข้อสอบไว้แล้วเป็นระยะเวลาหนึ่ง ผู้สอน 
ควรทบทวนร่างข้อสอบท่ีตัวเองเขียนขึน้มาโดยพยายามนึกว่าตัวเองเป็นผู้สอบ เพื่อตรวจสอบ 
ความตรงตามวัตถุประสงค์ สัดส่วนข้อสอบ ความสมเหตุสมผล ความชัดเจนของภาษาท่ีใช้  
นอกจากนีค้วรให้เพื่อนอาจารย์ หรือผู้ เช่ียวชาญ (ในกรณีสร้างแบบสอบมาตรฐาน) ช่วยตรวจสอบ
ร่างข้อสอบ 

3.4 บรรณาธิการข้อสอบ เป็นการจัดเรียงข้อสอบอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยควรแบ่งข้อสอบเป็นตอน ๆ โดยในตอนเดียวกันควรเป็นข้อสอบประเภทเดียวกัน  
และ เรียงตอนของข้อสอบจากแบบสอบ ท่ีตอบ ได้ง่ายไปสู่ป ระเภท ท่ี มีความซับ ซ้อน  
และในแตล่ะตอนควรเรียงตามล าดบัจากข้องา่ยไปข้อยาก 

4. ทดลองใช้ข้อสอบและวิเคราะห์ข้อสอบ  ซึง่แบบสอบผลสมัฤทธ์ิ ส าหรับการเรียน
การสอนโดยทัว่ไปเม่ือสร้าง และทบทวนก็สามารถน าไปใช้ได้แตเ่พื่อความมัน่ใจควรน าข้อสอบไป
ทดลองใช้กับกลุม่ตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะเดียวกับกลุม่ท่ีผู้สอนต้องการน าข้อสอบน าไปใช้จริง เพื่อให้
ได้ผลการวิเคราะห์ท่ีคอ่นข้างคงท่ี และนา่เช่ือถือ  

4.1 การวิเคราะห์ข้อสอบ 
4.1.1 การวิเคราะห์ทางกายภาพ เป็นการหาค่าความชัดเจนของค าสั่ง 

ค าถาม ค าตอบ ความเหมาะสมของภาษา ความยาวของแบบทดสอบ ระยะเวลาท่ีก าหนดให้ 
รูปแบบการพิมพ์ เป็นต้น  

4..1.2 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  หรือ วิเคราะห์ข้อสอบ เป็นการหาคุณภาพ
ของข้อสอบรายข้อเก่ียวกบัความยากงา่ยของข้อสอบ อ านาจจ าแนกและประสทิธิภาพของตวัลวง  

4.2 การคัดเลือกข้อสอบรวมเป็นแบบสอบ เป็นกระบวนการหลังจากการ
วิเคราะห์ข้อสอบท่ีท าให้ผู้พัฒนาแบบสอบสามารถคัดเลือกข้อสอบท่ีดีมารวมกันเป็นแบบสอบ  
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ท่ีต้องการโดยทัว่ไปข้อสอบควรมีคา่ความยากงา่ยท่ีเหมาะสมและมีอ านาจจ าแนกสงู โดยข้อสอบ 
ทีมีความยากง่ายพอเหมาะ ประมาณ 0.50 เพราะจะท าให้อ านาจจ าแนกทีโอกาสท่ีจะมีค่าสงูสดุ 
เป็น 1 ได้  ซึ่งในการคดัเลือกข้อสอบผู้สอนต้องค านึงถึงดุลยภาพได้ข้อสอบท่ีมีค่าสถิติเหมาะสม 
กับข้อสอบท่ีครอบคลุมจุดประสงค์และเนือ้หาท่ีต้องการ ในบางครัง้อาจจะต้องเลือกข้อสอบ 
ท่ีมีค่าอ านาจไม่สูงมากเพื่อให้ได้ข้อสอบท่ีมีเนือ้หาตามต้องการ แล้วจึงจัดเรียงตามล าดับท่ีได้
กลา่วไปแล้วเพื่อพิมพ์เป็นแบบทดสอบฉบบัท่ีจะน าไปใช้ 

4.3 การวิเคราะห์แบบสอบ หลงัจากท่ีได้คดัเลือกข้อสอบท่ีดี หรือมีคณุภาพเป็น
รายข้อรวมกันเป็นแบบทดสอบแล้ว ในขัน้นีค้วรวิเคราะห์แบบสอบท่ีได้ในด้านความเท่ียง และ
ความตรง แต่เน่ืองจากข้อสอบฉบับนีเ้ป็นเป็นฉบับใหม่ท่ีแตกต่างฉบับเดิม เพราะมีการตัด เพิ่ม 
หรือปรับปรุงบางข้อ ดงันัน้คา่ความเท่ียงและความตรงท่ีได้ จึงเป็นคา่เบือ้งต้น 

5. น าแบบทดสอบไปใช้  เป็นการน าแบบทดสอบไปใช้ในการวัดผลการเรียนรู้ 
ของผู้ เรียน ต้องค านึงถึงปัจจัยรอบด้าน ได้แก่ ค าสัง่ ระยะเวลาในการตอบ เงื่อนไขในการสอบ  
และการตรวจให้คะแนน โดยจะต้องถือหลกัว่า “ผู้ สอบทุกคนจะต้องได้รับความเท่าเทียวกัน 
ในการแสดงความสามารถจาการเรียนรู้ตามท่ีแบบสอบต้องการวดั”  

5.1 ค าสัง่ คือถ้าเป็นแบบสอบมาตรฐาน ค าสัง่ส าหรับผู้คุมสอบจะพิมพ์แยกออก
ต่างหากจากตัวแบบสอบ ซึ่งเป็นแนวทางท่ีชัดเจนในการจัดสอบ แจกข้อสอบ เก็บข้อสอบ  
 เวลาท่ีใช้ในการสอบและแนวทางการแก้ปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ในการสอบ 

5.2 ก าหนดเวลาการตอบ โดยระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการตอบขึน้อยู่กับ
ประเภทของข้อสอบ ความซบัซ้อนของจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีต้องการวดั ตลอดจนระดบัอายุของ 
ผู้ ตอบ ส าหรับข้อสอบ  Speed Test มักจะมี เวลาท่ีจ ากัด แต่ ถ้าเป็น Power Test มักเป็น 
ข้อสอบท่ีผู้ ตอบส่วนใหญ่ (ประมาณ  90%) สามารถท าข้อสอบได้ครบถ้วน ข้อเสนอแนะ 
โด ย ทั่ ว ไป ส า ห รั บ แ บ บ ท ด ส อ บ ท่ี วั ด จุ ด ป ระ ส ง ค์ ก า ร เ รี ย น รู้ ท่ี ไ ม่ ซั บ ซ้ อ น ม า ก  
ส าหรับผู้ สอบทั่วไปควรท าข้อสอบแบบถูกผิดได้ 2 ข้อต่อ  1 นาที หรือข้อสอบแบบหลาย 
ตัวเลือกได้ 1 ข้อในเวลา 1 นาที แต่ในทางปฏิบัติเวลาท่ีใช้ในการสอบมักจะถูกก าหนดตาม 
สดัสว่นของจ านวนข้อสอบ 

5.3 เงื่อนไขการสอบ ในการสอบแต่ละครัง้ ผู้ คุมสอบควรจัดสิ่งแวดล้อมให้ 
เหมาะสมกับการสอบและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทัง้การจัดสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและ
สิง่แวดล้อมทางจิตวิทยา  
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5.3.1 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ สภาพแวดล้อมทั่วไป เช่น บริเวณ
กว้างขวางเพียงพอ แสงสวา่งพอเพียง ปราศจากแสง หรือกลิน่รบกวน มีอุณหภมิูท่ีพอเหมาะ  

5.3.2 สิง่แวดล้อมทางจิตวิทยา ได้แก่ ความเครียด และความกงัวล โดยผู้สอบจะ
ไม่แสดงความสามารถสงูสดุถ้าเครียด หรือกงัวลมากเกินไป 

5.4 การตรวจให้คะแนน  ควรยึดหลักการท่ีเห็นพ้องต้องกันระหว่างผู้ ตรวจ 
กับผู้ เช่ียวชาญ ในการให้คะแนน ซึ่งวิธีการตรวจให้คะแนนอาจท าการตรวจด้วยมือ แต่ส าหรับ
ข้อสอบประเภทเลือกตอบ ท่ีมีผู้สอบจ านวนมาก อาจตรวจโดยใช้เคร่ืองจักร โดยการให้คะแนน  
จะต้องมีความปรนยั โดยมีองค์ประกอบท่ีช่วยสง่เสริมการเป็นปรนยัในการตรวจให้คะแนนดงันี ้ 

5.4.1 มีการบันทึกค าตอบท่ีชัดเจนและสมบูรณ์ โดยถ้าเป็นข้อสอบข้อเขียน 
ผู้สอบจะต้องใช้อุปกรณ์บนัทึกค าตอบได้อย่างชดัเจนตามค าสัง่ กรณีท่ีมีการเปลีย่นแปลงค าตอบ 
จะต้องแก้ไขให้ถกูต้องเดน่ชดัตามค าแนะน าท่ีระบุไว้ แตถ้่าเป็นแบบทดสอบภาคปฏิบติัท่ีผู้คมุสอบ
จะต้องเป็นผู้สงัเกต บันทึกข้อมูลลงในแบบตรวจสอบรายการ (Check List) และท าการประเมิน
งาน (Rating Scale) ควรมีการบนัทกึผลทนัทีอยา่งสมบูรณ์ไม่ควรใช้การจ า และบนัทกึภายหลงั 

5.4.2 มีการตรวจค าตอบถกูไว้ส าหรับตรวจให้คะแนน (Scoring Key)  ซึง่ผู้ตรวจ
จดัเตรียมค าตอบท่ีถกูต้องท่ีสดุ หรือค าตอบท่ีได้รับการยอมรับจากผู้ เช่ียวชาญไว้เป็นการลว่งหน้า
  

5.4.3 มีการระบุเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Criteria) โดยการตรวจข้อสอบ
ประเภทเลอืกตอบไม่คอ่ยเป็นปัญหา แตถ้่าเป็นข้อสอบประเภทเขียนตอบควรมีการระบุเกณฑ์ท่ีชัก
เจนวา่ค าตอบควรคอบคลมุประเด็นใดบ้าง แตล่ะประเด็นมีน า้หนกัคะแนนอยา่งไร  

5.5 การน าผลไปใช้   โดยรายงานผลการสอบไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา 
การเรียนรู้ของผู้ เรียนและปรับปรุงการสอนของครู 

6. วิ เคราะห์คุณ ภาพของแบบสอบ  ผู้ สอนควรน าคะแนนสอบ ท่ี ได้ม าศึกษ า 
เพื่อให้ทราบลกัษณะของคะแนนสอบเก่ียวกับค่าเฉลี่ย การกระจาย รูปแบบของการแจกแจง  
จากนัน้จึงควรท าการวิเคราะห์แบบสอบด้านความเท่ียง และความตรง 

7. การปรับปรุงแบบสอบ เป็นการปรับปรุงข้อบกพร่อง เพื่อน าไปใช้กับกลุม่อ่ืน ๆ ท่ีมา
จากประชากรเปา้หมายเดียวกนั การน าไปใช้ควรเป็นไปตามเงื่อนไขมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ แล้วท า
การวิเคราะห์ซ า้อีก ถ้าผลการวิเคราะห์ยืนยนัว่าเป็นแบบสอบท่ีมีคุณภาพ ก็สามารถพฒันาเกณฑ์
เพื่อเป็นบรรทดัฐานของการเปรียบเทียบความหมายคะแนนและเก็บไว้ในคลงัข้อสอบไว้ใช้ตอ่ไป 
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บุญชม ศรีสะอาด (2540) โดยในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิได้อธิบาย 
การสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิท่ีได้รับความนิยมไว้ 3 ชนิด ได้แก่ 

1. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิอิงเกณฑ์ เป็นแบบทดสอบท่ีสร้างขึน้ตามจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรม มีคะแนนเกณฑ์  โดยการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิอิงเกณฑ์ ผู้ วิจัย 
จะเลือกเนือ้หาวิชาเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง แล้วสร้างแบบทดสอบแบบเลือกตอบ เพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของเนือ้หานัน้ ๆ นิยมแยกเป็นหลาย ๆ ฉบับ  
(2-10 ฉบับ) ท่ีให้ครอบคลุมทุกพฤติกรรมของเนือ้หา หลังจากเขียนข้อสอบแล้วจะน าไป  
ให้ผู้ เช่ียวชาญ ด้านเนื อ้หาวิชา  และด้านการวัดผลการศึกษาพิจารณ าว่าแต่ละ ข้อวัด 
ผลสมัฤทธ์ิตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ (หรือพิจารณาความเท่ียวตรงเชิงเนือ้หา) แล้วน า
ข้อท่ีผา่นการพิจารณาของผู้ เช่ียวชาญวา่ มีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาไปทดสอบกับกลุม่ตวัอย่าง 3 
ครัง้ ซึ่งสองครัง้แรกจะทดสอบเพื่อวิเคราะห์หาคณุภาพด้านอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ โดยจะคดั
เอาข้อท่ีมีอ านาจจ าแนกเหมาะสมไว้ กรณีท่ีมีข้อท่ีมีอ านาจจ าแนกไม่ถึงเกณฑ์เป็นจ านวนมากก็ 
จะท าการปรับปรุงข้อสอบบางข้อเพื่อให้สามารถได้จ านวนข้อสอบ ตามท่ีต้องการ ส่วนการสอบ  
ครัง้ท่ีสามเป็นการสอบเพื่อน าผลมาวิเคราะห์หาคุณภาพทัง้หมดอันได้แก่ ค่ าอ านาจจ าแนก  
 คา่ความเช่ือมัน่  และคา่ความเท่ียงตรง ดงัแผนผงัข้างลา่งนี ้ 

 

 

 

 

 

 ภาพประกอบ 7 กระบวนการในการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิอิงเกณฑ์  
 

2. การสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิอิงโดเมน  เป็นแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ 
ทางการเรียนท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การเรียนการสอนตามแนวการเรียนเพื่อรอบรู้ (Mastery Learning) 
โดยการเขียนข้อสอบจะต้องก าหนดกลุ่มพฤติกรรมใหญ่  (Domain of Behavior) และกลุ่ม
พฤติกรรมย่อย และการเขียนข้อสอบตามก าหนดลกัษณะเฉพาะของข้อสอบ ซึ่งขัน้ตอนในการ
สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิอิงโดเมน จะก าหนดลักษณะเฉพาะของข้อสอบ ช่วยให้เห็น

จุดประสงค ์

เชิงพฤติกรรม 

เขียนขอ้สอบ 

แบบเลือกตอบ 

ใหผู้เ้ช่ียวชาญ

พิจารณา 

สอบครัง้ท่ี1หา

อ านาจจ าแนก 

สอบครัง้ท่ี2หา

อ านาจจ าแนก 

สอบครัง้ท่ี3 หาคณุภาพ จดัท าคู่มือการใชแ้บบทดสอบและจดัพิมพแ์บบทดสอบ 

กรอบในการเขยีนขอ้สอบ ด าเนินการสรา้ง ทดลองหาคุณภาพและปรบัปรุง 

ทดสอบหาคุณภาพมาตรฐาน กรอบในการเขยีนขอ้สอบ 
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ความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมหลกักบัพฤติกรรมยอ่ย และสร้างข้อทดสอบให้ตรงกับจุดประสงค์
ท่ีต้องการวดัและช่วยให้สามารถสร้างข้อสอบท่ีวดัในพฤติกรรมเดียวกันจึงเหมาะสมส าหรับการ
สร้างแบบทดสอบคูข่นาน  มีขัน้ตอนดงันี ้

2.1. ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบทดสอบ  
2.2. ศึกษาทฤษฎี วิธีการ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างแบบทดสอบอิง

โดเมน 
2.3. วิเคราะห์เนือ้หา จุดมุ่งหมายของหลกัสตูรและก าหนดโดเมน 
2.4. ให้ผู้ เช่ียวชาญพิจารณาวา่การก าหนดโดเมนเหมาะสมหรือไม่  
2.5. เขียนก าหนดลกัษณะเฉพาะของข้อสอบและเขียนข้อสอบให้เป็นตวัแทนของ

ประชากร 
2.6. ให้ผู้ เช่ียวชาญพิจารณาว่าข้อสอบเป็นตัวแทนท่ีดีของประชากรข้อสอบ

หรือไม่ 
2.7. ทดสอบครัง้ท่ี1 
2.8. วิเคราะห์คณุภาพรายข้อ คดัเลอืกและปรับปรุงข้อสอบ 
2.9. ทดสอบครัง้ท่ี 2 
2.10. วิเคราะห์คณุภาพรายข้อ คดัเลอืกและปรับปรุง 
2.11. ทดสอบครัง้ท่ี3 
2.12. หาคะแนนเกณฑ์ ท่ีเหมาะสม หาคุณภาพรายข้อและคุณภาพของ

แบบทดสอบทัง้ฉบบั  
2.13. จดัท าคูมื่อการใช้แบบทดสอบและจดัพิมพ์แบบทดสอบเป็นรูปเลม่ 
 

ประโยชน์ของการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นการวัดความรู้ความสามารถของผู้ เรียนท่ีได้รับ 

การจัดการเรียนการสอนโดย  บุญ ศรี พรหมมาพัน ธ์ิ  (2545) ได้อ ธิบายประโยชน์ของ 
การวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไว้ดงันี ้ 

1. เพื่อจัดต าแหน่ง โดยแบ่งผู้ เรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามความสามารถท่ีใกล้เคียงกัน 
 เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม และสอดคล้องกับผู้ เรียนแต่ละกลุ่ม  
การทดสอบเพื่ อจัดต าแหน่งนัน้ ต้องมีการทดสอบก่อนการเรียนการสอนในวิชานัน้  ๆ  
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โดยจุดมุ่งหมายใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพื่อจัดต าแหน่งนิยมใช้กันใน 2 
ลกัษณะคือ เพื่อการจดัจ าแนก และเพื่อคดัเลอืก 

2. เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้ เรียน เป็นการประเมินความก้าวหน้าของ 
ผู้ เรียนท าให้ทราบศักยภาพของตนเองในขณะนัน้ และใช้เป็นแนวทางให้ผู้ เรียนพัฒนา  
พฤติกรรมต่าง ๆ ของตนเอง ทัง้ทางด้านความรู้ความสามารถ ลกัษณะนิสยั และทักษะต่าง ๆ  
ให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้ 

3. เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน การปรับปรุงการเรียนการสอนควรท าอย่างต่อเน่ือง
อาจใช้เม่ือสิน้สุดการสอนในแต่ละหน่วย ซึ่งเม่ือพบผู้ เรียนคนใดไม่ผ่านเกณฑ์ของแต่ละ  
จุดประสงค์การเรียนรู้ ผู้ สอนก็ควรจะได้ศึกษาว่า ผู้ เรียนมี ข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนใน  
เร่ืองใดจะได้ท าการแก้ไขข้อบกพร่อง จากนัน้จึงประเมินผลอีกครัง้  

4. เพื่อให้ค าปรึกษาและแนะแนว เพื่อช่วยให้ครูแนะแนวมีข้อมลูท่ีเป็นความสามารถของ
ผู้ เรียนในด้านการเรียนวา่ ผู้ เรียนเก่ง อ่อน ด้อย ซึ่งเป็นประโยชน์ส าหรับการวางแผนการศกึษาต่อ 
แ ล ะ ก า รป ระ ก อ บ อ า ชี พ โด ย จ ะ ส่ ง ผ ล ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ป ระ สบ ค ว าม ส า เ ร็ จ  คื อ ก า รใ ช้  
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมีจุดประสงค์ เพ่ือการพยากรณ์ 

5. เพื่อสรุปผลการเรียนเม่ือสิน้สุดการเรียนการสอนของผู้ เรียนทัง้ระบบ และตัดสินผล
คะแนนได้หรือตก กล่าวคือเป็นการประเมินผลในการตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิของผู้ เรียนใน 
การเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตามผลการเรียนท่ีคาดหวังรายปี  และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัรายภาค  
การประเมินผลนีน้อกจากจะมีจุดประสงค์เพื่อการสรุปตดัสินความส าเร็จของผู้ เรียน ยังใช้เป็น  
ข้อมลูส าหรับปรับปรุงแก้ไข ผู้ เรียนท่ีไม่ผา่นการประเมินผลการเรียนรู้  

 
งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
งานวิจยัภายในประเทศ  
รัตนาภรณ์ กมุผนั (2553)ได้ศึกษาผลของการสอนแบบปฏิบติัการโดยใช้โปรแกรม GSP 

ท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความรับผิดชอบในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เส้นขนาน 
ของนัก เรียนชั น้มั ธยมศึกษ าปี ท่ี  2  โดยมีความมุ่ งหมายขอ งการศึกษ า ค้นค ว้าเพื่ อ  
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เส้นขนาน ก่อนและหลังได้รับ 
การสอน  เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลงัได้รับการสอนแบบปฏิบัติการ 
โดยใช้โปรแกรม GSP กับเกณฑ์ร้อยละ 60 และเปรียบเทียบความรับผิดชอบในการเรียน 
วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ก่อนและหลงัได้รับการสอน  โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา  
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ค้นคว้าครัง้นี ้คือ นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปี ท่ีศึกษา 2552 โรงเรียนประเทียบ
วิทยาทาย อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) จ านวน 1 ห้องเรียน 40 คน ส าหรับเนือ้หาท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าครัง้นี ้ได้แก่  
 เร่ือง เส้นขนาน รายวิชาคณิตศาสตร์พืน้ฐาน ประกอบด้วย เส้นขนานและมุมภายใน เส้นขนาน 
และมุมแย้ง  เส้นขนานกับมุมภายนอกและมุมภายใน รูปสาม เหลี่ยมและเส้นขนาน  
ใช้ เคร่ืองมือในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่  1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบปฏิบัติการโดยใช้  
โป รแก รม  GSP วิ ช าค ณิ ต ศ าสต ร์  เ ร่ื อ ง เส้ น ขน าน  2 .แ บ บ ทดสอ บ วัด ผ ล สัม ฤ ท ธ์ิ 
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เส้นขนาน แบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ  
3. แบบสอบถามวัดความรับผิดชอบในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นแบบสอบถามชนิด  
 3 ตวัเลอืกจ านวน 30 ข้อ โดยผลการศกึษาค้นคว้าพบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
 เร่ือง เส้นขนานของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลงัได้รับการสอนปฏิบัติการโดยใช้โปรแกรม 
GSP สงูกวา่ก่อนได้รับการสอนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เส้นขนาน ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 หลงัได้รับการสอนปฏิบติัการ 
โดยใช้โปรแกรม GSP สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 
ความรับผิดชอบในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังได้รับ  
การสอนแบบปฏิบัติการโดยใช้โปรแกรม GSP สูงกว่าก่อนได้รับการสอนอย่างมีนัยส าคัญ 
ท่ีระดบั .05  

เอมอร ผาสขุพนัธ์ (2559)ได้ศึกษาการพฒันาการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การแปลง
ทางเรขาคณิ ตโดยใช้ โปรแกรม  The Geometer’s Sketchpad (GSP) ส าห รับนัก เรียนชั น้ 
มั ธยม ศึ กษ า ปี ท่ี  2  โดย มี วัต ถุ ป ระส ง ค์ เพื่ อ ห าป ระสิ ท ธิ ภ าพ ขอ งชุ ด ก ารสอนวิ ช า  
คณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 3.เพื่อศึกษา  
ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดยประชากร  
 ได้แก่ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนวัดดอนพุดซา  
อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ านวน 17 คน ซึ่งมีเคร่ืองมือในการวิจัยคือ 1. ชุดการสอนวิชา  
คณิตศาสตร์ จ านวน 3 หน่วย 12 ชั่วโมง 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ แบบปรนยัชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ข้อ 3. แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนกัเรียนท่ีมีตอ่การเรียนชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดยผลการวิจยัพบวา่ ประสิทธิภาพของ 
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ชุดการสอนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และนักเรียนมีความพึงพอใจของชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

 
งานวิจยัตา่งประเทศ  
 Idris (2009)ได้วิจัยกึ่งทดลองเพื่อศึกษาผลกระทบของการใช้โปรแกรม GSP กับ

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทางเรขาคณิตและระดับขัน้ความคิดทางเรขาคณิตของ แวน ฮีลี กับ
นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาของเประก์ ประเทศมาเลเซีย จ านวน 65 คน แบง่เป็นนกัเรียนท่ีได้รับการ
เรียนการสอนบทเรียนท่ีใช้โปรแกรม GSP จ านวน 32 คน และนักเรียนท่ีได้รับการเรียนการสอน
ปกติ จ านวน 33 คน ผลพบว่า นักเรียนท่ีได้ รับการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม GSP  
มีผลสัมฤทธ์ิทางเรขาคณิ ตหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  และ 
นักเรียนมีระดับความคิดทางเรขาคณิตของ แวน ฮีลี ท่ีสูงขึน้ 1 -2 ขัน้เม่ือเทียบกับนักเรียน 
ท่ีได้รับการสอนแบบปกติ 

 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวจัิย 

 
การวิจยัเร่ืองการศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์และความคิดทางเรขาคณิต  

เร่ืองวงกลม ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี3 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โดยใช้โปรแกรมThe Geometer’s sketchpad (GSP) ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลบัด้าน ผู้วิจัยได้
ด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้ 

1. การก าหนดประชากรและสุม่กลุม่ตวัอยา่ง 
2. การสร้างและตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. การจดักระท าและวิเคราะห์ข้อมลู 

 

การก าหนดประชากรและสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 
 ประชากรในการวิจัยครั ง้นี เ้ป็นนักเรียนชั น้มัธยมศึกษาปี ท่ี  3 ท่ี เรียนรายวิชา 

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนทวีธาภิเศก แขวงวัดอรุณ  
เขตบางกอกใหญ่  ก รุงเทพมหานคร ส านักงานเขตพื น้ ท่ีการศึ กษามัธยมศึกษาเขต 1   
จ านวน 3 ห้องเรียน จ านวน 127 คน ซึง่มีการจดัชัน้เรียนแบบคละความสามารถ 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในภาคเรียนท่ี 1  

ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนทวีธาภิเศก แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพมหานคร 
 ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ท่ีได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling)  1 ห้องเรียน จ านวนนกัเรียน 32 คนจากทัง้หมด 3 ห้องเรียน ซึง่มีการจัดชัน้เรียนแบบ
คละความสามารถ 
 
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ประกอบด้วย 
1. แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม  The Geometer’s Sketchpad 

(GSP) ร่วมกบัแนวคิดห้องเรียนกลบัด้านเร่ือง วงกลม ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 จ านวน 11 แผน 
2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์เร่ือง วงกลม  
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3. แบบวดัความคิดทางเรขาคณิตเร่ือง วงกลม   
 
โดยมีรายละเอียดขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัดงันี ้
1. แผนการจัดการเรียน รู้คณิตศาสตร์โดยใช้ โปรแกรม  The Geometer’s 

 Sketchpad (GSP) ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เร่ืองวงกลม 
 มีขัน้ตอนในการสร้างและหาคณุภาพเคร่ืองมือดงันี ้

1.1. ศึกษาเอกสารเก่ียวกับหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 
2551 และหลกัสตูรสถานศกึษากลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนทวีธาภิเศก  

1.2. ศึกษ าแนวคิด  ทฤษฎี  ท่ี เก่ี ยว ข้องกับการจัดการเรียน รู้คณิ ตศาสต ร์ 
โด ย ใ ช้ โป ร แ ก รม  The Geometer’s Sketchpad (GSP) แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ แ บ บ 
ห้องเรียนกลบัด้านจากเอกสาร ต าราและงานวิจยั 

1.3. ศึกษาเนือ้หาเร่ือง วงกลมจากหนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติมชัน้ 
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ของสถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศกึษาธิการ 
(สสวท.) และผลการเรียนรู้จากคู่ มือการสอนคณิตศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศกึษาธิการ (สสวท.) 

1.4.  แบ่งเนือ้หา เร่ืองวงกลม รายวิชาคณิตศาสตร์เ้พิ่มเติม ระดบัชัน้มัธยมศึกษาปี
ท่ี3 ออกเป็น    

 
คาบที่ เนือ้หาทฤษฎีเร่ือง วงกลม 

1 สว่นประกอบเบือ้งต้นของวงกลม 
2 ทฤษฎี “รูปสามเหลีย่มท่ีแนบในคร่ึงวงกลมจะมีมมุท่ีเส้นรอบวงเป็นมมุฉาก” 
3 ทฤษฎี  “ในวงกลมเดียวกนั มมุท่ีจุดศนูย์กลางจะมีขนาดเป็นสองเทา่ของขนาดมมุใน

สว่นโค้งของวงกลมท่ีรองรับด้วยสว่นโค้งเดียวกนั” 
4 ทฤษฎี “ในวงกลมเดียวกัน มมุในสว่นโค้งของวงกลมท่ีรองรับด้วยสว่นโค้งเดียวกนัจะ

มีขนาดเทา่กนั” 
5 ทฤษฎี “ในวงกลมวงเดียวกนัหรือวงกลมท่ีเท่ากันทุกประการทกุประการ ถ้ามมุท่ีจุด

ศนูย์กลางมีขนาดเทา่กนัแล้วสว่นโค้งท่ีรองรับมมุท่ีจุดศนูย์กลางจะยาวเทา่กนั” 
ทฤษฎี “ในวงกลมวงเดียวกัน หรือในวงกลมท่ีเท่ากันทุกประการ ถ้าส่วนโค้งยาว
เทา่กนั แล้วมมุท่ีจุดศนูย์กลางท่ีรองรับด้วยสว่นโค้งนัน้จะมีขนาดเทา่กนั” 
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ทฤษฎี “ในวงกลมวงเดียวกัน หรือในวงกลมท่ีเท่ากันทุกประการ ถ้ามุมในสว่นโค้ง
ของวงกลมมีขนาดเทา่กนัแล้วสว่นโค้งท่ีรองรับมมุทัง้สองจะยาวเทา่กนั” 
ทฤษฎี “ในวงกลมวงเดียวกัน หรือในวงกลมท่ีเท่ากันทุกประการ ถ้าส่วนโค้งยาว
เทา่กนั แล้วมมุในสว่นโค้งของวงกลมท่ีรองรับด้วยสว่นโค้งนัน้จะมีขนาดเทา่กนั” 

6 รูปหลายเหลีย่มด้านเทา่มมุเทา่ท่ีแนบในวงกลม  
7 ทฤษฎี  “ถ้าสว่นของเส้นตรงท่ีผ่านจุดศูนย์กลางของวงกลมตัง้ฉากกับคอร์ดท่ีไม่ใช่

เส้นผา่นศนูย์กลางแล้วสว่นของเส้นตรงนัน้จะแบง่คร่ึงคอร์ด” 
ทฤษฎี  “ถ้าสว่นของเส้นตรงซึ่งผ่านจุดศูนย์กลางของวงกลมแบ่งคร่ึงคอร์ดซึ่งไม่ใช่
เส้นผา่นศนูย์กลางแล้วสว่นของเส้นตรงนัน้จะตัง้ฉากกบัคอร์ด” 

8 ทฤษฎี  “ในวงกลมวงหนึง่ ถ้าคอร์ดสองเส้นยาวเทา่กนั แล้วคอร์ดทัง้สองนัน้จะอยู่ 
หา่งจากจุดศนูย์กลางของวงกลมเป็นระยะเทา่กนั” 
ทฤษฎี  “ถ้าคอร์ดสองเส้นอยู่หา่งจากจุดศนูย์กลางของวงกลมเป็นระยะเท่ากัน แล้ว
คอร์ดทัง้สองยาวเทา่กนั ” 

9 การหาขนาดของมุมของจุดตดัภายนอกและภายในของวงกลมท่ีเกิดจากคอร์ดสอง
เส้นตดักนั 

10 การตดักนัของคอร์ด 
11 ทฤษฎี  “เส้นสมัผสัวงกลมจะตัง้ฉากกบัรัศมีของวงกลมท่ีจุดสมัผสั” 

ทฤษฎี “เส้นตรงท่ีตัง้ฉากกับรัศมีของวงกลมท่ีจุดจุดหนึ่งบนวงกลมจะเป็นเส้นสมัผสั
วงกลมท่ีจุดนัน้” 

 
1.5. เขี ยนแผนการจัด กิ จก รรมการเรียน รู้ค ณิ ตศาสต ร์โดย ใช้ โป รแกรม  

The Geometer’s Sketchpad (GSP)  ร่ ว ม กั บ แ น ว คิ ด ห้ อ ง เ รี ย น ก ลั บ ด้ า น  โด ย แ ผ น 
การจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย สาระส าคัญ สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียน  
การสอน สือ่การเรียนการสอนและการวดัประเมินผล โดยมีรายละเอียดเนือ้หารายคาบดงันี ้ 
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ตาราง 10แสดงรายละเอียดของกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s 
Sketchpad (GSP) ร่วมกบัแนวคิดห้องเรียนกลบัด้าน เร่ือง วงกลม รายคาบมีดงันี ้
 
แผนการ
เรียนรู้ที่ 

จ านวน
คาบ 

สาระการเรียนรู้นอกห้องเรียน 
(ผ่านวิดีโอ) 

สาระการเรียนรู้ในห้องเรียน 

1 1 ไม่มี แนะน าการเรียนโดยใช้โปรแกรม GSP  

- สว่นประกอบของวงกลม 

- การสร้างสว่นประกอบตา่ง ๆโดยใช้

โปรแกรม GSP เบือ้งต้น   

2 2 ส ารวจทฤษฎี “รูปสามเหลี่ยมแนบ

ในคร่ึงวงกลมจะมีมุมท่ีเส้นรอบวง

เป็นมมุฉาก” 

ท าแบบฝึกหดัและการพิสจูน์เก่ียวกบั 

    ทฤษฎี“รูปสามเหลี่ยมแนบในคร่ึง

วงกลมจะมีมมุท่ีเส้นรอบวงเป็นมมุฉาก” 

3 3 ส ารวจ 

    ทฤษฎี  “ในวงกลมเดียวกัน มมุท่ี

จุดศนูย์กลางจะมีขนาดเป็นสองเท่า

ของขนาดมมุในสว่นโค้งของวงกลม

ท่ีรองรับด้วยสว่นโค้งเดียวกนั” 

ท าแบบฝึกหดัและการพิสจูน์เก่ียวกบั 

    ทฤษฎี  “ในวงกลมเดียวกัน มุมท่ีจุด

ศูนย์กลางจะมีขนาดเป็นสองเท่าของ

ขนาดมุมในสว่นโค้งของวงกลมท่ีรองรับ

ด้วยสว่นโค้งเดียวกนั” 

4 4 ส ารวจ  

    ทฤษฎี “ในวงกลมเดียวกัน มุม

ในสว่นโค้งของวงกลมท่ีรองรับด้วย

สว่นโค้งเดียวกนัจะมีขนาดเทา่กนั” 

ท าแบบฝึกหดัและพิสจูน์เก่ียวกบั 

    ทฤษฎี “ในวงกลมเดียวกนั มมุใน

สว่นโค้งของวงกลมท่ีรองรับด้วยสว่น

โค้งเดียวกนัจะมีขนาดเทา่กนั” 

5 5 ส ารวจ 

    ทฤษฎี  “ในวงกลมวงเดียวกัน

หรือวงกลมท่ีเท่ากันทุกประการทุก

ประการ ถ้ามุมท่ีจุดศูนย์กลางมี

ขนาดเท่ากันแล้วส่วนโค้งท่ีรองรับ

มมุท่ีจุดศนูย์กลางจะยาวเทา่กนั” 

แบบฝึกหดัโดยใช้ความรู้เก่ียวกบั 

   ทฤษฎี  “ในวงกลมวงเดียวกันหรือ

วงกลมท่ีเท่ากันทุกประการทุกประการ 

ถ้ามมุท่ีจุดศนูย์กลางมีขนาดเทา่กันแล้ว

ส่วนโค้งท่ีรองรับมุมท่ีจุดศูนย์กลางจะ

ยาวเทา่กนั” 
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ตาราง 10 (ตอ่) 

แผนการ
เรียนรู้ที่ 

จ านวน
คาบ 

สาระการเรียนรู้นอกห้องเรียน 
(ผ่านวิดีโอ) 

สาระการเรียนรู้ในห้องเรียน 

5 5      ทฤษฎี “ในวงกลมวงเดียวกัน 

หรือในวงกลมท่ีเท่ากันทุกประการ 

ถ้าสว่นโค้งยาวเท่ากัน แล้วมุมท่ีจุด

ศูนย์กลางท่ีรองรับด้วยสว่นโค้งนัน้

จะมีขนาดเทา่กนั 

     ทฤษฎี “ในวงกลมวงเดียวกนั หรือใน

วงกลมท่ีเท่ากันทุกประการ ถ้าสว่นโค้ง

ยาวเท่ากัน แล้วมุมท่ีจุดศูนย์กลางท่ี

รอง รับ ด้ วยส่วน โค้ งนั น้ จะ มี ขนาด

เทา่กนั” 

        ทฤษฎี “ในวงกลมวงเดียวกัน 

หรือในวงกลมท่ีเท่ากันทุกประการ 

ถ้ามุม ในส่วนโค้งของวงกลม มี

ขนาดเท่ากันแล้วส่วนโค้งท่ีรองรับ

มมุทัง้สองจะยาวเทา่กนั” 

     ทฤษฎี “ในวงกลมวงเดียวกัน 

หรือในวงกลมท่ีเท่ากันทุกประการ 

ถ้าส่วนโค้งยาวเท่ากัน แล้วมุมใน

ส่วนโค้งของวงกลมท่ีรองรับด้วย

สว่นโค้งนัน้จะมีขนาดเทา่กนั” 

      ทฤษฎี “ในวงกลมวงเดียวกัน หรือ

ในวงกลมท่ีเท่ากนัทุกประการ ถ้ามุมใน

สว่นโค้งของวงกลมมีขนาดเท่ากันแล้ว

ส่วนโค้งท่ี รองรับมุมทั ง้สองจะยาว

เทา่กนั” 

     ทฤษฎี “ในวงกลมวงเดียวกนั หรือใน

วงกลมท่ีเท่ากันทุกประการ ถ้าสว่นโค้ง

ยาวเท่ากัน แล้วมุม ในส่วนโค้งของ

วงกลมท่ีรองรับด้วยส่วนโค้งนัน้จะมี

ขนาดเทา่กนั” 

6 6 ส ารวจ 

รูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า ท่ี

แนบในวงกลม 

ท าแบบฝึกหดัโดยใช้ความรู้เก่ียวกบั 

รูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าท่ีแนบ

ในวงกลม 

7 7 ส ารวจ 

    ทฤษฎี  “ถ้าส่วนของเส้นตรงท่ี

ผ่านจุดศูนย์กลางของวงกลมตัง้

ฉากกับ คอ ร์ด ท่ี ไม่ ใช่ เส้ น ผ่ าน

ศูนย์กลางแล้วส่วนของเส้นตรงนัน้

จะแบง่คร่ึงคอร์ด” 

ท าแบบฝึกหดัและการพิสจูน์เก่ียวกบั 

    ทฤษฎี  “ถ้าส่วนของเส้นตรงท่ีผ่าน

จุดศูนย์กลางของวงกลมตัง้ฉากกับ

คอร์ดท่ีไม่ใช่เส้นผา่นศนูย์กลางแล้วสว่น

ของเส้นตรงนัน้จะแบง่คร่ึงคอร์ด” 

ทฤษฎ ี “ถ้าสว่นของเส้นตรงซึง่ผา่นจุด 
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ตาราง 10 (ตอ่) 

แผนการ
เรียนรู้ที่ 

จ านวน
คาบ 

สาระการเรียนรู้นอกห้องเรียน 
(ผ่านวิดีโอ) 

สาระการเรียนรู้ในห้องเรียน 

  ทฤษฎี  “ถ้าสว่นของเส้นตรงซึง่ผ่าน

จุดศูนย์กลางของวงกลมแบ่งคร่ึง

คอร์ดซึ่งไม่ใช่เส้นผ่านศูนย์กลาง

แล้วส่วนของเส้นตรงนัน้จะตัง้ฉาก

กบัคอร์ด” 

ศนูย์กลางของวงกลมแบง่คร่ึงคอร์ดซึง่

ไม่ใช่เส้นผา่นศนูย์กลางแล้วสว่นของ

เส้นตรงนัน้จะตัง้ฉากกบัคอร์ด” 

8 8 ส ารวจ  

    ทฤษฎี  “ในวงกลมวงหนึ่ง ถ้า

คอร์ดสองเส้นยาวเทา่กนั แล้วคอร์ด

ทัง้สองนัน้จะอยู ่

ห่างจากจุดศูนย์กลางของวงกลม

เป็นระยะเทา่กนั” 

ทฤษฎี  “ถ้าคอร์ดสองเส้นอยู่ห่าง

จากจุดศูนย์กลางของวงกลมเป็น

ระยะเท่ากัน แล้วคอร์ดทัง้สองยาว

เทา่กนั ” 

ท าแบบฝึกหดัและการพิสจูน์เก่ียวกบั  

    ทฤษฎี  “ในวงกลมวงหนึ่ง ถ้าคอร์ด

สองเส้นยาวเท่ากัน แล้วคอร์ดทัง้สอง

นัน้จะอยู ่

ห่างจากจุดศูนย์กลางของวงกลมเป็น

ระยะเทา่กนั” 

ทฤษฎี  “ถ้าคอร์ดสองเส้นอยูห่า่งจาก

จุดศนูย์กลางของวงกลมเป็นระยะ

เทา่กนั แล้วคอร์ดทัง้สองยาวเทา่กนั ” 

9 9 ส ารวจ  

การหาขนาดของมุมของจุดตัด

ภายนอกและภายในของวงกลมท่ี

เกิดจากคอร์ดสองเส้นตดักนั 

ท าแบบฝึกหดัเก่ียวกบัพิสจูน์เก่ียวกบั   

การหาขนาดของมมุของจุดตดัภายนอก

และภายในของวงกลมท่ีเกิดจากคอร์ด

สองเส้นตดักนั 

10 10 ส ารวจ  

การตดักนัของคอร์ด 

แบบฝึกหดัและการพิสจูน์เก่ียวกบั 

การตดักนัของคอร์ด 
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ตาราง 10 (ตอ่) 

แผนการ
เรียนรู้ที่ 

จ านวน
คาบ 

สาระการเรียนรู้นอกห้องเรียน 
(ผ่านวิดีโอ) 

สาระการเรียนรู้ในห้องเรียน 

11 11 ส ารวจ  

    ทฤษฎี  “เส้นสมัผสัวงกลมจะตัง้

ฉากกบัรัศมีของวงกลมท่ีจุดสมัผสั” 

ทฤษฎี “เส้นตรงท่ีตัง้ฉากกับรัศมี

ของวงกลมท่ีจุดจุดหนึ่งบนวงกลม

จะเป็นเส้นสมัผสัวงกลมท่ีจุดนัน้”” 

ท าแบบฝึกหัดและการพิสูจน์เก่ียวกับ

ทฤษฎี  “เส้นสมัผสัวงกลมจะตัง้ฉากกับ

รัศมีของวงกลมท่ีจุดสมัผสั” 

ทฤษฎี “เส้นตรงท่ีตัง้ฉากกบัรัศมีของ

วงกลมท่ีจุดจุดหนึง่บนวงกลมจะเป็น

เส้นสมัผสัวงกลมท่ีจุดนัน้” 

 
ซึง่แผนการจดัการเรียนรู้แตล่ะแผนประกอบด้วย  

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
2. ผลการเรียนรู้ 
3. สาระส าคญั 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้  

4.1 ด้านความรู้ 
4.2 ด้านทกัษะและกระบวนการ 
4.3 ด้านคณุลกัษณะ 

5. สาระการเรียนรู้ 
6. กิจกรรมการเรียนรู้  ประกอบด้วย  

6.1 ขัน้ศกึษาเนือ้หานอกชัน้เรียน  
6.1.1. นกัเรียนศกึษาเนือ้หาประกอบใบงานเก่ียวกบัทฤษฎีวงกลมจากวีดิโอ 

ในGoogle Classroom ท่ีครูแสดงการเคลื่อนไหวรูปในกรณีท่ีแตกต่างกนัเพื่อให้นกัเรียนจดบนัทึก
สิง่ท่ีสงัเกตได้และคาดเดาทฤษฎีวงกลม 

6.1.2.  ครูสรุปทฤษฎีวงกลมและแสดงตวัอยา่งโจทย์ทฤษฎีจ านวน 2 ข้อ 
6.1.3.  ครูให้นกัเรียนท าแบบฝึกหดัเก่ียวกบัโจทย์ทฤษฎีท่ีได้เรียนไปแล้ว 

6.2 ขัน้การเรียนการสอนในห้องเรียน  
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6.2.1 ครูเก็บใบงานท่ีนกัเรียนใช้เรียนรู้ในขัน้ศึกษาเนือ้หานอกชัน้เรียนเพื่อ
น าไปตรวจสอบความถกูต้อง 

6.2.2 ครูสอบถามข้อสงสัยเก่ียวกับทฤษฎี แบบฝึกหัดท่ีได้ศึกษามาและ
ข้อจ ากดัในการเรียนขัน้ศกึษาเนือ้หานอกชัน้เรียน 

6.2.3 ครูใช้การซกัถามประกอบกับการอธิบายให้นกัเรียนใช้โปรแกรม GSP
แสดงข้อความต่าง ๆท่ีใช้การพิสูจน์ทฤษฎีวงกลมท่ีนกัเรียนได้ศึกษามาแล้วให้นักเรียนเห็นเป็น
รูปธรรม 

6.2.4 ครูให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดทัง้แบบรายบุคคล หรือแบบกลุ่มซึ่งเป็น
โจทย์ท่ีมีความซบัซ้อนมากขึน้โดยครูให้ค าปรึกษาพร้อมทัง้ให้ผลป้อนกลบัและน าเสนอแนวคิด
หน้าชัน้เรียน 

6.2.5  ครูใช้การถามตอบกับนกัเรียนเพื่อให้นกัเรียนสรุปบทเรียนร่วมกันอีก
ครัง้ 

7. สือ่การเรียนรู้/แหลง่การเรียนรู้ 
8. ชิน้งาน/ภาระงาน 
9. การวดัและประเมินผล 
10. การบนัทกึผลหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้  

1.6. น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างขึน้ไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อตรวจพิจารณา  
ความถกูต้องเหมาะสมของเนือ้หาและให้ข้อเสนอแนะแล้วน ามาปรับปรุง 

1.7. น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s 
sketchpad (GSP) ร่วมกบัแนวคิดห้องเรียนกลบัด้านเร่ือง วงกลม ไปให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ทา่น 
ด้านการสอนคณิตศาสตร์เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของเนือ้หา ความสอดคล้องของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ สือ่และการประเมินผล  ดงันี ้ 

1.7.1 ความชดัเจนและถกูต้องของเนือ้หา  
1.7.2 ความสอดคล้องของเนือ้หากิจกรรมและสื่อการเรียนรู้คณิ ตศาสตร์ท่ีใช้

โปรแกรม The Geometer’s sketchpad (GSP) ร่วมกบัแนวคิดห้องเรียนกลบัด้าน 
1.7.3 ความสอดคล้องผลการเรียนรู้กบัการวดัประเมินผล 

1.8. น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองกบันกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปี
ท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2561 ท่ีไม่ใช่กลุม่ตวัอย่างจ านวน 5 คน เพื่อหาข้อบกพร่องในการ
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จัดการเรียนรู้  เวลา สื่อและปริมาณเนือ้หาแล้วน ามาปรับปรุงจัดท าแผนการเรียนรู้ฉบบัสมบูรณ์
เพื่อน าไปใช้กบักลุม่ตวัอยา่งตอ่ไป 

1.9. ปรับปรุงแผนการเรียนรู้ในประเด็น เวลาในการท ากิจกรรมและจ านวนแบบฝึกหดัใน
ห้องเรียน รวมทัง้การเตรียมตอมพิวเตอร์ส าหรับการส ารวจของนกัเรียน 

 
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ืองวงกลม  
โดยมีขัน้ตอนในการสร้างและหาคณุภาพเคร่ืองมือดงันี ้

2.1 ศกึษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการวดั ประเมินผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างข้อค าถาม  

2.2 ศึกษาหลักสูตร เนือ้หาในหนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่ม เติม เล่ม 2 
 ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 เร่ือง วงกลม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างข้อค าถาม  

2.3 สร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบให้สอดคล้องกับเนือ้หาและพฤติกรรมด้านสติปัญญา 
(Cognitive Domain) ตาม 4 ขัน้ตอนของวิลสนั (Wilson. 1971:  643-685) ดงันี ้

1) ความรู้ความจ าด้านการคิดค านวณ (Computation) ได้แก่ ความรู้ความจ า
เก่ียวกับข้อเท็จจริง ความรู้ความจ าเก่ียวกับศัพท์และนิยาม และความสามารถในการใช้  
กระบวนการคิดค านวณ 

2) ค ว าม เข้ า ใจ  (Comprehension) ไ ด้ แ ก่  ค ว าม เข้ า ใจ เก่ี ย วกั บ ห ลัก ก า ร  
กฎทางคณิตศาสตร์และการสรุปอ้างอิงในกรณีทั่วไป ความเข้าใจในโครงสร้าง ความสามารถ  
ในการเปลี่ยนรูปแบบปัญหาจากแบบหนึ่งไปเป็นอีกแบบหนึ่ง ความสามารถเก่ียวกับเหตุผล 
 และความสามารถในการอ่านและตีความโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

3) ก า รน า ไป ใ ช้  (Application) ไ ด้ แ ก่  ค ว าม ส า ม า รถ ใน ก า รแ ก้ ปั ญ ห า 
ในการตัดสินใจแก้ปัญหาท่ีนักเรียนคุ้ นเคย ซึ่งคล้ายกับแบบฝึกหัดท่ีนักเรียนเคยแก้ปัญหา  
จนได้ค าตอบออกมาแล้ว 

4) การวิเคราะห์ (Analysis) ได้แก่  ความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีนักเรียน 
ไม่เคยท าแบบฝึกหัดมาก่อนซึ่งส่วนใหญ่เป็นโจทย์พลิกแพลง แต่ก็อยู่ในขอบเขตของเนือ้หา  
วิชาท่ีเรียนโดยต้องอาศยัความรู้ท่ีได้เรียนมารวมกบัความคิดสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหา 

2.4 ด าเนินการสร้างแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง วงกลม แบบปรนัย 
 4 ตัวเลือกให้ครอบคลุมเนือ้หาและจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้ โดยผู้วิจัยต้องการข้อสอบ จ านวน  
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2 ฉบับ แบบคู่ขนาน ฉบับละ 20 ข้อ ส าหรับทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน จึงจัดท าข้อสอบ 
จ านวน 34 ข้อ น าเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ให้พิจารณาแก้ไข แล้วปรับปรุง 
แก้ไขตามค าแนะน า(รายละเอียดแสดงในตาราง 25 ภาคผนวก ข) 

2.5 น าแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง วงกลม ท่ีสร้างขึน้ 
เสนอผู้ เช่ียวชาญการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จ านวน  3 ท่าน เพื่อพิจารณา 
ความเหมาะสมของลกัษณะการใช้ค าถาม ความเหมาะสมของภาษา ตวัเลือก ความสอดคล้อง  
กับพฤติกรรม ท่ีต้องการวัด และความเท่ียงตรงด้านเนื อ้หาของแบบทดสอบ ( Index of 
Congruence: IOC) โดยใช้สูตรของโรวิเนลลี และแฮมเบลตนั (ล้วน สายยศ, 2538) โดยก าหนด
ระดบัคะแนนความคิดเห็นแตล่ะทา่นให้คะแนนตามเกณฑ์ ดงันี ้

คะแนน +1 เม่ือแนใ่จวา่ข้อสอบมีความสอดคล้องหรือวดัได้ตรงกบัจุดประสงค์ 
คะแนน 0  เม่ือไม่แนใ่จวา่ข้อสอบมีความสอดคล้องหรือวดัได้ตรงกบัจุดประสงค์ 
คะแนน -1 เม่ือแนใ่จวา่ข้อสอบไม่มีความสอดคล้องหรือวดัได้ตรงกบัจุดประสงค์ 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะให้ปรับปรุงในประเด็นเก่ียวกับความถูกต้อง ชัดเจนของ

ข้อค าถามและความสอดคล้องของข้อค าถามกบัสิง่ท่ีผู้วิจยัต้องการวดั 
2.6 น าคะแนนท่ีได้มาค านวณค่า IOC ของแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

คณิตศาสตร์ เร่ือง วงกลม มาพิจารณาเลอืกข้อท่ีมีคา่ IOC ตัง้แต ่0.67 - 1และน ามาปรับปรุงแก้ไข
ให้เหมาะสมและถกูต้อง 

2.7 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง วงกลม ท่ีผ่าน 
การคดัเลอืกไปทดลองใช้กบันกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนทวีธาภิเศก ปีการศึกษา 2561 
ซึง่เคยเรียนเร่ืองนีม้าแล้ว จ านวน  28 คน  

2.8 น าผลท่ีได้มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ และวิ เคราะห์หาคุณภาพด้วย 
ความยากง่าย (p) และอ านาจจ าแนกรายข้อ (r) ของแบบทดสอบท่ีสร้างขึน้โดยใช้สูตร 
 (พิ ชิต ฤทธ์ิจรูญ , 2553)เพื่ อคัดเลือกข้อสอบท่ีมีค่าความยากง่าย (p) ตัง้แต่0.5 – 0.75 
และค่าอ านาจจ าแนก (r) ตัง้แต่ 0.25 – 0.63 จ านวน 20 ข้อ และหาความเช่ือมั่นแบบคูเดอร์-ริ
ชาร์ดสนั (Kuder Richardson) โดยใช้สตูร KR-20 (ล้วน สายยศ, 2538) เทา่กบั 0.53  

2.9 น าแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์เร่ือง วงกลม ท่ีคัดเลือก 
มาด าเนินการจัดท าข้อสอบคู่ขนาน 20 ข้อ โดยให้สอดคล้องกับตารางวิเคราะห์ข้อสอบ  
ด้านเนือ้หาและพฤติกรรมด้านสติปัญญาท่ีได้ก าหนดไว้ และผู้ เช่ียวชาญพิจารณาความสอดคล้อง 
ของข้อสอบคูข่นาน โดยเลอืกข้อท่ีมีคา่ IOC เทา่กบั 1 
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2.10 จดัท าแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง วงกลม ฉบบัสมบูรณ์
เพื่อน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียน ทวีธาภิ เศกท่ีเป็น  
กลุม่ตวัอยา่งตอ่ไป 

3. แบบวัดระดับความคิดทางเรขาคณิตเร่ือง วงกลม 
 มีขัน้ตอนในการสร้างและหาคณุภาพเคร่ืองมือดงันี ้
3.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการวดัและการประเมิน 

ระดบัความคิดทางเรขาคณิต เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างข้อค าถามในแบบวดัระดบัความคิด 
ทางเรขาคณิต   

3.2 ศึกษาหลักสูตร เนือ้หาในหนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่ม เติม เล่ม 2  
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 เร่ือง วงกลม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างข้อค าถามในแบบวดัระดับ 
ความคิดทางเรขาคณิต   

3.3 ด าเนินการสร้างแบบวัดระดับความคิดทางเรขาคณิต เร่ือง วงกลม แบบปรนัย  
4 ตวัเลือก ให้ครอบคลมุเนือ้หาและจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้ โดยผู้วิจัยต้องการข้อสอบ จ านวน 2 
ฉบบั แบบคู่ขนาน ฉบบัละ 20 ข้อ ส าหรับทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน จึงจัดท าข้อสอบจ านวน 
30 ข้อ โดยใช้แบบวัดความคิดของ Usiskin (1982) มาปรับด้านภาษาและเนือ้หาเร่ือง วงกลม  
วัดระดับความคิดทางเรขาคณิต 4 ขัน้ ได้แก่ ระดับ 0 การนึกภาพ ( Visualization)  ระดับ 1  
การวิเคราะห์ (Analysis) ระดับ 2 การอนุมานอย่างไม่มีแบบแผน (Informal Deduction) และ 
ระดับ 3 การอนุมานอย่างมีแบบแผน(Deduction)โดยไม่วัดระดับท่ี4 เน่ืองจากเป้าหมายของ 
การเรียนเร่ือง วงกลมของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เน้นพฒันาในระดบัท่ี 3 ได้แก่ การพิสจูน์
ทฤษฎีวงกลม  อีกทัง้ระดับความคิดทางเราคณิตขัน้ท่ี 4  ความคิดสุดยอด (Rior) สังเกตและ 
ตีความในเชิงการสร้างทฤษฎี ซึ่งเป็นเนือ้หาท่ีไม่เหมาะสมกับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  3  
จึงตัดออกและเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ให้พิจารณาแก้ไข แล้วปรับปรุง  
แก้ไขตามค าแนะน า โดยข้อสอบท่ีต้องการจ านวน 20 ข้อมีรายละเอียดในแตล่ะข้อดงัตาราง 11 
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ตาราง 11แสดงรายละเอียดของชนิดของข้อค าถามระดบัความคิดทางเรขาคณิตของ แวน ฮีล ี 
ในแบบวดัระดบัความคิดทางเรขาคณิต เร่ือง วงกลม 
 

จ านวนข้อสอบที่ใช้ ข้อที่ ชนิดของข้อค าถามระดับความคิดทาง
เรขาคณิตของ แวน ฮีลี 

ผู้วิจยัสร้างข้อสอบ 8 ข้อแล้วคดัเลอืกมาใช้ 5 ข้อ  1-5 ระดบั 0 การนกึภาพ 

ผู้วิจยัสร้างข้อสอบ 8 ข้อแล้วคดัเลอืกมาใช้ 5 ข้อ 6-10 ระดบั 1 การวิเคราะห์ 

ผู้วิจยัสร้างข้อสอบ 8 ข้อแล้วคดัเลอืกมาใช้ 5 ข้อ 11-15 ระดบั 2 การอนมุานท่ีไม่เป็นแบบแผน 

ผู้วิจยัสร้างข้อสอบ 8 ข้อแล้วคดัเลอืกมาใช้ 5 ข้อ 16-20 ระดบั 3 การอนมุานท่ีเป็นแบบแผน 

 
ตัวอย่างข้อสอบในแบบวัดระดับความคดิทางเรขาคณิต เร่ือง วงกลม 
ระดับ 0 การนึกภาพ  

จากรูปท่ีก าหนดให้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อใดคือ มมุในสว่นโค้งของวงกลมท่ีรองรับด้วยสว่นโค้งเดียวกัน 

  ก. CAD , CBD              ข. CAD , COD  

  ค. COD , CBD              ง. ถูกทกุขอ้ทีก่ล่าวมา 
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A

B

C

D

พื้นทีส่่วนที ่4 

พื้นทีส่่วนที ่3 

พื้นทีส่่วนที ่2 

พื้นทีส่่วนที ่1 

C O E

F

A

B

 
ระดับ 1 การวิเคราะห์ 

   จากรูปท่ีก าหนดให้  
 

 

 

 

 

ข้อใดตอ่ไปนีเ้รียกวา่เซกเตอร์ (Secter) และ เซกเมนต์(Secment) ของวงกลมตามล าดบั   

   ก. พืน้สว่นท่ี 1 และพืน้สว่นท่ี  4       ข. พืน้สว่นท่ี 2 และพืน้สว่นท่ี  3 

   ค. พืน้สว่นท่ี 3 และพืน้สว่นท่ี  4        ง. พืน้สว่นท่ี 4 และพืน้สว่นท่ี  1 

 

ระดับ 2 การอนุมานที่ไม่เป็นแบบแผน 

 จากรูปท่ีก าหนดให้ 
 

 

 

 

 

 

 

  อตัราสว่นความยาว AB : BC : CD : AD 3 : 3 : 2 :1=    แล้วข้อใดตอ่ไปนีก้ลา่วไม่ถกูต้อง  

ก. ABD ACD=         ข.  BDC ADB=  

ค. BA C ADB=         ง.   BCA CBD=  
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B

D

 

ระดับ 3 การอนุมานที่เป็นแบบแผน 

จากรูปก าหนดให้ AB  และ CD  เป็นเส้นผา่นศนูย์กลางของวงกลมO ซึง่ตัง้ฉากซึง่กนัและกนั ดงัรูป  

 

 

 

 

 

 

ขอ้ความที ่1 :  AOC BOC BDO ADO      

ขอ้ความที ่2: AD BD BC AC= = =   

ขอ้ความที ่3 : DAO ADO BDO DBO OBC OCB OCA= = = = = =  

ขอ้ความที ่4 : AOC , BOC , BDO , ADO     เป็นสามเหลีย่มหนา้จัว่ 

ขอ้ความที ่5: CAD ADB CBD AOB 90= = = =   

ข้อใดกลา่วถกูต้องเก่ียวกบักระบวนการพิสจูน์วา่ “ สีเ่หลีย่ม ABCD เป็นสีเ่หลีย่มจตัรัุส”  

 

 เหตผุลในการพิสจูน์ สิง่ท่ีต้องการพิสจูน์ 

ก. ข้อความท่ี1  ข้อความท่ี 2 

ข. ข้อความท่ี4 ข้อความท่ี 3 

ค. ข้อความท่ี5 ข้อความท่ี 3 

ง. ข้อความท่ี1 และ ข้อความท่ี4  ข้อความท่ี 3 

 
3.4 ก าหนดเกณฑ์การตดัสินการผ่านในแต่ละขัน้ของระดบัความคิดทางเรขาคณิตของ 

Usiskin โดยใช้เกณฑ์ผา่น 3ใน 5ข้อ และใช้น า้หนกัคะแนนรวมเพื่อช่วยในการแปลผลดงัตาราง 12 
 
ตาราง 12แสดงวิธีการจ าแนกผู้สอบของ Usiskin ตามล าดบัขัน้ของแวน ฮีล ีและแปลระดบัขัน้
ความคิดทางเรขาคณิตจากแต้มคะแนนรวมทัง้หมดตามล าดบัขัน้ของแวน ฮีลี 
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ระดับ

ความคิดทาง
เรขาคณิต 

ข้อที่ จ านวนข้อที่ท า
ถูก 

น า้หนักคะแนน
ที่ได้ 

น า้หนักคะแนนรวมและ
แปลระดับขัน้ความคิดทาง

เรขาคณิต 

ระดบั 0  

การนกึภาพ  

1-5 ตอบถกู 3-5 ข้อ  ได้1คะแนน 

(ผา่นระดบั 0) 

รวม 1 คะแนน 

(พิจารณาในระดบั 1 ตอ่ไป) 

ตอบถกู 0-2 ข้อ  - 

(ไม่ผา่นระดบั 0) 

นกัเรียนไม่ผา่นระดบัความคิด

ทางเรขาคณิตระดบั 0 

ระดบั 1  

การวิเคราะห์  

6-10 

 

ตอบถกู 3-5 ข้อ  ได้ 2 คะแนน  

(ผา่นระดบั 1)  

รวม 3 คะแนน  

 (พิจารณาในระดบั 2 ตอ่ไป) 

ตอบถกู 0-2 ข้อ  - 

(ไม่ผา่นระดบั 1) 

นกัเรียนมีระดบัความคิดทาง

เรขาคณิตระดบั 0 การนกึภาพ 

ระดบั 2  

การอนมุาน  

อยา่งไม่มีแบบ

แผน 

11-15 

 

ตอบถกู 3-5 ข้อ  ได้ 4 คะแนน 

(ผา่นระดบั 2)  

รวม 7 คะแนน 

 (พิจารณาในระดบั 3 ตอ่ไป) 

ตอบถกู 0-2 ข้อ - 

(ไม่ผา่นระดบั 2) 

นกัเรียนมีระดบัความคิดทาง

เรขาคณิตระดบั 1 การ

วิเคราะห์ 

ระดบั 3 

 การอนมุาน

อยา่งมีแบบ

แผน 

16-20 

 

ตอบถกู 3-5 ข้อ  ได้ 8 คะแนน   

(ผา่นระดบั 3) 

รวม 15 คะแนน 

นกัเรียนมีระดบัความคิดทาง

เรขาคณิตระดบั 3 การอนมุาน

อยา่งมีแบบแผน 

ตอบถกู 0-2 ข้อ - 

(ไม่ผา่นระดบั 3) 

นกัเรียนมีระดบัความคิดทาง

เรขาคณิตระดบั 2 การอนมุาน

อยา่งไม่มีแบบแผน 

 
จากตาราง 12 เม่ือพิจารณาลักษณะของระดับความคิดทางเรขาคณิ ตท่ีต้อง 

พฒันาจากระดบัต ่าไปสู่ระดับสงูโดยไม่มีการข้ามขัน้  (Usiskin, 1982)ท าให้น า้หนักคะแนนรวม 
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ทัง้หมดของแบบทดสอบของนักเรียนท่ีจะสามารถน ามาแปลผลได้เพียง 4 กรณีเท่านัน้  คือ 
 1 , 3 , 7 , 15 การแปลผล  

ตวัอยา่งการแปลความหมายจากน า้หนกัคะแนนรวม เช่น 
กรณีท่ี 1 นกัเรียนท าแบบทดสอบวดัระดบัความคิดทางเรขาคณิตในข้อ1-5 ท าได้ 3 

ข้อ ถือว่าผ่านขัน้0  และในข้อ 6-10 ท าได้ 3 ข้อ ถือว่าผ่านในขัน้1  และ ในข้อท่ี11-15 ท าได้ 2 ข้อ 
ถือว่าไม่ผ่านในขัน้ท่ี2 และในข้อท่ี16-20 ท าได้ 2 ข้อถือว่าไม่ผ่านในขัน้ท่ี  3 ดังนัน้สรุปได้ว่า 
นักเรียนคนนีจ้ะได้น า้หนักคะแนนรวมทัง้หมดของแบบทดสอบเท่ากับ 3 เท่านัน้ แปลผลว่า 
นกัเรียนมีระดบัความคิดทางเรขาคณิตในขัน้ 1  

กรณีท่ี 2 นกัเรียนท าแบบทดสอบวดัล าดบัความคิดทางเรขาคณิตในข้อ1-5 ท าได้ 3 
ข้อ ถือว่าผ่านขัน้0  และในข้อ 6-10 ท าได้ 2 ข้อ ถือว่าไม่ผ่านในขัน้1  และ ในข้อท่ี11-15 ท าได้ 3 
ข้อ  ถือว่าผ่านในขัน้ ท่ี2 แต่เน่ืองจากนักเรียนไม่ผ่านในขัน้ ท่ี  1 จะไม่ผ่านในขัน้ ท่ีสูงกว่า 
ตามลักษณะความคิดทางเรขาคณิตจะข้ามระดับขัน้ไม่ได้ดังนัน้นักเรียนคนนีจ้ะได้น า้หนัก  
คะแนนรวมทัง้หมดเทา่กบั 1 แปลผลวา่นกัเรียนมีระดบัความคิดทางเรขาคณิตในขัน้ 0  

3.5 น าแบบวัดระดับความคิดทางเรขาคณิตเร่ือง วงกลม ท่ีสร้างขึน้เสนอผู้ เช่ียวชาญ  
จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบคุณภาพความเท่ียงตรงของแบบทดสอบ (Index of Congruence: 
IOC) โดยใช้สูตรของโรวิเนลลี และแฮมเบลตัน (ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ 2538:  248)  
โดยมีเกณฑ์ดงันี ้

คะแนน +1 ส าห รับ ข้อสอบ ท่ี วัด ได้ตรงกับ ระดับความคิดทางเรขาคณิ ต  
เร่ือง วงกลม 

คะแนน  0  ส าหรับข้อท่ีไม่แน่ใจว่าวดัได้ตรงกับระดบัความคิดทางเรขาคณิต เร่ือง 
วงกลม             

คะแนน   -1 ส าห รับ ข้อสอบ ท่ี วัด ไม่ ตรงกับ ระดับความ คิดทางเรขาคณิ ต  
เร่ือง วงกลม 

โดยผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะให้ปรับปรุงในประเด็นเก่ียวกับความถูกต้อง ชัดเจนของข้อ
ค าถามและความสอดคล้องของข้อค าถามกบัสิง่ท่ีผู้วิจยัต้องการวดั 

3.6 น าคะแนนท่ีได้มาค านวณค่า IOC ของแบบทดสอบ โดยเลือกข้อ ท่ีมีค่า IOC 
ตัง้แต0่.67 - 1 และปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมและถกูต้อง 
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3.7  น าแบบวดัระดบัความคิดทางเรขาคณิต เร่ือง วงกลม ท่ีผา่นการคดัเลอืกไปทดลอง
กบันกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนทวีธาภิเศก ปีการศึกษา 2561 ซึ่งเคยเรียนเร่ือง วงกลม
มาแล้วในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมในระดบัชัน้ จ านวน 28 คน  

3.8 น าผลท่ีได้มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้และวิเคราะห์หาคุณภาพด้วย 
ความยากง่าย(p) และอ านาจจ าแนกรายข้อ (r) ของแบบทดสอบท่ีสร้างขึน้โดยใช้สูตรของ 
 (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ , 2553) เพื่อคัดเลือกข้อสอบท่ีมีค่าความยากง่าย (p) อยู่ตัง้แต่ 0.25 – 0.80 
 และค่าอ านาจจ าแนก (r) ตัง้แต่ 0.25 – 0.88 จ านวน 20ข้อ และหาความเช่ือมั่นแบบคูเดอร์-ริ
ชาร์ดสนั (Kuder Richardson) โดยใช้สตูร KR-20 (ล้วน สายยศ, 2538) เทา่กบั 0.68 

3.9 น าแบบวัดระดับความคิดทางเรขาคณิตเร่ือง วงกลม ท่ีคัดเลือกมาด าเนินการ 
จัดท าข้อสอบคู่ขนาน 20 ข้อ โดยให้สอดคล้องด้านเนือ้หาและระดับความคิดทางเรขาคณิต 
ท่ีได้ก าหนดไว้โดยเลอืกข้อท่ีมีคา่ IOC เทา่กบั 1 

3.10 จัดท าวัดระดับความคิดทางเรขาคณิตเร่ือง วงกลม ฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปเก็บ
รวบรวมข้อมลูกบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียน ทวีธาภิเศก ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่งตอ่ไป 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
แบบแผนการวิจัย  
การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Design) ซึ่งด าเนินการ

ทดลองโดยใช้แผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและสอบหลัง (One-Group Pretest-
Posttest Design) ซึง่มีรูปแบบวิจยัดงันี ้

 

ตาราง 13 แบบแผนการวิจยั 
 
กลุ่มตัวอย่าง การทดสอบก่อนเรียน การทดลอง การทดสอบหลัง

เรียน 

E 
1O  X 

2O  
 

สญัลกัษณ์ท่ีใช้ ในแบบแผนการทดลอง ดงันี ้ 
 E แทน  นกัเรียนกลุม่ทดลอง (Experimental Group) 
 X แทน  การจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s 

Sketchpad (GSP) ร่วมกบัแนวคิดห้องเรียนกลบัด้าน 
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 1O  แทนการทดสอบก่อนเรียน 

    2O  แทนการทดสอบหลงัเรียน 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการศกึษาวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัด าเนินการทดสอบตามขัน้ตอน ดงันี ้
4.1 ขอความอนุเคราะห์จากผู้บริหารโรงเรียนทวีธาภิเศก ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร ให้นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 32 คน เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครัง้นี  ้และผู้ วิจัยได้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้ 
โปรแกรม The Geometer’s sketchpad (GSP)ร่วมกบัแนวคิดห้องเรียนกลบัด้านด้วยตนเอง 

4.2 ผู้ วิจัยทดสอบวดัความรู้พืน้ฐานท่ีจ าเป็นในการเรียนเร่ืองวงกลม เช่น  สญัลกัษณ์ 
ของเส้นตรง มุม  มุมเส้นตรง  ส่วนโค้งของวงกลม  ส่วนประกอบพืน้ฐานของวงกลมเช่น จุด
ศนูย์กลาง เส้นผา่นศูนย์กลาง คอร์ด  สมบติัของมมุภายในรูปสามเหลี่ยม สามเหลี่ยมหน้าจัว่ เส้น
นานและเส้นตัด เป็นต้น โดยเป็นข้อสอบปรนัยชนิดเติมค าตอบ 10ข้อซึ่งนกัเรียนต้องผ่านเกณฑ์
การทดสอบร้อยละ 80 หากนักเรียนคนใดไม่ผ่านผู้ วิจัยจะท าการสอนเพิ่มเติมให้จนกว่าจะท า
แบบทดสอบผา่น 

4.3 ทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) โดยใช้แบบทดสอบ 2 ฉบับ ได้แก่ แบบทดสอบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์เร่ือง วงกลม จ านวน 20 ข้อ  และแบบวัดความคิดทาง
เรขาคณิตเร่ือง วงกลม จ านวน 20 ข้อกบักลุม่ตวัอยา่ง โดยใช้เวลา 2 คาบ คาบละ 55นาที  

4.4 ด าเนินการสอนความรู้พืน้ฐานจ าเป็นในการเรียน เร่ือง วงกลมโดยใช้โปรแกรม  
The Geometer’s sketchpad (GSP)เบือ้งต้นในห้องเรียน เพื่อเป็นพืน้ฐานในจัดกิจกรรมการ 
เรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s sketchpad (GSP)ร่วมกับแนวคิดห้องเรียน
กลับ ด้ าน  เ ร่ื อ ง  ว งก ลม  แ ละ ชี ้แ จ งนั ก เรี ย น ท่ี เป็ น ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า งท ราบ ถึ ง ก า รจั ด 
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s sketchpad (GSP)ร่วมกับ
แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน  เร่ือง วงกลม เพื่ อให้นักเรียนจะได้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อ ง 
โดยใช้เวลาจ านวน 1 คาบ คาบละ 55นาที 

4.5 ด าเนินการสอนโดยผู้ วิจัยเป็นผู้ สอนด้วยตนเองและใช้แผนการจัดกิจกรรม  
การเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s sketchpad (GSP)ร่วมกับแนวคิด
ห้องเรียนกลบัด้าน เร่ือง วงกลมของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ ใช้เวลาใน 
การสอน 11 คาบ 
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4.6 เม่ือสิน้สดุการเรียนการสอนตามท่ีก าหนดแล้ว จึงท าการทดสอบหลงัเรียน (Post-
Test) โดยใช้แบบทดสอบ 2 ฉบบั ได้แก่ แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง 
วงกลมจ านวน 20 ข้อ  และแบบวัดความคิดทางเรขาคณิต เร่ือง วงกลม จ านวน 20 ข้อกับกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยเป็นแบบคูข่นานกบัแบบทดสอบก่อนเรียน โดยใช้เวลา 2 คาบ คาบละ 55 นาที  

4.7 น าแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ และแบบวัดความคิดทาง
เรขาคณิตมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ แล้วน าไปวิเคราะห์คา่ทางสถิติตอ่ไป 
 

การศกึษาวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัมีล าดบัขัน้ตอนในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้
1. เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง วงกลม ของนักเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s 
sketchpad (GSP)ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้านหลังเรียนและก่อนเรียน ซึ่งใช้ค่าสถิติ T-
Test  for dependent Samples สตูรของ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2550) 

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง วงกลม ของนักเรียน 
ชั ้น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ท่ี  3  ท่ี ไ ด้ รั บ ก า ร จั ด กิ จ ก ร รม ก า ร เ รี ย น รู้ ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ โด ย ใ ช้  
โปรแกรม The Geometer’s sketchpad (GSP) ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้านหลังเรียน 
กบัเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยใช้คา่สถิติ T-Test One Group ของชูศรี วงศ์รัตนะ (2550) 

3. เปรียบเทียบระดบัความคิดทางเรขาคณิตของนกัเรียนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s sketchpad (GSP) ร่วมกับแนวคิดห้องเรียน 
กลบัด้าน หลงัเรียนกับก่อนเรียนโดยใช้สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ การหาค่าร้อยละ และน าเสนอค่าทาง  
สถิติโดยใช้ตารางแจกแจงความถ่ี 

 
 



 

บทที่4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

ในการอ่านผลการวิเคราะห์ข้อมลูและแปลผลข้อมูล  ผู้วิจยัได้ก าหนดสญัลกัษณ์ตา่ง ๆ ท่ี
ใช้แทนความหมาย ดงัตอ่ไปนี ้ 

 
N   แทน จ านวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอยา่ง 

x    แทน คะแนนเฉลีย่ 
S.D. แทน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
t  แทน คา่สถิติท่ีใช้ในการพิจารณา t-distribution 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 
การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครัง้นี ้

 มีขัน้ตอนน าเสนอดงันี ้ 
1. ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองวงกลมของนักเรียนท่ีได้รับการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) ร่วมกับ
แนวคิดห้องเรียนกลบัด้านก่อนและหลงัเรียน 

 
ตาราง 13 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์เร่ืองวงกลมก่อนเรียนและหลงั
เรียนของนกัเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s 
Sketchpad (GSP) ร่วมกบัแนวคิดห้องเรียนกลบัด้าน (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
 

 

การทดสอบ N x  S.D. t Sig.(2-tailed) 

ก่อนเรียน 32 8.438 2.03 *21.39                                      

        .000 
หลงัเรียน 32 14.875 2.34 

*  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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จากตาราง 13  พบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้  
โป รแ ก รม  The Geometer’s Sketchpad (GSP) ร่ ว ม กั บ แ น ว คิ ด ห้ อ ง เรี ย น ก ลั บ ด้ า น 
 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 
2. ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองวงกลมของนักเรียนท่ีได้รับการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s sketchpad (GSP) ร่วมกับ
แนวคิดห้องเรียนกลบัด้านมีผลสมัฤทธ์ิการเรียนหลงัเรียนผา่นเกณฑ์ ร้อยละ 70 

 

 ตาราง 14แสดงผลการเปรียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนเร่ือง วงกลมของนกัเรียนท่ี
ได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) 
ร่วมกบัแนวคิดห้องเรียนกลบัด้านกบัเกณฑ์ร้อยละ 70 (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
 

การทดสอบ N x  S.D. t Sig. (2-tailed) 

หลังเรียน 32 14.875 2.34 *2.117  .042 

*  มีนบัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 
จากตาราง14 นักเรียน ท่ี ได้ รับการจัด กิจกรรมการเรียน รู้คณิ ตศาสตร์โดยใช้ 

โปรแกรม The Geometer’s sketchpad (GSP) ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เร่ืองวงกลม 
 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติท่ีระดับ  .05  
นัน่คือ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกวา่เกณฑ์ ร้อยละ 70 

 
3. ผลการศึกษาระดับความคิดทางเรขาคณิตก่อนและหลังเรียนเร่ือง วงกลมของ 

นักเรียนท่ีได้ รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s 
Sketchpad (GSP) ร่วมกบัแนวคิดห้องเรียนกลบัด้าน 

 
ตาราง 15 ผลการเปรียบเทียบระดบัความคิดทางเรขาคณิตก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียน
ได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s sketchpad (GSP) 
ร่วมกบัแนวคิดห้องเรียนกลบัด้าน (จ านวน 32 คน) 
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ล าดับความคิดทางเรขาคณิตของ
นักเรียน 

จ านวนนักเรียน 

ก่อนเรียน หลังเรียน 

ไม่ระบุ 2คน 6.25% 0คน 0% 

ระดบั0(การนกึภาพ) 4คน 12.5% 2คน 6.25% 

ระดบั1 (การวิเคราะห์) 11คน 34.375% 4คน 12.5% 

ระดบั2(การอนมุานอยา่งไม่มีแบบแผน) 11คน 34.375% 13คน 40.625% 

ระดบั3 (การอนมุานอยา่งมีแบบแผน) 4คน 12.5% 13คน 40.625% 

รวม  32คน 100% 32คน 100% 

 

จากตาราง15  ระดับความคิดทางเรขาคณิตของนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s sketchpad (GSP) ร่วมกบัแนวคิดห้องเรียน
กลบัด้านมีจ านวนนกัเรียนท่ีมีระดบัความคิดทางเรขาคณิตระดบั 2 และ3 สงูขึน้โดยนกัเรียนสว่น
ใหญ่มีระดบัความคิดทางเรขาคณิตหลงัเรียนมากท่ีสดุอยู่ในระดบั2 (การอนุมานอย่างไม่มีแบบ
แผน)และระดบั3 (การอนมุานอยา่งมีแบบแผน)คิดเป็นร้อยละ 40.625        

 
ตาราง 16 ผลการเปรียบเทียบการเปลีย่นแปลงล าดบัความคิดทางเรขาคณิตของนกัเรียนก่อนและ
หลงัได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s sketchpad 
(GSP) ร่วมกบัแนวคิดห้องเรียนกลบัด้าน 
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 ผลการเปล่ียนแปลงล าดบัความคิดทางเรขาคณิตของนักเรียนจ านวนนักเรียน 
ก่อ

นเ
รีย

น 

 หลังเรียน รวมก่อนเรียน 

 ไม่ระบุ ระดบั0 
การนึก
ภาพ 

ระดบั1 
กา
วิเคราะห์ 

ระดบั2 
การอนุมาน
อย่างไม่มี 
แบบแผน 

ระดบั3 
การ
อนุมาน 
อย่างมี
แบบแผน 

 

ไม่ระบุ - 1คน
(3.125%) 

- 1คน 
(3.125%) 

- 2คน 
(6.25%) 

ระดบั0 
การนึกภาพ 

- 1คน
(3.125%) 

1คน
(3.125%) 

2คน 
(6.25%) 

- 4คน 
(12.5%) 

ระดบั1  
การวิเคราะห์ 

- - 2คน 
(6.25%) 

4คน 
(12.5%) 

5คน 
(15.625%) 

11คน 
(34.375%) 

ระดบั2 
การอนุมาน
อ ย่ า ง ไ ม่ มี
แบบแผน 

- - 1คน
(3.125%) 

6คน 
(18.75%) 

4คน 
(12.5%) 

11คน 
(34.375%) 

ระดบั3  
การอนุมาน
อย่างมีแบบ
แผน 

- - - - 4คน
(12.5%) 

4คน 
(12.5%) 

รวมหลังเรียน 0คน 
(0%) 

2คน 
(6.25%) 

4คน 
(12.5%) 

13คน 
(40.625%) 

13คน 
(40.625%) 

32คน 
(100%) 

          

 จ ากต าราง  16  ก า ร เป ลี่ ย น แป ลงขอ งระดับ ความ คิ ดทาง เรขาค ณิ ตขอ ง 
นักเรียนได้ รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิ ตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s 
sketchpad (GSP) ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้านหลังเรียนกับก่อนเรียน  พบว่า นักเรียนมี
ระดบัความคิดทางเรขาคณิตคงท่ีมากท่ีสดุในระดบั2(การอนมุานอยา่งมีแบบแผน) คิดเป็นร้อยละ 
18.75    ระดับ3 (การอนุมานอย่างมีแบบแผน) คิดเป็นร้อยละ 12.5   ระดับ1 (การวิเคราะห์) 
 คิดเป็นร้อยละ 6.25 และ ระดบั0(การนกึภาพ) คิดเป็นร้อยละ 3.125 ตามล าดบั  
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 นอกจากนี ้เม่ือพิจารณาการเพิ่มขึน้ของระดับความคิดทางเรขาคณิตของนักเรียน 
ได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s sketchpad (GSP) 
ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้านหลังเรียนกับก่อนเรียน  พบว่า นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลง 
มากท่ีสดุจากระดบัความคิดทางเรขาคณิตระดบั1 เป็นระดบัท่ี3 คิดเป็นร้อยละ 15.625  ดงันี ้ 

 
การเปลีย่นแปลงจากระดบัความคิดทางเรขาคณิตไม่สามารถระบไุด้ เป็นระดบัo คิดเป็นร้อยละ3.125 
การเปลีย่นแปลงจากระดบัความคิดทางเรขาคณิตไม่สามารถระบไุด้ เป็นระดบั2 คิดเป็นร้อยละ3.125 

การเปลีย่นแปลงจากระดบัความคิดทางเรขาคณิตระดบั0 เป็นระดบัที่1 คิดเป็นร้อยละ3.125 
การเปลีย่นแปลงจากระดบัความคิดทางเรขาคณิตระดบั0 เป็นระดบัที่2 คิดเป็นร้อยละ 6.25 
การเปลีย่นแปลงจากระดบัความคิดทางเรขาคณิตระดบั1 เป็นระดบัที่2 คิดเป็นร้อยละ 12.5 
การเปลีย่นแปลงจากระดบัความคิดทางเรขาคณิตระดบั1 เป็นระดบัที่3 คิดเป็นร้อยละ 15.625 
การเปลีย่นแปลงจากระดบัความคิดทางเรขาคณิตระดบั2 เป็นระดบัที่3 คิดเป็นร้อยละ 12.5 
 

ตัวอย่างชิน้งานของนักเรียนที่สะท้อนระดับความคิดทางเรขาคณิต  
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       นกัเรียนในแตล่ะกลุม่ ได้แสดงแนวคิดในการหาค าตอบท่ีแตกตา่งกนัโดยการสร้างคอร์ด

วงกลมเพิ่มเติม(รูปด้านบน)  และ ไม่มีการสร้างรูปเพิ่มเติม(รูปด้านลา่ง)  ซึง่ขึน้อยูก่บัการแสดง

เหตผุลด้วยทฤษฎีวงกลมท่ีแตกตา่งกนั แต่เม่ือพิจารณาลกัษณะการเขียนวิธีท าพบวา่นกัเรียน

มองเห็นความสมัพนัธ์ของข้อสมมติุ ทฤษฎีบท แล้วอนมุานโดยอาศยัทฤษฎีวงกลมท่ีเป็นล าดบัขัน้

เป็นตอน นัน้คือ นกัเรียนมีระดบัความคิดทางเรขาคณิต ระดบั 3 (การอนมุานอยา่งมีแบบแผน)   



 

บทที่ 5 
 สรุปผลการวจัิย อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาค้นคว้าเป็นการวิจัยกึ่งทดลองเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

และระดับความคิดทางเรขาคณิตของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี3 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) ร่วมกับแนวคิด
ห้องเรียนกลบัด้าน 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนและหลงัเรียน เร่ืองวงกลม
ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s 
Sketchpad (GSP) ร่วมกบัแนวคิดห้องเรียนกลบัด้าน 

2. เพ่ือเปรียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนคณิตศาสตร์เร่ืองวงกลมของนกัเรียนท่ี
ได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) 
ร่วมกบัแนวคิดห้องเรียนกลบัด้านกบัเกณฑ์ร้อยละ 70 

3. เพื่อศึกษาระดบัความคิดทางเรขาคณิตก่อนและหลงัเรียนเร่ืองวงกลมของนกัเรียนท่ี
ได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) 
ร่วมกบัแนวคิดห้องเรียนกลบัด้าน 

 
สมมุตฐิานของการวิจัย 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเร่ือง วงกลมของนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) ร่วมกับแนวคิด
ห้องเรียนกลบัด้านสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 

2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนเร่ือง วงกลมของนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) ร่วมกับแนวคิด
ห้องเรียนกลบัด้านสงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 

3. ระดบัความคิดทางเรขาคณิตหลงัเรียนเร่ือง วงกลมของนกัเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรม
การเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) ร่วมกับแนวคิด
ห้องเรียนกลบัด้านเพิ่มขึน้ 
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วิธีการด าเนินการศกึษา 

การก าหนดประชากรและสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากรในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนรายวิชา
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนทวีธาภิเศก แขวงวดัอรุณ เขต
บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1  จ านวน 3 
ห้องเรียน จ านวนนกัเรียน 127 คน ซึง่มีการจดัชัน้เรียนแบบคละความสามารถ 

 กลุม่ตวัอยา่งในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในภาคเรียนท่ี 1  
ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนทวีธาภิเศก แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพมหานคร 
 ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต1ท่ีได้รับการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์
เพิ่มเติมท่ีได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน  
32 คนจากทัง้หมด 3 ห้องเรียน ซึง่มีการจดัชัน้เรียนแบบคละความสามารถ 
  
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ประกอบด้วย 
1. แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม  The Geometer’s Sketchpad 

(GSP) ร่วมกบัแนวคิดห้องเรียนกลบัด้านเร่ือง วงกลม ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 จ านวน 11 แผน 
2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์เร่ือง วงกลม  จ านวน 20 ข้อ 
3. แบบวดัความคิดทางเรขาคณิตเร่ือง วงกลม   จ านวน 20 ข้อ  
 
1. แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม  The Geometer’s Sketchpad 

(GSP) ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้านเร่ืองวงกลม มีขัน้ตอนในการสร้างและหาคุณภาพ
เคร่ืองมือดงันี ้

1.1. ศึกษาเอกสารเก่ียวกับหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 
2551  
และหลกัสตูรสถานศกึษากลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนทวีธาภิเศก  

1.2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ท่ี เก่ียวข้องกับแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) และการจัดการเรียนรู้รูปแบบห้องเรียน 
กลบัด้านจากเอกสาร ต ารา และงานวิจยั 
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1.3. ศึกษาเนือ้หาเร่ือง วงกลมจากหนงัสือแบบเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติมชัน้มัธยม  
ศกึษาปีท่ี 3ของสถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ (สสวท.) 
และผลการเรียนรู้จากคู่มือการสอนคณิตศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยี กระทรวงศกึษาธิการ (สสวท.)โดยแบง่เนือ้หาออกเป็น 11 คาบ  

 
คาบที่ เนือ้หาทฤษฎีเร่ือง วงกลม 

1 สว่นประกอบเบือ้งต้นของวงกลม 
2 ทฤษฎี “รูปสามเหลีย่มท่ีแนบในคร่ึงวงกลมจะมีมมุท่ีเส้นรอบวงเป็นมมุฉาก” 
3 ทฤษฎี  “ในวงกลมเดียวกัน มุมท่ีจุดศูนย์กลางจะมีขนาดเป็นสองเท่าของขนาด

มมุในสว่นโค้งของวงกลมท่ีรองรับด้วยสว่นโค้งเดียวกนั” 
4 ทฤษฎี “ในวงกลมเดียวกัน มุมในส่วนโค้งของวงกลมท่ีรองรับด้วยส่วนโค้ง

เดียวกนัจะมีขนาดเทา่กนั” 
5 ทฤษฎี “ในวงกลมวงเดียวกันหรือวงกลมท่ีเท่ากันทุกประการทุกประการ ถ้ามุมท่ี

จุดศนูย์กลางมีขนาดเทา่กนัแล้วสว่นโค้งท่ีรองรับมมุท่ีจุดศนูย์กลางจะยาวเทา่กนั” 
ทฤษฎี “ในวงกลมวงเดียวกัน หรือในวงกลมท่ีเท่ากันทุกประการ ถ้าสว่นโค้งยาว
เทา่กนั แล้วมมุท่ีจุดศนูย์กลางท่ีรองรับด้วยสว่นโค้งนัน้จะมีขนาดเท่ากนั” 
ทฤษฎี “ในวงกลมวงเดียวกนั หรือในวงกลมท่ีเทา่กนัทกุประการ ถ้ามมุในสว่นโค้ง
ของวงกลมมีขนาดเทา่กนัแล้วสว่นโค้งท่ีรองรับมมุทัง้สองจะยาวเทา่กนั” 
ทฤษฎี “ในวงกลมวงเดียวกัน หรือในวงกลมท่ีเท่ากันทุกประการ ถ้าสว่นโค้งยาว
เทา่กนั แล้วมมุในสว่นโค้งของวงกลมท่ีรองรับด้วยสว่นโค้งนัน้จะมีขนาดเทา่กนั” 

6 รูปหลายเหลีย่มด้านเทา่มมุเทา่ท่ีแนบในวงกลม  
7 ทฤษฎี  “ถ้าส่วนของเส้นตรงท่ีผ่านจุดศูนย์กลางของวงกลมตัง้ฉากกับคอร์ด ท่ี

ไม่ใช่เส้นผา่นศนูย์กลางแล้วสว่นของเส้นตรงนัน้จะแบง่คร่ึงคอร์ด” 
ทฤษฎี  “ถ้าส่วนของเส้นตรงซึ่งผ่านจุดศูนย์กลางของวงกลมแบ่งคร่ึงคอร์ดซึ่ง
ไม่ใช่เส้นผา่นศนูย์กลางแล้วสว่นของเส้นตรงนัน้จะตัง้ฉากกบัคอร์ด” 

8 ทฤษฎี  “ในวงกลมวงหนึง่ ถ้าคอร์ดสองเส้นยาวเทา่กนั แล้วคอร์ดทัง้สองนัน้จะอยู่ 
หา่งจากจุดศนูย์กลางของวงกลมเป็นระยะเทา่กนั” 
ทฤษฎี  “ถ้าคอร์ดสองเส้นอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของวงกลมเป็นระยะเท่ากัน 
แล้วคอร์ดทัง้สองยาวเทา่กนั ” 
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9 การหาขนาดของมุมของจุดตดัภายนอกและภายในของวงกลมท่ีเกิดจากคอร์ด
สองเส้นตดักนั 

10 การตดักนัของคอร์ด 
11 ทฤษฎี  “เส้นสมัผสัวงกลมจะตัง้ฉากกบัรัศมีของวงกลมท่ีจุดสมัผสั” 

ทฤษฎี “เส้นตรงท่ีตัง้ฉากกับรัศมีของวงกลมท่ีจุดจุดหนึ่งบนวงกลมจะเป็นเส้น
สมัผสัวงกลมท่ีจุดนัน้” 

1.4. เขี ย น แผน ก า รจั ด กิ จ ก ร รม ก า ร เรี ย น รู้ ค ณิ ต ศ าสต ร์ โด ย ใ ช้ โป รแ ก รม  
The Geometer’s Sketchpad (GSP) ร่วม กับ แนว คิด ห้อ งเรียนกลับ ด้ านซึ่ งแผนการจัด 
การเรียนรู้ประกอบด้วย สาระส าคัญ สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน  
สือ่การเรียนการสอนและการวดัประเมินผล  

1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างขึน้ไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อตรวจพิจารณา  
ความถกูต้องเหมาะสมของเนือ้หาและให้ข้อเสนอแนะแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 

1.6 น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s 
sketchpad (GSP) ร่วมกบัแนวคิดห้องเรียนกลบัด้านเร่ือง วงกลม ไปให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ทา่น 
ด้านการสอนคณิตศาสตร์เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของเนือ้หาความสอดคล้องของการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้ สือ่และการประเมินผล   

1.7 น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองกบันกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปี
ท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2561 ท่ีไม่ใช่กลุม่ตวัอย่างจ านวน 5 คน เพื่อหาข้อบกพร่องในการ
จดัการเรียนรู้  เวลา สือ่และปริมาณเนือ้หาและปรับปรุงและจดัท าแผนการเรียนรู้ฉบบัสมบูรณ์เพื่อ
น าไปใช้กบักลุม่ตวัอยา่งตอ่ไป 
 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ืองวงกลม มีขัน้ตอน 
ในการสร้างและหาคณุภาพเคร่ืองมือดงันี ้

2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการวัดและการ
ประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างข้อค าถาม  

2.2 ศึกษาหลักสูตร เนือ้หาในหนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เล่ม 2  
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 เร่ือง วงกลม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างข้อค าถาม  
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2.3 สร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบให้สอดคล้องกับเนือ้หาและพฤติกรรมด้าน
สติปัญญา 4 ขัน้ของวิลสนั ได้แก่ ความรู้ความจ าด้านการคิดค านวณ  ความเข้าใจ  การน าไปใช้  
การวิเคราะห์ (รายละเอียดแสดงในตาราง 25 ภาคผนวก ข ) 

2.4 ด าเนินการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง วงกลม แบบปรนยั 
4 ตัวเลือกให้ครอบคลุมเนือ้หาและจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้ โดยผู้ วิจัยต้องการข้อสอบ จ านวน 2 
ฉบบั แบบคูข่นาน ฉบบัละ 20 ข้อ ส าหรับทดสอบก่อนเรียน และหลงัเรียน จึงจัดท าข้อสอบจ านวน 
34 ข้อ น าเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ให้พิจารณาความถูกต้องแล้วปรับปรุงแก้ไข
ต า ม 
ค าแนะน า 

2.5 น าแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง วงกลม ท่ีสร้างขึน้ 
เสนอผู้ เช่ียวชาญการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จ านวน  3 ท่าน เพื่อพิจารณา 
ความเหมาะสมของลกัษณะการใช้ค าถาม ความเหมาะสมของภาษา ตวัเลือก ความสอดคล้อง 
กบัพฤติกรรมที่ต้องการวดั และความเท่ียงตรงด้านเนือ้หาของแบบทดสอบ  

2.6 น าคะแนนท่ีได้มาค านวณค่า IOC ของแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เร่ือง วงกลม มาพิจารณาเลือกข้อท่ีมีค่า IOC ตัง้แต่ 0.67-1 ปรับปรุงแก้ไขให้
เหมาะสมและถกูต้อง 

2.7 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง วงกลม ท่ีผ่าน 
การคดัเลือกไปทดลองใช้กับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนทวีธาภิเศก 
ซึง่เคยเรียนเร่ืองนีม้าแล้วจ านวน  28 คน  

2.8 น าผลท่ีได้มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ และวิเคราะห์หาคุณภาพด้วย
ความยากง่าย (p) ตัง้แต่ 0.50-0.75  อ านาจจ าแนกรายข้อ (r) ตัง้แต่ 0.25-0.63 และหาค่าความ
เช่ือมัน่แบบคเูดอร์-ริชาร์คสนั(Kuder Richardson) โดยใช้สตูร KR-20 เทา่กบั  0.53 

2.9 น าแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์เร่ือง วงกลม ท่ีคัดเลือก 
มาด าเนินการจดัท าข้อสอบคูข่นาน 20 ข้อ โดยให้สอดคล้องกบัตารางวิเคราะห์ข้อสอบด้านเนือ้หา
และพฤติกรรมด้านสติปัญญาท่ีได้ก าหนดไว้ และผู้ เช่ียวชาญพิจารณาความสอดคล้อง 
ของข้อสอบคูข่นาน โดยเลอืกข้อท่ีมีคา่ IOC เทา่กบั 1 

2.10 จัดท าแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง วงกลม ฉบับ
สมบูรณ์ เพื่อน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ปีการศึกษา 2561  
โรงเรียนทวีธาภิเศกท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่งจ านวน 32 คน 
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3. แบบวดัระดบัความคิดทางเรขาคณิตเร่ือง วงกลม มีขัน้ตอนการสร้างและหาคณุภาพ
เคร่ืองมือดงันี ้

3.1 ศกึษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการวดัและการประเมิน 
ระดับความคิดทางเรขาคณิต เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างข้อค าถามในแบบวัดระดับ  
ความคิดทางเรขาคณิต   

3.2 ศึกษาหลักสูตร เนือ้หาในหนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เล่ม 2  
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 เร่ือง วงกลม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างข้อค าถามในแบบวดัระดบั
ความคิดทางเรขาคณิต   

3.3 ด าเนินการสร้างแบบวดัระดบัความคิดทางเรขาคณิต เร่ือง วงกลม แบบปรนยั 4 
ตวัเลือก ให้ครอบคลุมเนือ้หาและจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้ โดยผู้วิจัยต้องการข้อสอบ จ านวน 2 
ฉบบั แบบคู่ขนาน ฉบบัละ 20 ข้อ ส าหรับทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน จึงจัดท าข้อสอบจ านวน 
30 ข้อ โดยใช้แบบวดัความคิดของ Usiskin (1982) มาปรับด้านภาษาและเนือ้หาเร่ือง วงกลม โดย
วดัระดับความคิดทางเรขาคณิต 4 ขัน้ ขัน้ละ 5 ข้อ ได้แก่ ระดับ 0 การนึกภาพ ( Visualization)  
ระดบั 1 การวิเคราะห์ (Analysis) ระดบั 2 การอนุมานอย่างไม่มีแบบแผน (Informal Deduction) 
และ ระดับ 3 การอนุมานอย่างมีแบบแผน(Deduction)และเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญา
นิพนธ์ให้พิจารณาแก้ไข แล้วปรับปรุงแก้ไขตารมค าแนะน า โดยข้อสอบท่ีต้องการจ านวน 20 ข้อ  

3.4 ก าหนดเกณฑ์ 3 ใน 5 ข้อเพื่อตัดสินการผ่านขัน้ล าดับระดับความคิดทาง
เรขาคณิตในแตล่ะขัน้ 

3.5 น าแบบวดัระดบัความคิดทางเรขาคณิตเร่ือง วงกลมท่ีสร้างขึน้เสนอผู้ เช่ียวชาญ
จ านวน 3 ท่านเพื่อตรวจสอบคุณภาพความเท่ียงตรงของแบบทดสอบ (Index of Congruence: 
IOC)  

3.6 น าคะแนนท่ีได้มาค านวณค่า IOC ของแบบทดสอบ โดยเลือกข้อท่ีมีค่า IOC 
ตัง้แต ่0.67-1 และปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมและถกูต้อง 

3.7  น าแบบวัดระดับความคิดทางเรขาคณิตเร่ือง วงกลม ท่ีผ่านการคัดเลือกไป
ทดลองกับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนทวีธาภิเศก ซึ่งเคยเรียนเร่ือง 
วงกลมมาแล้วในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมในระดบัชัน้ มธัยมศกึษาปีท่ี 3 จ านวน 28 คน  

3.8 น าผลท่ีได้มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้และวิเคราะห์หาคุณภาพเพื่อ
คดัเลือกข้อสอบท่ีมีค่าความยาก(p) ตัง้แต่ 0.25-0.80 อ านาจจ าแนกรายข้อ (r)ตัง้แต่ 0.25-0.88 
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และหาค่าความเช่ือมั่นแบบคูเดอร์-ริชาร์คสัน(Kuder Richardson) โดยใช้สูตร KR-20 เท่ากับ  
0.68  จ านวน 20 ข้อ 

3.9 น าแบบวดัระดบัความคิดทางเรขาคณิตเร่ือง วงกลม ท่ีคดัเลือกมาด าเนินการจัด 
ท าข้อสอบคู่ขนาน 20 ข้อ โดยให้สอดคล้องด้านเนือ้หาและระดับความคิดทางเรขาคณิตท่ีได้  
ก าหนดไว้ และผู้ เช่ียวชาญพิจารณาความสอดคล้องของข้อสอบคู่ขนานโดยเลือกข้อท่ีมีค่า IOC 
เทา่กบั 1 

3.10 จัดท าวัดระดับความคิดทางเรขาคณิตเร่ือง วงกลม ฉบับสมบูรณ์ เพื่ อ  
น าไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนทวีธาภิเศก ท่ีเป็นกลุม่ตวัอย่าง
จ านวน 32 คน  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการศกึษาวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัด าเนินการทดสอบตามขัน้ตอน ดงันี ้
4.1 ขอความอนุเคราะห์จากผู้ บ ริหารโรงเรียนทวีธาภิ เศก ส านักงานเขตพืน้ ท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร ให้นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 32 คน 
เป็นกลุม่ตวัอยา่งในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้และผู้วิจยัได้การจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม The Geometer’s sketchpad (GSP)ร่วมกบัแนวคิดห้องเรียนกลบัด้านด้วยตนเอง 

4.2 ผู้วิจยัทดสอบวดัความรู้พืน้ฐานท่ีจ าเป็นในการเรียนเร่ือง วงกลม โดยเป็นข้อสอบ
ปรนยัชนิดเติมค าตอบ 10 ข้อ ซึ่งนกัเรียนต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม
และสอนเพิ่มเติมให้กบันกัเรียนท่ีไม่ผา่นตามเกณฑ์จนกวา่นกัเรียนจะสอบผา่น  

4.3 ด านเนินการสอนความรู้พืน้ฐานท่ีจ าเป็นในการเรียน เร่ืองวงกลมให้กบันกัเรียนท่ี
ไม่ผา่นเกณ์จ านวนเวลา 1คาบ   

4.4 ทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test)โดยใช้แบบทดสอบ 2 ฉบับ ได้แก่ แบบทดสอบ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิ ตศาสตร์เร่ือง วงกลมจ านวน 20 ข้อและแบบวัดความคิด 
ทางเรขาคณิตเร่ือง วงกลม จ านวน 20 ข้อกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 32คน โดยใช้เวลา 2คาบ  
คาบละ55 นาที  

4.5  ชีแ้จงให้กลุม่ตวัอย่างทราบถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปก
แกรม  The Geometer’s sketchpad (GSP)ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลบัด้าน เร่ือง วงกลมของ
นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้ และสาธิตการเรียนในขัน้ศึกษาเนือ้หานอกชัน้เรียน
เพื่อให้นกัเรียนปฏิบติัได้อยา่งถกูต้อง  จ านวนเวลา 1 คาบ คาบละ 55นาที 
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4.6 ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s 
sketchpad (GSP)ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลบัด้าน เร่ือง วงกลมของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 
3 ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ด้วยตนเอง โดยใช้เวลาในการสอน 10 คาบ คาบละ 55นาที 

4.7 เม่ือสิน้สุดการเรียนการสอนตามท่ีก าหนดแล้ว จึงท าการทดสอบหลังเรียน  
(Post-Test) โดยใช้แบบทดสอบ 2 ฉบบั ได้แก่ แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
เร่ือง วงกลม จ านวน 20 ข้อ  และแบบวดัความคิดทางเรขาคณิต เร่ือง วงกลม จ านวน 20 ข้อกับ
กลุม่ตวัอยา่งโดยเป็นแบบคูข่นานกบัแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวนเวลา 2 คาบ 

4.8 น าแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ และแบบวดัความคิดทาง
เรขาคณิตมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ แล้วน าไปวิเคราะห์คา่ทางสถิติ 
 

สรุปผลการศึกษาค้นคว้า 
1. ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง วงกลม ของนกัเรียนท่ีได้รับการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) ร่วมกับ
แนวคิดห้องเรียนกลบัด้านหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05  

2. ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง วงกลม ของนกัเรียนท่ีได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s sketchpad (GSP) ร่วมกับ
แนวคิดห้องเรียนกลบัด้านหลงัเรียนผา่นเกณฑ์ ร้อยละ 70 อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 

3. ผลการศกึษาระดบัความคิดทางเรขาคณิตของนกัเรียนได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s sketchpad (GSP) ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลบั
ด้าน มีระดับความคิดทางเรขาคณิตระดับ 2 และ3 สูงขึน้คิดเป็นร้อยละ 40.625  และนกัเรียนมี
ระดบัความคิดทางเรขาคณิตคงท่ีมากท่ีสดุในระดบั2(การอนมุานอยา่งมีแบบแผน) คิดเป็นร้อยละ 
18.75 ระดบั3(การอนมุานอยา่งมีแบบแผน) คิดเป็นร้อยละ 12.5    ระดบั1 (การวิเคราะห์) คิดเป็น
ร้อยละ6.25 และ ระดบั0(การนกึภาพ) คิดเป็นร้อยละ3.125 ตามล าดบั  

 นอกจากนี ้เม่ือเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระดบัความคิดทางเรขาคณิตของนกัเรียน 
ได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s sketchpad (GSP) 
ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลบัด้าน หลงัเรียนกับก่อนเรียน พบว่า นกัเรียนมีการเปลี่ยนแปลงมาก
ท่ีสุดจากระดับความคิดทางเรขาคณิตระดับ1 เป็นระดับท่ี3 คิดเป็นร้อยละ 15.625 โดยมี
รายละเอียดดงันี ้ ดงันี ้ 
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การเปลีย่นแปลงจากระดบัความคิดทางเรขาคณิตไม่สามารถระบไุด้ เป็นระดบัo คิดเป็นร้อยละ3.125 
การเปลีย่นแปลงจากระดบัความคิดทางเรขาคณิตไม่สามารถระบไุด้ เป็นระดบั2 คิดเป็นร้อยละ3.125 

การเปลีย่นแปลงจากระดบัความคิดทางเรขาคณิตระดบั0 เป็นระดบัที่1 คิดเป็นร้อยละ3.125 
การเปลีย่นแปลงจากระดบัความคิดทางเรขาคณิตระดบั0 เป็นระดบัที่2 คิดเป็นร้อยละ 6.25 
การเปลีย่นแปลงจากระดบัความคิดทางเรขาคณิตระดบั1 เป็นระดบัที่2 คิดเป็นร้อยละ 12.5 
การเปลีย่นแปลงจากระดบัความคิดทางเรขาคณิตระดบั1 เป็นระดบัที่3 คิดเป็นร้อยละ 15.625 
การเปลีย่นแปลงจากระดบัความคิดทางเรขาคณิตระดบั2 เป็นระดบัที่3 คิดเป็นร้อยละ 12.5 

 

อภปิรายผล 
1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนเร่ือง วงกลมของนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) ร่วมกับแนวคิด
ห้องเรียนกลบัด้านสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ซึ่งพอสรุปสาเหตุได้
ตอ่ไปนี ้ 

1.1 แผนการจัดการเรียน รู้คณิ ตศาสต ร์โดย ใช้ โป รแกรม  The Geometer’s 
Sketchpad (GSP) ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลบัด้านท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้ เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ครัง้นี ้มีจุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีใช้เวลานอกชัน้เรียนศึกษาเนือ้หาท่ีเก่ียวข้อง
กับการส ารวจทฤษฎีวงกลมใช้โปรแกรม  The Geometer’s Sketchpad (GSP) แล้วใช้เวลาใน
ห้องเรียนฝึกท าแบบฝึกหดั หรือการพิสจูน์ทฤษฎีต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ เรียนฝึกคิดทัง้รายบุคคล
และกลุ่ม ท าให้เกิดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ กระตุ้นความสนใจของผู้ เรียน  และลดข้อ
สงสยัของนกัเรียนเก่ียวกบัแบบฝึกหดัตา่ง ๆ 

1.2 ครูผู้ สอนแบ่งเวลาในห้องเรียนใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อให้นักเรียน
ส ารวจและทบทวนเนือ้หาโดยใช้โปรแกรม GSP และให้นกัเรียนได้ลงมือปฏิบติัจริง  

1.3 ขณะท่ีนักเรียนได้รับการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม The Geometer’s 
Sketchpad (GSP) ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับ ด้าน  ครูผู้ สอนเก็บรวบรวมข้อมูล แก้ไข
ข้อบกพร่องท่ีพบขณะทดลองเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสทิธิภาพ  

1.4 การเสริมแรงด้านบวก เช่น การให้ก าลงัใจ การกลา่วชมเชยเม่ือนกัเรียนได้ศกึษา
เนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกับการส ารวจทฤษฎีวงกลมใช้โปรแกรม  The Geometer’s Sketchpad (GSP) 
ใน Google Classroom นอกห้องเรียนผ่านการตรวจใบงาน และขณะนักเรียนท ากิจกรรมใน
ห้องเรียน เป็นการสง่เสริมพฤติกรรมในด้านบวกและสร้างสรรค์ 
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    2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนก่อนและหลงัได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลบั
ด้าน ผลปรากฏว่า มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั.05  ซึง่พอสรุปสาเหตไุด้ตอ่ไปนี ้

 2.1 การเรียนโดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) ร่วมกับ
แนวคิดห้องเรียนกลบัด้านเร่ือง วงกลม เม่ือนักเรียนปฏิบัติตามขัน้ตอนการเรียนการสอนโดย
นกัเรียนใช้เวลานอกชัน้เรียนศกึษาเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกบัการส ารวจทฤษฎีวงกลมใช้โปรแกรม The 
Geometer’s Sketchpad (GSP) เป็นเคร่ืองมือช่วยแสดงการเคลื่อนไหวรูปวงกลมให้ผู้ เรียนเห็น
เป็นรูปธรรมผา่นสือ่ท่ีครูจัดเตรียมไว้ให้ใน Google Classroom คือ วีดีทศัน์ ใบความรู้  เป็นต้น ท า
ให้เกิดสภาพแวดล้อมท่ียืดหยุน่ในเร่ืองเวลา สถานท่ีระยะเวลาในการเรียน แล้วใช้เวลาในห้องเรียน
ฝึกท าแบบฝึกหดั หรือการพิสจูน์ทฤษฎีตา่ง ๆ สร้างวฒันธรรมการเรียนรู้โดยนกัเรียนเป็นศนูย์กลาง
การเรียนรู้  เพิ่มโอกาสการเรียนรู้ท่ีมีความหลากหลายท าให้นกัเรียนมีความกระตือรือร้นและมีสว่น
ร่วมในการสร้างองค์ความรู้ ท าให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้องและสามารถเรียนได้
ลกึซึง้มากขึน้ 

     3 ระดับความคิดทางเรขาคณิตของนักเรียนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s sketchpad (GSP) ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลบั
ด้านหลงัเรียนกับก่อนเรียน พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีระดบัความคิดทางเรขาคณิตสูงขึน้ซึ่งพอ
สรุปวา่มาจากสาเหตตุอ่ไปนี ้ 

3.1 การเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เป็นเคร่ืองมือ
ช่วยในการแสดงการเคลื่อนไหวรูปจากนามธรรมเป็นรูปธรรม ท าให้ผู้ เรียนมองเห็นภาพได้อย่าง 
กระตุ้นให้นกัเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น ฝึกคิดวิเคราะห์อยา่งเป็นล าดบัจากพืน้ฐานไปสูก่าร
แก้ปัญหาต่างๆ พิสจูน์ทฤษฎี นิยามของวงกลมได้ ท าให้พฒันาระดบัความคิดทางเรขาคณิตไปสู่
ในระดบัสงูขึน้ 

3.2 การเรียนการสอนโดยนกัเรียนใช้เวลานอกชัน้เรียนศึกษาเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกับ
การส ารวจทฤษฎีวงกลมแล้วใช้เวลาในห้องเรียนฝึกท าแบบฝึกหดั หรือการพิสจูน์ทฤษฎีตา่ง ๆ ท า
ให้ครูสามารถอธิบายเนือ้หาได้ละเอียด ฝึกการพิสจูน์พร้อมทัง้ให้โจทย์ท่ีมีความท้าทายกับนกัเรียน
ท าให้นกัเรียนมีประสบการณ์เก่ียวกบัการให้เหตผุลในการพิสจูน์เร่ืองวงกลมมากขึน้  
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 ข้อเสนอแนะ  
    1. การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบห้องเรียนกลบัด้าน ผู้สอนควรตรวจสอบความพร้อม

ของนกัเรียน ชีแ้จงกระบวนการ ประโยชน์ท่ีนกัเรียนจะได้รับให้กับนกัเรียน ผู้ปกครอง เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือในการศกึษาข้อมลูนอกชัน้เรียนได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้  

    2. ผู้สอนควรมีการจัดการท่ีดี เช่นการจัดเตรียมห้องคอมพิวเตอร์เพื่อให้นักเรียนได้
ปฏิบัติงานจริง ทฤษฎีต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึงเพื่อความสะดวกในการเรียนการสอน และสง่ผลต่อ
ความสอดคล้องตามจุดประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้ 

    3. ผู้สอนควรเสริมแรงด้านบวกให้แก่นกัเรียนเป็นระยะอย่างต่อเน่ืองทัง้ขัน้การศึกษา
เนือ้หานอกชัน้เรียนและในห้องเรียน เพื่อแสดงถึงการให้ก าลงัใจ ชมเชย กับนกัเรียนท่ีท ากิจกรรม
ตามขัน้ตอนท่ีก าหนดเพื่อให้นกัเรียนคนอ่ืนเห็นคณุคา่ และประโยชน์ของการเรียนการสอนนี ้ 

    4. ควรมีการศกึษาวิจยัเก่ียวกับความคิดเห็นของนกัเรียนหลงัได้รับการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) ร่วมกับแนวคิดห้องเรียน
กลบัด้าน เพื่อน าข้อมลูท่ีได้รับมาปรับกระบวนการจดัการเรียนรู้ให้เหมาะสม  

    5. ควรจัดการเรียนการสอนให้นกัเรียนได้ใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 
(GSP) ในการส ารวจทฤษฎีนอกห้องเรียนเพื่อให้เกิดความรู้เก่ียวกบัโปรแกรมGSP ตอ่ยอดความรู้
ในสาระการเรียนรู้ตา่ง ๆ ได้ด้วย   

    6. ควรมีการศึกษาผลสัมฤท ธ์ิทางการเรียนคณิ ตศาสต ร์โดยใช้ โป รแกรม  
The Geometer’s Sketchpad (GSP) ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลบัด้านกับเนือ้หาคณิตศาสตร์
เร่ืองอ่ืน ๆ หรือระดบัชัน้เรียนอ่ืน ๆ และศึกษาวิจยัตวัแปรอ่ืนๆเช่น เจตคติในด้านบวกต่อการเรียน
คณิตศาสตร์  ฯลฯ 

 
การน าไปใช้ประโยชน์ 
    1. ได้แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ืองวงกลมโดยใช้โปรแกรม

The Geometer’s Sketchpad (GSP)ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้านซึ่งท าให้ผู้ เรียนสามารถ
พฒันาตนเองตามศกัยภาพตามความแตกตา่งของแตล่ะบุคคล 

    2. การศึกษาครัง้นีจ้ะเป็นแนวทางในการสร้างและพฒันาการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดย
ใช้โปรแกรมGSP และแนวคิดห้องเรียนกลบัด้านได้ 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก  
รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 

รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย และให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของเคร่ืองมือให้ถูกต้องสมบูรณ์ย่ิงขัน้ 

 
1. แผนการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ร่วมกบัแนวคิดห้องเรียนกลบัด้านเร่ืองวงกลม

และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองวงกลม 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ นว่มนุม่ อาจารย์ภาควชิาหลกัสตูรและการสอน 

สาขาวิชาการศกึษาคณิตศาสตร์  
คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

นางสาวสธุาทิพย์ มะโนแจ่ม 
 

ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนทวีธาภิเศก 

นางฉฐัมดี เมฆเมืองทอง 
 

ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนทวีธาภิเศก 

2. แบบวัดระดับความคดิทางเรขาคณิต 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิศวรา เลศิอมรพงษ์ 

 

       อาจารย์ภาควชิาการศกึษา 

  คณะศกึษาศาสตร์  

  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศนัสนีย์ เณรเทียน 
 

อาจารย์ภาควชิาหลกัสตูรและการสอน 
สาขาวิชาการศกึษาคณิตศาสตร์  
คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

นายบุญเศียร  คงกลบั 
 

วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนชิโนรสวิทยาคม 
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ภาคผนวก ข 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจัิย 
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1. ผลการวิเคราะห์คณุภาพแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง 
วงกลมชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี3 แบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก 

 
 ตาราง 17 แสดงคา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง วงกลมชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี3 แบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก  

 
 ผลการ

ประเมนิของ

ผู้เช่ียวชาญ 

  ผลการ

ประเมนิของ

ผู้เช่ียวชาญ 

 

ข้อ

ที่ 

คน

ที่1 

คน

ที่2 

คน

ที่3 
R   R

ioC
N

=
  ผลการ

คดัเลือก 

ข้อ

ที่ 

คน

ที่1 

คน

ที่2 

คน

ที่3 
R   R

ioC
N

=
  ผลการ

คดัเลือก 

1 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 18 1 1 0 2 0.67 ใช้ได้ 

2 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 19 -1 1 1 1 0.33 ต้อง

ปรับปรุง 

3 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 20 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

4 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 21 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

5 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 22 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

6 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 23 0 1 1 2 0.67 ใช้ได้ 

7 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 24 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

8 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 25 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

9 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 26 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

10 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 27 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

11 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 28 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

12 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 29 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

13 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 30 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

14 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 31 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

15 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 32 1 1 0 2 0.67 ใช้ได้ 

16 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 33 1 1 0 2 0.67 ใช้ได้ 

17 1 1 0 2 0.67 ใช้ได้ 34 1 1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
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ตาราง 18  ตารางความยาก (p) และคา่อ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง วงกลมชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี3 แบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก  

 
ข้อท่ี 

HP  LP  P r ข้อท่ี 
HP  LP  P r 

1 8 6 0.88 0.25 18 6 4 0.8 0.5 

2 7 4 0.69 0.25 19 8 7 0.94 0.25 

3 8 4 0.75 0.5 20 7 5 0.75 0.25 

4 8 5 0.81 0.38 21 8 5 0.8 0.4 

5 7 5 0.75 0.25 22 8 8 1 0 

6 7 5 0.75 0.25 23 7 5 0.75 0.25 

7 8 4 0.75 0.5 24 8 4 0.8 0.5 

8 7 5 0.75 0.25 25 6 4 0.63 0.25 

9 8 5 0.8 0.4 26 - - - - 

10 8 4 0.75 0.5 27 7 4 0.69 0.38 

11 7 3 0.63 0.5 28 7 5 0.75 0.25 

12 7 5 0.75 0.25 29 8 5 0.81 0.38 

13 7 5 0.75 0.25 30 8 4 0.75 0.5 

14 7 4 0.69 0.38 31 6 3 0.56 0.38 

15 7 5 0.75 0.25 32 5 3 0.5 0.25 

16 7 2 0.56 0.63 33 7 4 0.69 0.38 

17 7 5 0.75 0.25 34 7 2 0.56 0.63 
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2. ผลการวิเคราะห์คณุภาพแบบวดัระดบัความคิดทางเรขาคณิต เร่ืองวงกลมชัน้  
มธัยมศกึษาปีท่ี3 แบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก 

   
 ตาราง 19 แสดงคา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวดัระดบัความคิดทางเรขาคณิต 
เร่ืองวงกลมชัน้ มธัยมศกึษาปีท่ี3 แบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก  
 
 ผลการ

ประเมนิของ

ผู้เช่ียวชาญ 

  ผลการ

ประเมนิของ

ผู้เช่ียวชาญ 

 

ข้อ

ที่ 

คน

ที่1 

คน

ที่2 

คน

ที่3 
R   R

ioC
N

=
  ผลการ

คดัเลือก 

ข้อ

ที่ 

คน

ที่1 

คน

ที่2 

คน

ที่3 
R   R

ioC
N

=
  ผลการ

คดัเลือก 

1 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 16 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

2 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 17 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

3 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 18 1 1 0 2 0.67 ใช้ได้ 

4 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 19 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

5 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 20 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

6 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 21 1 1 0 2 0.67 ใช้ได้ 

7 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 22 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

8 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 23 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

9 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 24 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

10 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 25 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

11 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 26 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

12 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 27 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

13 1 1 0 2 0.67 ใช้ได้ 28 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

14 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 29 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

15 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 30 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 20 คา่ความยาก(p) และคา่อ านวจจ าแนก (r) ของแบบวดัระดบัความคิดทางเรขาคณิต 
เร่ืองวงกลมชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี3 แบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก 
 
ข้อท่ี 

HP  LP  P r ข้อท่ี 
HP  LP  P r 

1 8 8 1.00 0.00 16 8 2 0.63 0.75 
2 7 1 0.5 0.80 17 6 4 0.63 0.25 
3 8 4 0.75 0.50 18 3 0 0.19 0.38 
4 8 4 0.75 0.50 19 3 1 0.25 0.25 
5 7 0 0.44 0.88 20 4 2 0.38 0.25 
6 8 8 1.00 0.00 21 5 1 0.38 0.50 
7 8 8 1.00 0.00 22 6 1 0.44 0.63 
8 5 2 0.44 0.38 23 3 1 0.25 0..25 
9 8 6 0.89 0.25 24 5 3 0.5 0.25 
10 8 4 0.75 0.50 25 5 2 0.44 0.38 
11 8 4 0.80 0.50 26 4 1 0.31 0.38 
12 6 3 0.56 0.38 27 4 4 0.50 0.00 
13 7 3 0.63 0.50 28 4 2 0.38 0.25 
14 8 6 0.89 0.25 29 4 2 0.38 0.3 
15 5 4 0.56 0.13 30 3 1 0.25 0.25 
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3. ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องด้านโครงสร้างของข้อค าถามระหวา่งข้อสอบ ชุด A และ 
ชุด Bของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง วงกลมชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี3  
 

 ตาราง 21 แสดงคา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ด้านโครงสร้างของข้อค าถามระหวา่ง
ข้อสอบ ชุด A และ ชุด B ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง 
วงกลมชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี3 แบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก  จ านวน 20 ข้อ 

 
 ผลการประเมนิของผู้เช่ียวชาญ  

ข้อท่ี คนท่ี1 คนท่ี2 คนท่ี3 R   R
ioC

N
=
  ผลการคดัเลือก 

1 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

2 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

3 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

4 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

5 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

6 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

7 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

8 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

9 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

10 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

11 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

12 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

13 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

14 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

15 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

16 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

17 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

18 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

19 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

20 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
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4. ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องด้านโครงสร้างของข้อค าถามระหวา่งข้อสอบ ชุด A และ ชุด Bของ
แบบวดัระดบัความคิดทางเรขาคณิต เร่ืองวงกลม ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี3  

 

 ตาราง 22 แสดงคา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ด้านโครงสร้างของข้อค าถามระหวา่ง
ข้อสอบ ชุด A และ ชุด B ของแบบวดัระดบัความคิดทางเรขาคณิต เร่ืองวงกลม ชัน้มธัยมศกึษาปี
ท่ี3 แบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก  จ านวน 20 ข้อ 

 
 ผลการประเมนิของผู้เช่ียวชาญ  

ข้อท่ี คนท่ี1 คนท่ี2 คนท่ี3 R   R
ioC

N
=
  ผลการคดัเลือก 

1 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

2 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

3 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

4 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

5 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

6 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

7 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

8 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

9 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

10 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

11 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

12 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

13 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

14 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

15 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

16 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

17 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

18 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

19 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

20 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
การออกแบบและผลการวิเคราะห์เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. การวิเคราะห์การออกแบบการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  
 

ตาราง 23 การวิเคราะห์การออกแบบการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ตามระดบั
พฤติกรรมของวิลสนั  

รายวิชา  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม รหสัวิชาค 23201    กลุม่สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

 หวัข้อเนือ้หา ทฤษฎีวงกลม    ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 

 

 
            

หมายเหต ุตวัเลขในช่องตา่งๆ a(b) หมายถึง  a คือจ านวนข้อท่ีต้องการจะใช้จริงในแบบทดสอบ  

และ b คือจ านวนข้อท่ีออก 
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2. การวิเคราะห์การออกแบบการสร้างแบบสอบวัดระดับความคดิทางเรขาคณิต 
 

ตาราง 24 การวิเคราะห์การออกแบบการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ตามระดบั
พฤติกรรมของวิลสนั  

 
รายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม   รหสัวิชา 23103     กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์          

             หวัข้อเนือ้หา ทฤษฎีวงกลม    ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 

พฤติกรรมที่วดัตามระดบัความคิดทางเรขาคณิต จ านวนข้อ 
ระดบั 0 การนกึภาพ 5(8) 
ระดบั 1 การวิเคราะห์ 5(8) 
ระดบั 2 การอนมุานท่ีไม่มีแบบแผน 5(7) 
ระดบั 3 การอนมุานท่ีมีแบบแผน 5(7) 
รวม 20(30) 

 

หมายเหต ุตวัเลขในช่องตา่งๆ a(b)  หมายถึง a คือจ านวนข้อท่ีต้องการจะใช้จริงในแบบทดสอบ 

และb คือจ านวนข้อสอบท่ีออก



 

ตาราง 25 คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ืองวงกลม ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี3 แบบ
เลอืกตอบ 4 ตวัเลอืกก่อนและหลงัเรียนของกลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 32 คน (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
 
นกัเรียนคนท่ี คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลงัเรียน นกัเรียนคนท่ี คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลงัเรียน 

1 5 12 17 9 17 

2 9 13 18 10 13 

3 10 14 19 3 9 

4 11 13 20 11 13 

5 9 14 21 10 14 

6 9 13 22 9 13 

7 9 13 23 9 10 

8 4 10 24 8 11 

9 7 12 25 11 15 

10 11 14 26 5 11 

11 7 12 27 10 14 

12 8 12 28 9 10 

13 10 12 29 9 14 

14 8 16 30 7 13 

15 5 14 31 9 11 

16 9 16 32 9 17 

 
 



  
 

114 

ตาราง 26 คะแนนระดบัความคิดทางเรขาคณิต เร่ืองวงกลมชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี3 แบบเลอืกตอบ 4 
ตวัเลอืก จ านวน  32 คนก่อนได้รับการจดัจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The 
Geometer’s sketchpad  (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
 

 

คน

ท่ี 

คะแนน ระดบั

ความคิด

ทาง

เรขาคณิต 

 

คน

ท่ี 

คะแนน ระดบั

ความคิด

ทาง

เรขาคณิต 

ระดบั

0 

ระดบั

1 

ระดบั

2 

ระดบั

3 

รวม ระดบั

0 

ระดบั

1 

ระดบั

2 

ระดบั

3 

รวม 

1 3 2 2 2 9 ระดบั0 17 3 2 3 2 10 ระดบั0 

2 4 2 1 1 8 ระดบั0 18 4 3 3 2 12 ระดบั2 

3 

2 2 1 1 6 

ไมร่ะบุ

ระดบั 

19 

2 4 2 3 11 

ไมร่ะบุ

ระดบั 

4 5 4 4 3 16 ระดบั3 20 4 4 1 1 10 ระดบั1 

5 5 5 2 2 14 ระดบั1 21 4 4 4 2 14 ระดบั2 

6 3 5 4 1 13 ระดบั2 22 4 3 4 3 14 ระดบั3 

7 4 4 2 1 11 ระดบั1 23 3 3 2 2 10 ระดบั1 

8 

4 5 3 3 15 

ระดบั3 24 

2 3 2 2 9 

ไมร่ะบุ

ระดบั 

9 4 3 4 3 14 ระดบั3 25 3 4 2 2 11 ระดบั1 

10 3 3 3 1 10 ระดบั2 26 3 3 2 1 9 ระดบั1 

11 3 4 3 2 12 ระดบั2 27 3 3 2 2 10 ระดบั1 

12 3 2 3 1 9 ระดบั0 28 4 4 2 1 11 ระดบั1 

13 3 3 3 1 10 ระดบั2 29 3 4 5 2 14 ระดบั2 

14 

2 3 2 1 8 

ไมร่ะบุ

ระดบั 

30 

3 3 3 1 10 

ระดบั2 

15 3 3 3 1 10 ระดบั2 31 4 3 3 2 12 ระดบั2 

16 3 4 3 1 11 ระดบั2 32 3 5 5 3 16 ระดบั3 
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ตาราง 27 คะแนนระดบัความคิดทางเรขาคณิต เร่ืองวงกลมชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี3 แบบเลอืกตอบ 4 
ตวัเลอืก จ านวน    32 คนหลงัได้รับการจดัจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม  
The Geometer’s sketchpad  (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
 

 

คน

ท่ี 

คะแนน ระดบั

ความคิด

ทาง

เรขาคณิต 

 

คน

ท่ี 

คะแนน ระดบั

ความคิด

ทาง

เรขาคณิต 

ระดบั

0 

ระดบั

1 

ระดบั

2 

ระดบั

3 

รวม ระดบั

0 

ระดบั

1 

ระดบั

2 

ระดบั

3 

รวม 

1 3 4 4 2 13 ระดบั2 17 4 5 3 2 14 ระดบั3 

2 4 2 1 2 9 ระดบั1 18 4 4 3 3 14 ระดบั4 

3 4 1 1 2 8 ระดบั1 19 3 5 4 2 14 ระดบั3 

4 4 4 3 3 14 ระดบั2 20 4 5 3 3 15 ระดบั4 

5 5 5 2 4 16 ระดบั2 21 4 4 3 1 12 ระดบั3 

6 3 5 3 2 13 ระดบั2 22 4 4 3 3 14 ระดบั4 

7 5 5 3 3 16 ระดบั4 23 4 4 4 4 16 ระดบั4 

8 

   3 4 4 3 14 

ระดบั4 24 

2 3 2 2 9 

ไมร่ะบุ

ระดบั 

9 3 5 4 2 14 ระดบั3 25 5 5 5 1 16 ระดบั3 

10 3 3 3 2 11 ระดบั3 26 3 5 3 2 13 ระดบั3 

11 4 3 3 1 11 ระดบั3 27 3 4 3 3 13 ระดบั4 

12 3 3 1 0 7 ระดบั2 28 3 5 3 4 15 ระดบั4 

13 4 3 3 2 12 ระดบั3 29 3 5 3 3 14 ระดบั4 

14 3 4 3 1 11 ระดบั3 30 4 3 3 3 13 ระดบั4 

15 4 3 1 2 10 ระดบั2 31 3 4 3 1 11 ระดบั3 

16 4 5 3 3 15 ระดบั4 32 4 5 5 4 18 ระดบั4 

 
 

 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง  
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม 

 The Geometer’sSketchpad (GSP) ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 
 เร่ืองวงกลม 
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35x
C O

M

N

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2    วงกลม                         เร่ือง  มุมในคร่ึงวงกลม  
รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม   (ค 23201)       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3    ภาคเรียนที่1        ปีการศึกษา 2561
ผู้สอน   นาย พพิากษา  บุญฤทธ์ิ                                             โรงเรียน ทวีธาภเิศก    
เวลาขัน้ศึกษาความรู้นอกห้องเรียน 30นาที เวลาขัน้การเรียนการสอนให้องเรียน  55นาที 

จุดประสงค์การเรียนรู้  

ด้านความรู้ (K)  นกัเรียนสามารถ 

1.  บอกขนาดของมมุโดยใช้ความรู้เก่ียวกบัมมุในคร่ึงวงกลมได้  

2. นกัเรียนสามารถน าทฤษฎีบทหรือสมบติัของวงกลมท่ีเก่ียวกบัมมุในคร่ึงวงกลมไปใช้ได้   

ด้านทักษะ/กระบวนการ(P) นกัเรียนสามารถ 

1. ใช้สญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์เพื่อสือ่ความหมายเก่ียวกบัวงกลมได้  

2. ให้เหตผุลประกอบในกระบวนการแก้ปัญหาเก่ียวกบัวงกลมได้  

ด้านคุณลักษณะ(A)  นกัเรียนสามารถ 

1. ท างานเป็นระบบ รอบคอบ  

2. มีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

สาระส าคัญ 

     ทฤษฎีบท  มมุในคร่ึงวงกลมมีขนาด 90 องศาหรือหนึง่มมุฉาก 

สาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ขัน้ศึกษาความรู้นอกห้องเรียน  

ตัวอย่างที่ 1   จากรูปท่ีก าหนดให้   จงหาคา่ x  
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วิธีท า   

ข้อความ เหตุผล 

1. + + =CNM CMN MCN 180  1.ผลรวมมมุภายในของรูปสามเหลีย่มเทา่กบั 180องศา 

2. =CNM 90  2.มมุในคร่ึงวงกลมมีขนาดเทา่กบั90 องศา 

3. 
= =x NCM 55

  
3. จากข้อ 1และ2 

ตอบ 55 

 

ตัวอย่างที่ 2    ก าหนดให้ O เป็นจุดศนูย์กลางของวงกลม    ถ้ามมุ BAC เทา่กบั 40 องศา  แล้ว

ขนาดของมมุ X เทา่กบัเทา่ใด 

 

 

 

วิธีท า 

ข้อความ เหตุผล 

1. =OA OC  1.รัศมีของวงกลม 

2. =OCA 40  2. AOC  เป็นสามเหลีย่มหน้าจัว่ 

3. =ACB 90   3. มมุในคร่ึงวงกลมมีขนาด 90 องศา 

4. 
= =x BCO 50

  
4. จากข้อ 2 และ3 

ตอบ  50 

สาระการเรียนรู้ขัน้การเรียนการสอนในห้องเรียน  
กิจกรรม  “พิสูจน์ทฤษฎีบท   มมุในคร่ึงวงกลมมีขนาด 90 องศาหรือหน่ึงมุมฉาก” 

ก าหนดให้   จุด O เป็นจุดศนูย์กลางวงกลม และ ABC  เป็นมมุในคร่ึงวงกลม 

ต้องการพิสูจน์  ABC  มีขนาด90   หรือ หนึง่มมุฉาก 
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ึ 70

D

A
C O

B

A
C O

B

 

 

 

 

วิธีท า 

พิสูจน์   ลาก BO   

ข้อความ เหตุผล 
1. = =AO BO CO  1. รัศมีของวงกลมเดียวกนัยาวเทา่กนั 
2. AOB  และ COB  เป็นรูปสามเหลีย่มหน้าจัว่ 2. จากข้อ1 ด้านประกอบมมุยอดยาว

เทา่กนั 

3. =BCO CBO   และ =OBA OAB  3. จากข้อ2มมุท่ีฐานของรูปสามเหลีย่ม
หน้าจัว่ 

4. + + + =BCO CBO OBA OAB 180  4. ขนาดของมมุภายในของรูปสามเหลีย่ม

ABCรวมกนัได้ 180  
5. 2(CBO) 2(OBA) 180+ =  5. จากข้อ3 และข้อ4  
6. 2(CBO OBA) 180+ =  6. สมบติัการเทา่กนั 

7. CBO OBA 90+ =  7. สมบติัการเทา่กนั 

 

 ตัวอย่างที่ 3   จากรูปก าหนดให้จุด O เป็นจุดศนูย์กลางของวงกลม ABC  เป็นมมุในคร่ึงวงกลม

และ COD   = 70จงหาขนาดของ OAB  และ BCO  พร้อมแสดงเหตผุล 

 

  

  

  
วิธีท า 
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ข้อความ เหตุผล 

1. = =AOB COD 70   1.มมุตรงข้ามของเส้นตดั AC  

2. =AO BO   2. ขนาดรัศมีของวงกลมวงเดียวกนั 

3. AOB  เป็นรู ปสามเหลีย่มหน้าจัว่ 3. ด้านประกอบมมุยอดยาวเทา่กนั 

4. =ABO BAO  4. ขนาดของมมุท่ีฐานของรูปสามเหลีย่มหน้าจัว่ AOB 

5. + + =AOB ABO BAO 180  5. ผลรวมขนาดของมมุภายในรูปสามเหลีย่มABO

เทา่กบั180   

6. ABO BAO 55= =   6. จากข้อ1 ข้อ 4 และ5  

7. + + =ABC BAC ACB 180  7. ผลรวมขนาดของมมุภายในรูปสามเหลีย่มABC 

8. =ABC 90  8. มมุในคร่ึงวงกลมมีขนาด 90 องศาหรือหนึง่มมุฉาก 

9. BAC BAO 50= =  9. จากข้อ 6  

10. ACB BCO 35= =  10. จากข้อ 7 และ8 

 

ตัวอย่างที่4   ก าหนดวงกลมท่ีมีจุด O เป็นจุดศนูย์กลางวงกลม โดย   BAC 18=    และ  

OD   // BC  ดงัรูป  จงหาขนาดของมมุ ABC  และ ADO   พร้อมแสดงเหตผุล 

 
วิธีท า 

ข้อความ เหตุผล 

1. BAC 18=  1. โจทย์ก าหนด  

2. ACB 90=   2.  ขนาดของมมุในคร่ึงวงกลมเทา่กบั 90 องศา  

3. ABC 72=   3. จากข้อ 1 และ  2  
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4. OD   // BC  4.  โจทย์ก าหนด  

5. AOD ABC 72= =   5.  มมุภายนอกและมมุภายในท่ีอยูบ่นข้างเดียวกนัของ

เส้นตดัมีขนาดเทา่กนัโดย OD   // BC และ AB  เป็นเส้น
ตดั  

6. AO=OD   6. รัศมีของวงกลม 

7. AOD  เป็นรูปสามเหลีย่มหน้า
จัว่ 

7.  จาก ข้อ 6  

8. DAO ADO=  8. มมุท่ีฐานของรูปสามเหลีย่มหน้าจัว่AODมีขนาดเทา่กนั 

9. DAO ADO AOD 180+ + =  9. ผลรวมขนาดมมุภายในเทา่กบั 180 องศา  

10. ADO 54=  10. จากข้อ 8  และข้อ 9  

 

ตัวอย่างที่ 5   จากรูปที่ก าหนดให้จดุ O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมและAB เป็นเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของวงกลม และ BC=CD ถ้ามุม  ABC  เท่ากับ 60 องศา จงหาค่า x พร้อม
แสดงเหตุผล 

วิธีท า     

 

 

 

วิธีท า 

ข้อความ เหตุผล 
1.  =ABC 60   1.  โจทย์ก าหนด 
2.  =ACB 90  2. ขนาดของมมุในคร่ึงวงกลม เทา่กบั 90 องศา 
3.  =BAC 30   3.  ผลรวมมมุภายในของรูปสามเหลีย่มใดๆ และข้อ 

1 ข้อ 2  
ลาก CO   และ DO  
4. = =BO CO DO   4. ขนาดของรัศมีวงกลมเทา่กนั 
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ข้อความ เหตุผล 
5. BC=CD 5. โจทย์ก าหนด 
6.   BOC COD   6. เทา่กนัทกุประการแบบ ด้าน  ด้าน  ด้าน  (ข้อ4 

และข้อ5 ) 
7.  OCD OBC 60= =   7.  จากข้อ 6  
8.  AO=OC 8.  ขนาดของรัศมีวงกลมเทา่กนั 
9. AOC  เป็นสามเหลีย่มหน้าจัว่ 9.  จากข้อ 8 
10. = =OAC OCA 30   10.  จากข้อ 3 และข้อ 9  มมุท่ีฐานของรูปสามเหลีย่ม

หน้าจัว่ AOC  มีขนาดเทา่กนั 
11. = − =x OCD OCA 30   11.  จากข้อ 7 และข้อ10 

 
 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

• ขัน้ศึกษาความรู้นอกห้องเรียน  

1.ครูให้นกัเรียนศกึษาคลปิวิดีโอการสอนเร่ืองท่ี 2 “ทฤษฎมีมุในคร่ึงวงกลมมีขนาด 90 องศาหรือ

หนึง่มมุฉาก  ”ซึง่ในคลปิวิดีโอ ครูอธิบายประกอบการใช้โปรแกรม  GSP (Geometer s 

Sketchpad)โดยเร่ิมจากให้นกัเรียนสงัเกตสว่นประกอบของวงกลมและระบุมมุในคร่ึงวงกลม 

แล้วครูให้นกัเรียนสงัเกตขนาดของมมุในคร่ึงวงกลมขณะปรับเปลีย่นรูปสามเหลีย่มในคร่ึงวงกลม

ให้เป็นรูปแบบตา่งๆ แล้วให้นกัเรียนสร้างข้อคาดการณ์และครูสรุปทฤษฎี ขนาดของมมุในคร่ึง

วงกลมเทา่กบั 90 องศา ดงัรูป 
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A
C O

B

2. ครูยกตวัอยา่งท่ี1-2ซึง่อาศยัสมบติัเร่ืองมมุในคร่ึงวงกลม โดยใช้การบรรยายผา่นคลปิวิดีโอ  

3. ครูชีแ้จงนกัเรียนให้น าใบงานท่ี 2 เร่ือง “มมุในคร่ึงวงกลมมีขนาด 90 องศาหรือหนึง่มมุฉาก”  ให้

ผู้ปกครองเซ็นรับรองและน ามาสง่ในคาบตอ่ไป 

4. ครูชีแ้จงนกัเรียนวา่การเรียนในห้องเรียนจะพิสจูน์ทฤษฎีเหลา่นีแ้ละท าโจทย์ท่ีซบัซ้อนขึน้  

• การเรียนการสอนในห้องเรียน  

1. ครูเก็บใบงานท่ี2 เร่ือง “มมุในคร่ึงวงกลม”เพื่อน ามาตรวจสอบความถูกต้องและความ
รับผิดชอบของนกัเรียน 

2. ครูแจกแบบทดสอบให้นกัเรียนโดยมีค าถามสัน้ 2 ข้อ ดงันี ้ 
ข้อท่ี1  ครูให้นกัเรียนเขียนทฤษฎีตามความเข้าใจของตนเองเพื่อวดัความเข้าใจ 
ข้อท่ี2  โจทย์คล้ายตวัอยา่งท่ี2 เพื่อตรวจสอบความเข้าใจทฤษฎีและการดวูิดีโอ  

3. ครูร่วมกบันกัเรียนอภิปรายเก่ียวกบัสว่นประกอบของวงกลมเพื่อทบทวนความรู้ ได้แก่ 
 มมุท่ีจุดศนูย์กลาง มมุในสว่นโค้งของวงกลม มมุในคร่ึงวงกลม  โดยใช้ค าถามดงันี ้ 

  นกัเรียนคิดว่ามุมในคร่ึงวงกลมมีลกัษณะอย่างไร และแตกต่างจากมุมท่ีจุดศูนย์กลาง 
มมุในสว่นโค้งของวงกลมอย่างไร (แนวค าตอบ มุมในคร่ึงวงกลมเป็นมมุท่ีมีจุดยอดอยูบ่นเส้นรอบ
วงกลม และแขนของมมุตดัจุดปลายของเส้นผา่นศนูย์กลางโดยเป็นมมุในสว่นโค้งของวงกลมด้วย) 

4. ครูและนกัเรียนร่วมกันอภิปรายทฤษฎี “มุมในคร่ึงวงกลมมีขนาด 90 องศาหรือหนึ่ง
มมุฉาก” โดยใช้การถาม-ตอบ ผา่นโปรแกรม(Geometer s Sketchpad) GSP โดยเป็นการส ารวจ
สมบติัหรือข้อสงัเกตท่ีนกัเรียนต้องรู้ก่อนการพิสจูน์ 

 
 
 
 
   
 
 

         ค าถามท่ี 1 สว่นของเส้นตรงใดเทา่กบั  CO  ( OA  และ OB  ) 
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         ค าถามท่ี 2 จากรูปท่ีก าหนดให้ นกัเรียนคิดว่ารูปสามเหลีย่มใดเป็นรูปสามเหลี่ยม
หน้าจัว่เพราะเหตใุด  (สามเหลีย่ม ABO และสามเหลีย่ม BOC เพราะมีขนาดของด้านประกอบมุม
ยอดยาวเทา่กนั) 

 ค าถามท่ี 3 พิจารณาผลรวมมุมภายในรูปสามเหลีย่ม ABC มีขนาดเท่ากับเท่าไร 
(มมุภายในรูปสามเหลีย่มใด ๆ รวมกนัได้ 180 องศา) 

 

 

 
5. ครูและนกัเรียนร่วมกันพิสจูน์ทฤษฎี “มุมในคร่ึงวงกลมมีขนาด 90 องศาหรือหนึ่งมุม

ฉาก” โดยใช้โปแกรมGSPประกอบการแสดงเหตผุลในแตล่ะขัน้ 
6. ครูยกตวัอย่างท่ี 3  โดยครูและนกัเรียนร่วมกันเขียนพิสจูน์ทฤษฎ ี“มมุในคร่ึงวงกลมมี

ขนาด 90 องศาหรือหนึ่งมุมฉาก” โดยใช้โปแกรมGSPประกอบการแสดงเหตุผลในแต่ละขัน้ลงใน
สมดุ 

7.  ครูยกตัวอย่างท่ี 4 เป็นโจทย์ท่ีใช้ทฤษฎีข้างต้นโดยให้นัก เรียนลงมือปฏิบัติเป็น
รายบุคคล  5-10 นาทีลงในสมดุ 

8. ครูสุ่มเลขท่ีนักเรียนโดยเรียกเลขท่ีมาน าเสนอวิธีการในการหาค าตอบหน้าชัน้เรียน
และใช้การถามตอบนกัเรียนเพื่อพิจารณาความถกูต้อง  และสอบถามนกัเรียนคนอ่ืนๆในกรณีท่ีมี
วิธีการคิดท่ีแตกตา่งออกไป 

9. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจกลุ่มละ 4คน แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ระดมความคิดแสดงวิธีการในการหาค าตอบของตวัอยา่งท่ี 5 ใช้เวลา 5-10 นาที  ลงในสมดุ 
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10. ครูสุม่นักเรียน 1 กลุม่ออกมาอธิบายวิธีการหาค าตอบหน้าชัน้เรียนโดยและใช้การ
ถามตอบนกัเรียนเพื่อพิจารณาความถกูต้อง   

11.ครูให้นกัเรียนท าแบบฝึกหดั 3.2(ก) เฉพาะข้อคู่ ในหนังสือคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 3 เลม่ 2 โดยครูให้ค าปรึกษา   

12. ครูและนกัเรียนใช้การถาม-ตอบเพื่อสรุปทฤษฎีและตอบข้อสงสยั 
13. ครูแจกและแนะน าการเรียนในเร่ืองท่ี3 เพื่อให้นกัเรียนไปศึกษาด้วยตนเองประกอบ

วิดีโอของครู 
 

วัสดุ-อุปกรณ์  ส่ือ และแหล่งการเรียนรู้ 

     1. สื่อการสอนโปรแกรม GSP เร่ืองทฤษฎี “มุมในคร่ึงวงกลมมีขนาด 90 องศาหรือ
หนึง่มมุฉาก” 

     2. วิดีโอ เร่ือง ทฤษฎ ี“มมุในคร่ึงวงกลมมีขนาด 90 องศาหรือหนึง่มมุฉาก” 
     3. ใบงานท่ี2 เร่ือง “มมุในคร่ึงวงกลมมีขนาด 90 องศาหรือหนึง่มมุฉาก”  
 

การวัดและประเมินผล  

ส่ิงที่ต้องการวัดและ
ประเมิน 

วิธีวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑ์การวัดและ
การประเมินผล 

ผลการ
ประเมิน 

ด้านความรู้ (K) 
1.  บอกขนาดของมมุ
โดยใช้ความรู้เก่ียวกบั
มมุในคร่ึงวงกลมได้  
2. นกัเรียนสามารถน า
ทฤษฎีบทหรือสมบติั
ของวงกลมท่ีเก่ียวกบั
มมุในคร่ึงวงกลมได้   

ตรวจใบงานท่ี2 
แบบฝึกหดั3.2 
(ก)เฉพาะข้อคู ่
 

1. ใบงานท่ี2 
2. แบบฝึกหดั3.2 
(ก)เฉพาะข้อคู ่
 
 

นกัเรียนหาขนาดของ
มมุในวงกลมเม่ือ
ก าหนดมมุท่ีจุด
ศนูย์กลางท่ีรองรับ
ด้วยสว่นโค้งเดียวกนั
ได้ถกูต้องร้อยละ 80
ของแบบฝึกหดั3.2 
(ก)เฉพาะข้อคู ่

 

ด้านทักษะ/กระบวนการ(P)  
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ส่ิงที่ต้องการวัดและ
ประเมิน 

วิธีวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑ์การวัดและ
การประเมินผล 

ผลการ
ประเมิน 

1. ใช้สญัลกัษณ์ทาง
คณิตศาสตร์เพื่อสือ่
ความหมายเก่ียวกบั
สว่นประกอบของ
วงกลมได้  

ตรวจใบงานท่ี2 
แบบฝึกหดั3.2 
(ก)เฉพาะข้อคู ่
 

1. ใบงานท่ี2 
2. แบบฝึกหดั3.2 
(ก)เฉพาะข้อคู ่
 

นกัเรียนใช้สญัลกัษณ์
ทางคณิตศาสตร์เพื่อ
สือ่ความหมาย
เก่ียวกบัสว่นประกอบ
ของวงกลมได้ถกูต้อง
ร้อยละ 80 ของ
แบบฝึกหดั3.2(ก)
เฉพาะข้อคู ่

 

2. ให้เหตผุลประกอบ
ในกระบวนการ
แก้ปัญหาเก่ียวกบั
วงกลมได้  
 

ตรวจใบงานท่ี2 
แบบฝึกหดั3.2 
(ก)เฉพาะข้อคู ่
 

1. ใบงานท่ี2 
2. แบบฝึกหดั3.2 
(ก)เฉพาะข้อคู ่
 

นกัเรียนให้เหตุผล
ประกอบใน
กระบวนการแก้ปัญหา
เก่ียวกบัวงกลมได้ร้อย
ละ 80ของแบบฝึกหดั
3.2 
(ก)เฉพาะข้อคู ่

 

ด้านคุณลักษณะ(A) 
1. นกัเรียนท างานเป็น
ระบบรอบคอบ  

ตรวจใบงานท่ี2 
แบบฝึกหดั3.2 
(ก)เฉพาะข้อคู ่

แบบสงัเกต นกัเรียนท างานเป็น
ระบบรอบคอบอยูใ่น
ระดบัดีขึน้ไป 

 

2.นกัเรียนมีสว่นร่วม
ในกิจกรรมการเรียนรู้ 

การสงัเกต
พฤติกรรมการ
มีสว่นร่วม
ระหวา่งเรียน 

แบบสงัเกต
พฤติกรรมการ
ตอบ 

นกัเรียนมีสว่นร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้ 
ระดบัดีขึน้ไป 

 

 

 

 

 



  
 

102 

C

จดุปรับขนาดวงกลม

O
A

B

ใบงานที่2 

เร่ือง ทฤษฎีบท  “มุมในคร่ึงวงกลมมขีนาด 90 องศาหรือหน่ึงมุมฉาก” 
ดูเมื่อวันที่……………………………………………………………………..

เวลา………………….น. (ขัน้ศึกษาเนือ้หานอกห้องเรียน) 

ค าชีแ้จง   ให้นักเรียนปฏิบตัิดังนี ้ 

1. ให้นกัเรียนเปิดซีดี/ลิง้(Link)วิดีโอครูมอบให้ไปท่ีบ้านโดยใช้เอกสารนีป้ระกอบในการเรียน  

2. ในระหวา่งท่ีดใูห้นกัเรียนบนัทกึข้อสงสยัในใบความรู้นี ้

 

 

 จากรูปท่ีก าหนดให้ ครูเลือ่นจุด…… บนเส้นรอบวงกลม  

เรียก………………………………………………………. 

ขนาดของมมุ………..มีขนาดเทา่กบั……….เสมอ 

ทฤษฎ ีกลา่ววา่  

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

กิจกรรมที่ 1 “ หา ดู มุมอยู่ไหน” 

 จากรูปก าหนดวงกลมท่ีมีจุด O เป็นจุดศนูย์กลาง  

ให้นกัเรียนระบุมมุท่ีจุดศนูย์กลางของวงกลมในแตล่ะข้อตอ่ไปนี ้

 

  …… ˆCNM  ………   ……………………      ……………………  ………………… 

 

J
F

RC

O O
O

O

M
N

P

S

D

E

H

G
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35x
C O

M

N

ตัวอย่างที่1 จากรูปที่ก าหนดให้   จงหาขนาดของมุม  x  

 

 

 

วิธีท า   

ข้อความ เหตุผล 
 
1.

ˆˆ ............. 180CNM MCN+ + =  

 
1………………………………………………… 

2. 
  

2.  มุมในคร่ึงวงกลมมขีนาดเท่ากับ90 องศา 

3.  
 

3.  

ตอบ ………………………….. 

 

ตัวอย่างที่ 2    ก าหนดให้ O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลม     
ถ้ามุม BAC เท่ากับ 40 องศา  แล้วขนาดของมุม X เท่ากับ
เท่าใด 

วิธีท า   
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กิจกรรมกลุ่ม “ระดมความคดิ” 

ค าชีแ้จง: ให้นกัเรียนแบง่กลุม่ กลุม่ละ 4 คนแล้วร่วมกนัอภิปรายเพื่อแสดงวิธีการหาค าตอบ 

ในข้อ2 

     จากรูปที่ก าหนดให้จุด O เป็นจุดศนูย์กลางของวงกลมและAB เป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของวงกลม และ BC=CD ถ้ามมุ ABC เท่ากับ 60 องศา จงหามุม x มีขนาดเท่าไร 
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เฉลย กิจกรรมกลุ่ม“ระดมความคิด” 
ค าชีแ้จง: ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คนแล้วร่วมกันอภปิรายเพื่อแสดงวิธีการหา
ค าตอบในข้อ2 
     จากรูปที่ก าหนดให้จุด O เป็นจุดศนูย์กลางของวงกลมและAB เป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของวงกลม และ BC=CD ถ้ามมุ BAC เท่ากับ 30 องศา จงหามุม x มีขนาดเท่าไร 

 

ลาก CO   และ DO   

ข้อความ เหตุผล 
1.  =ACB 90   1.  ขนาดของมมุในคร่ึงวงกลม เทา่กบั 90 องศา 
2.  =ABC 60   2. โจทย์ก าหนด 
3.  =BAC 30   3.  ผลรวมมมุภายในของรูปสามเหลีย่มใดๆ และ

ข้อ 1 ข้อ 2  
4. = =BO CO DO   4. ขนาดของรัศมีวงกลมเทา่กนั 
5. BC=CD 5. โจทย์ก าหนด 
6.   BOC COD   6. เทา่กนัทกุประการแบบ ด้าน  ด้าน  ด้าน  (ข้อ

4 และข้อ5 ) 
7.  = =OCD ABC 60   7.  จากข้อ 6  
8.  AO=OC 8.  ขนาดของรัศมีวงกลมเทา่กนั 
9. AOC  เป็นสามเหลีย่มหน้าจัว่ 9.  จากข้อ 8 
10. = =OAC OCA 30   10.  จากข้อ 3 และข้อ 9 
11. = − = − =x OCD OCA 60 30 30   11.  จากข้อ 7 และข้อ10 
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