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The  Purposes  of  this  experimental  research  were  1.)  to  compare  eighth grade  students' 

learning  outcomes  on  geometric  transformation  before  and  after  being taught by laboratory  approach.  2.)  
to  study the eighth grade students'  mathematical  skills  in  terms  of  problem - solving  and  reasoning  and  
3.)  to  investigate the students'  opinions  towards  laboratory  approach.  The  sample  consisted  of  34  eighth 
grade students  in  academic  year  2006  at  Kamphaengsaen  Wittaya  School,  Kamphaengsaen  District,  
Nakhon  Pathom  Province.  The  instruments  were  lesson plans in laboratory  approach, learning  outcomes  
test, the assessment  form  of  mathematical  skills  and  questionnaire  on  opinions  towards  laboratory  
approach.  Data  were  analyzed  in  terms  of  mean  ( X ),  standard  deviation  ( S.D.)  and  dependent  t-test. 

The  research  results  were  as  follow :  
1.  The  learning  outcomes of the eighth  grade students on  geometric  transformation  before  

and  after  being taught by laboratory  approach were  significantly  different  at  statistical  level  of  0.05.  The  
learning  outcomes  of  the students after the instruction were  higher  than  before the instruction.   

2.  Students'  mathematical  skills  were  at  excellent  level.  The  skill  of  problem – solving were 
at the  highest  average  mean  while  that  of  reasoning  resulted  in  lower  average  mean. 

3.  Students'  opinions  towards  laboratory  approach were  at  high  agreement level in  terms  of  
learning  management  and  obtained  benefits  while  in  terms  of  learning  climate, the students'  opinions  
were  at  a moderate  agreement  level. 
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บทท่ี  1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  
และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติ  และเต็มตามศักยภาพ  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  2540 : 9) ดังนั้น
จะเห็นไดวาการจัดการเรียนการสอนจะตองเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมซึ่งเรียกวา  “การปฏิรูปการ
เรียนรู”    ซ่ึงครูเปนผูมีบทบาทสําคัญยิ่งในการปฏิรูปการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  โดยให
ผูเรียนรูจักการวิเคราะห  สังเคราะห  สรางองคความรูขึ้นไดเอง  ซ่ึงตองอาศัยการจัดเตรียม
ประสบการณการเรียนรูดวยการวางแผนการเรียนรูกอนที่จะลงมือปฏิบัติการสอนทุกครั้งนอกจากนี้ 
การจัดกระบวนการเรียนรูจะตองคํานึงถึงความสามารถในการเรียนรูของผูเรียนตามความถนัด  
ความสนใจ  และความแตกตางของผูเรียน  จะตองเนนใหผูเรียนไดฝกทักษะ  กระบวนการคิด  ให
ผูเรียนเรียนรูจากประสบการณจริง  ฝกการปฏิบัติใหคิดเปน  ทําเปน  แกปญหาเปน (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  2540 : 10 - 11)  ซ่ึงคณิตศาสตรเปนวิชาหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญยิ่ง
ตอการพัฒนาความคิดของมนุษย  ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค  คิดอยางมีเหตุผล คิดเปน
ระบบ  ระเบียบ  สามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถี่ถวน รอบคอบ ทําใหคาดการณ 
วางแผนตัดสินใจและแกปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ  2545 : 1) 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  เปนหลักสูตรแกนกลางที่มี
โครงสรางยืดหยุนกําหนดจุดหมายซ่ึงถือเปนมาตรฐานการเรียนรู  ใหนักเรียนไดเรียนรูชวงชั้นละ  
3  ปโดยมุงเนนความสําคัญทั้งดานความรู ความคิด  ความสามารถ  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู
และความรับผิดชอบตอสังคม  โดยยึดหลักวาทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  การ
จัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีกระบวนการและวิธีการที่หลากหลาย  ครูตอง
คํานึงถึงพัฒนาการทางดานรางกาย  สติปญญา  วิธีการเรียนรู  ความสนใจ  และความสามารถของ
นักเรียนเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง  ซ่ึงการจัดการเรียนรูในแตละชวงชั้น  ควรใชรูปแบบวิธีการที่
หลากหลาย  เนนการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง  การเรียนรูดวยตนเอง  การเรียนรูรวมกัน
และการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง  นักเรียนสามารถเรียนรูไดทุกเวลาและเรียนรูไดจากสื่อการเรียนรู  
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จากแหลงเรียนรูทุกประเภทที่มีอยูในทองถ่ิน ชุมชนและแหลงอื่นๆ  เนนสื่อที่นักเรียนและครูใช
ศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง  โดยครูสามารถจัดทําและพัฒนาสื่อการเรียนรูขึ้นเอง  
(กระทรวงศึกษาธิการ  2544 : 21 - 23)  จะเห็นไดวาแหลงเรียนรูในชุมชนมีความสําคัญมากในการ
จัดการเรียนรู  เพื่อสนองความตองการของทองถ่ิน  เปนการเรียนรูที่ยั่งยืนที่นักเรียนสามารถนํา
ความรูมาฝกปฏิบัติและใชในชีวิตประจําวันไดอยางตอเนื่อง 
 คณิตศาสตรมีความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคคลในดานการสื่อสาร  การคิด
คํานวณ  การเลือกสรรสารสนเทศ  การตั้งขอสันนิษฐาน  การตั้งสมมติฐาน  การใหเหตุผลการ
เลือกใชยุทธวิธีตางๆ ในการแกปญหาและคณิตศาสตรยังเปนพื้นฐานในการพัฒนาทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี  ตลอดจนพื้นฐานในการพัฒนาวิชาการอื่นๆ  ดังนั้นการจัดการเรียนรูของกลุมวิชา
คณิตศาสตรตองคํานึงถึงนักเรียนเปนสําคัญ  มีรูปแบบของการจัดกิจกรรมที่หลากหลายไมวาจะ
เปนการเรียนในกลุมยอย  เรียนเปนรายบุคคล  เรียนรูรวมกันทั้งชั้น  เรียนนอกหองเรียน  หรือ
บริเวณโรงเรียน  ใหผูเรียนไดไปศึกษาในแหลงเรียนรูตางๆ  เพื่อใหเกิดองคความรูใหม  รวมถึงการ
ปลูกฝงคุณธรรม  คานิยมและลักษณะอันพึงประสงค (กระทรวงศึกษาธิการ  2544 : 35 - 36)   
คณิตศาสตรยังเปนศาสตรแหงการคิดและเครื่องมือสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของสมอง  จุดเนน
ของการเรียนการสอนจึงจําเปนตองจัดเปลี่ยนจากการเนนใหจดจําขอมูลทักษะพื้นฐานเปนการ
พัฒนาใหผูเรียนไดมีความเขาใจในหลักการ  กระบวนการทางคณิตศาสตร  มีทักษะพื้นฐานเพียงพอ
ในการนําไปใชแกปญหาในสถานการณใหมๆ  (วรณัน  ขุนศรี  2544 : 74 - 75)   จากหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  ในสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ไดกําหนดมาตรฐานการ
เรียนรูดานทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปน  5  มาตรฐาน  ไดแก  (1)  มี
ความสามารถในการแกปญหา  (2)  มีความสามารถในการใหเหตุผล  (3)  มีความสามารถในการ
ส่ือสาร  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและการนําเสนอ  (4)  มีความสามารถในการเชื่อมโยง
ความรูตางๆ  ทางคณิตศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ  ได  (5)  มีความคิดริเร่ิม
สรางสรรค  (กระทรวงศึกษาธิการ  2544 : 7)  ดวยเหตุนี้การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรจึง
ตองคํานึงถึงความสัมพันธและการนําไปใชในชีวิตประจําวันเพื่อใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจ  
ตลอดจนทําใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร มีความสามารถในการแกปญหา  (อินทรธิดา  
พรประทานเวทย  2539 : 14)  ซ่ึงสอดคลองกับยุพิน  พิพิธกุล  (2539 : 2 - 3)  ไดกลาววาวิชา
คณิตศาสตรเปนวิชาที่สอนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูพัฒนาความคิดและเกิดทักษะในการคิดเปน  
ทําเปน  แกปญหาเปนและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได  คุณลักษณะเหลานี้จะเปนพื้นฐาน
สําคัญที่ทําใหมนุษยเปนผูมีความสามารถในการแกปญหาตางๆ  ที่พบในชีวิตประจําวัน   ดังนั้น
คณิตศาสตรจึงมีความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษยเปนอยางดีและการจัด
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กิจกรรมการเรียนการสอนที่มุงใหนักเรียนรูจักคิดอยางมีเหตุผล  รูจักแกปญหาอยางเปนระบบ  และ
รูจักคนควาหาความรูดวยตนเองรวมทั้งสงเสริมใหนักเรียนคิดเปน  ทําเปน  แกปญหาเปน  สามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขและมีคุณคานั้นมีเนื้อหาเดนชัดอยูในวิชาคณิตศาสตร  ซ่ึง
นักเรียนจะตองเรียนรูเปนอันดับแรกจนเกิดการเรียนรูและนําไปพัฒนาคุณภาพชีวิต  รวมทั้งนําไป
เปนเครื่องมือในการเรียนรูส่ิงตางๆ  ตอไป 

จากผลการสอบวัดคุณภาพการศึกษาระดับชาติของโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐม  เขต  1  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 ปการศึกษา 2548 พบวา วิชาที่ไดคะแนนเฉลี่ยนอย
และนอยที่สุดไดแก วิชาคณิตศาสตร  ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ  35.390  จากการอภิปรายผลและ
ขอเสนอแนะของกลุมงานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุมนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต  1  กลาววาทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการ
เรียนการสอนของครู การพัฒนาเทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยอาจชวยพัฒนา
ความรูความสามารถของนักเรียนใหเพิ่มมากขึ้นได  ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  ของโรงเรียนกําแพงแสนวิทยา  ในการสอบวัด
คุณภาพการศึกษาระดับชาติในครั้งนี้   พบวา ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ  34.679  อยูในเกณฑปรับปรุง
รอยละ  52.453  ผลการประเมินดานโครงสรางความรูวิชาคณิตศาสตร  ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ  
37.358  ดานทักษะการคิดคํานวณทางคณิตศาสตร  ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ  31.698  และดานการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร  ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ  35.383  จากผลการสอบวัดคุณภาพการศึกษา
ระดับชาติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา  เปนตัวบงชี้ไดดีวาผลการ
เรียนรูของนักเรียนอยูในเกณฑต่ํา  จึงตองรีบแกไขปรับปรุง  จากการศึกษาขอมูลขางตนพบวา
นักเรียนขาดทักษะการคิดคํานวณและทักษะการแกปญหา  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนการ
สอนของครูยังขาดประสิทธิภาพสวนหนึ่ง  และพื้นฐานความรู  ความแตกตางระหวางบุคคล  
สภาพแวดลอม  บริบทตางๆ  ของตัวผูเรียน  ขาดการสนับสนุนดูแลเอาใจใสจากผูปกครองนักเรียน  
นับเปนปญหาที่ตองตระหนักถึง  แตทั้งนี้สวนสําคัญที่สุดคือครูผูดําเนินการสอนตองวิเคราะหการ
จัดการเรียนการสอนตั้งแตระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 2 เพื่อการพัฒนาผลการเรียนรูของ
นักเรียนใหสงผลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  ดังนั้นผูวิจัยจึงไดเก็บรวบรวมขอมูลของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่  1  และ 2  จากงานวัดผลและประเมินผลของโรงเรียนกําแพงแสนวิทยา   ตั้งแตป
การศึกษา  2546-2547  พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1, 2  โรงเรียน
กําแพงแสนวิทยา  อยูในเกณฑเฉลี่ยรอยละ  56  และ  61  ตามลําดับ  ซ่ึงยอมสงผลตอการศึกษาใน
ระดับสูงตอไป  จึงเปนปญหาสําคัญของการจัดการศึกษาของโรงเรียนกําแพงแสนวิทยา  จากการ
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการวิชาการของโรงเรียนกําแพงแสนวิทยาถึงปญหาดังกลาววาทั้งนี้
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อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งครูสวนใหญมักใชวิธีการสอนแบบบรรยาย  คือ  
ครูเปนผูพูดเพียงผูเดียว การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยังคงเนนที่ครูเปนสําคัญ  นักเรียนไมมี
โอกาสรวมกิจกรรมการเรียนการสอนมากนัก  นอกจากตอบคําถามของครูผูสอนและซักถามเรื่องที่
ไมเขาใจเทานั้น  จึงเปนการยากที่จะทําใหนักเรียนทุกคนบรรลุจุดประสงคของการเรียนการสอน
ตามเกณฑที่กําหนดไวได  เพราะนักเรียนแตละคนมีความแตกตางระหวางบุคคล  การเรียนรูของ
นักเรียนจะบังเกิดผลหรือลมเหลวยอมขึ้นอยูกับการจัดการเรียนการสอนของครูเปนสวนสําคัญ  
เพราะการสอนเปนการจัดประสบการณใหแกนักเรียน  ครูควรใชเทคนิควิธีตางๆ ที่จะใหนักเรียน
ไดรูถึงปญหาและความตองการเพื่อใหนักเรียนคิดเปน  ทําเปน  แกปญหาเปน  รูจักนําความรูไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  (ไพบูลย  จันทยศ  2521 : 12-14) ครูผูสอนตองจัดกิจกรรมการเรียนรู
ใหเห็นเปนรูปธรรมที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดองคความรู  กฎ  ทฤษฎีและหลักเกณฑ  จากสภาพการ
สอนคณิตศาสตรที่ผานมา  ทําใหนักการศึกษาไดทําการคิดคนวิจัยและพัฒนาเทคนิควิธีสอนตางๆ  
เพื่อนํามาปรับปรุงและแกไขปญหาและพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน ที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  เขาใจ โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียนเปนสําคัญ  จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย  ครูควรเปลี่ยนบทบาทจากผูสอน  ผูบรรยาย  มาเปนผูแนะนําชวยเหลือ  
จัดส่ือการสอนและควบคุมกิจกรรมการเรียน  โดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดกระทํากิจกรรมดวย
ตนเอง  ทั้งกิจกรรมรายบุคคลและกิจกรรมกลุม  โดยนําวัสดุอุปกรณและวิธีการสอนใหมๆ  มาใช  
ดังนั้นในการสอนคณิตศาสตรใหนักเรียนคิดเปน  ทําเปน  แกปญหาเปนนั้น  ควรเปดโอกาสให
นักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมหลายรูปแบบ  เชน  การปฏิบัติการ  การอภิปราย  กิจกรรมการ
คนพบ  ใชวัสดุชวยสอน  เพื่อใหนักเรียนสามารถสรุปผล  หรือมโนมติดวยตนเอง  แนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรเพื่อใหนักเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเองจากสื่อตางๆ  ให
นักเรียนเกิดความรูและความสนใจในการเรียนดังไดกลาวมาแลวขางตน  สอดคลองกับทฤษฎีการ
เรียนรูโดยการกระทําของ  จอหน  ดิวอ้ี  (John  Dewey)  และแนวการเรียนการสอนโดยเนน
กระบวนการในการเรียนรูของ  เจอรโรม  บรูเนอร  (Jerome  Bruner)  ซ่ึงแนวคิดของนักการศึกษา
ทั้งสองทานนี้นํามากําหนดเปนวิธีสอนคณิตศาสตรแบบปฏิบัติการ  (Laboratory  Approach  to  
Mathematics)  ซ่ึงเปนวิธีการสอนที่ใหนักเรียนไดเรียนจากการปฏิบัติจริง  เปนการสอนจาก
ประสบการณตรง  นักเรียนไดทดลองปฏิบัติ  เสาะหาขอมูล  จัดระเบียบขอมูล  พิจารณาขอมูล  
คนควาหาวิธีการและกระบวนการดวยตนเอง  (ลาวัลย  พลกลา  2523 : 2)  และผลจากการ
ปฏิบัติการทดลอง  ทําใหผูเรียนเห็นผลงานและความกาวหนาอยางชัดเจน  ซ่ึงเปนการเสริมแรงให
เกิดความกระตือรือรนในการเรียน  (ยุพิน  พิพิธกุล  2523 : 88)  นอกจากนี้วิธีการสอนแบบ
ปฏิบัติการ  ยังเปนวิธีการสอนที่เปนกระบวนการเรียนรูมากกวาเนื้อหา  กลาวคือ  ครูควรสอน
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เนื้อหาใหนอยลง  จัดใหมีเวลาสําหรับการเรียนรูดวยตนเองมากขึ้น  ทําใหเกิดบรรยากาศของความ
ใฝรูในการเรียน  เปนการเนนความคิด  หรือวิธีการใหไดมาซึ่งขอสรุป  โดยฝกใหนักเรียนไดปฏิบัติ
จริงและแกปญหารวมกัน  ซ่ึงในชั้นเรียนอาจจัดนักเรียนออกเปนกลุมยอยคละความสามารถเพื่อให
นักเรียนไดชวยเหลือกัน  มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและยอมรับเหตุผลของผูอ่ืน  ซ่ึงจะสามารถ
พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการแกปญหาและสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  ซ่ึงทํา
ใหนักเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนวิชาคณิตศาสตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  
2542  ครูควรพัฒนากิจกรรมและรูปแบบการเรียนการสอนใหนาสนใจ  ยั่วยุใหผูเรียนอยากเรียนรู
และมีความสุขกับการเรียน  อยากปฏิบัติการดวยตนเองและเกิดความภาคภูมิใจในความสําเร็จของ
ตนเอง  ดังนั้นกิจกรรมการเรียนจึงเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะทําใหนักเรียนเขาใจและเกิดองคความรู
ในตนเอง  เพื่อความสอดคลองกับวิสัยทัศนของโรงเรียนกําแพงแสนวิทยาในเรื่องการสงเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของผูเรียน  ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับการสอนแบบปฏิบัติการ    ดังนี้  การสอนคณิตศาสตรแบบปฏิบัติการเปนวิธีการสอนหนึ่ง
ที่พัฒนามาจากแนวคิดและผลงานของนักการศึกษาในอดีต  เชน  เปสตาลอสซี  (Pestalozzi)  ดีนส  
(Deines)    ซ่ึงมีความเชื่อวาการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดจากการปฏิบัติจริง  ซ่ึงตอมาไดมีการใชการสอน
แบบปฏิบัติการในประเทศตางๆ  เชน  ประเทศอังกฤษ  โดยใหนักเรียนรูมโนมติที่สําคัญๆ  จากการ
ปฏิบัติจริงและในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาไดมีนักการศึกษา  อาทิ  เคเนธ  คิดด  (Keneth  
Kidd)  วิลเล่ียม  ฟทเซอรรัล  (William  Fitzgerald)  และ  เดวิด  คลากสัน  (David  Clarkson)  เปนผู
เผยแพรวิธีสอนแบบปฏิบัติการโดยมีความเชื่อมั่นวา การสอนแบบปฏิบัติการเปนวิธีสอนที่ดีฝกให
นักเรียนมีความสามารถในการแกปญหา คิดค (Kidd 1970 : 172 - 178)  ไดสรุปคุณคาในการสอน
แบบปฏิบัติการไว  5  ประการ  คือ  1) ชวยใหครูไดใชวัสดุเพื่อพัฒนามโนมติ  (Concept)  ของ
นักเรียน  การที่ไดเห็นความสัมพันธระหวางแนวคิดทางคณิตศาสตรกับสภาพแวดลอม  จะทําให
นักเรียนไดเรียนรูและซาบซึ้งถึงความสําคัญของวิชาคณิตศาสตร  2)  ชวยในการสื่อความหมายให
นักเรียนเขาใจได  เนื่องจากนักเรียนไดจับตองวัสดุซ่ึงวัสดุและกิจกรรมจะเชื่อมโยงไปถึงสัญลักษณ  
นักเรียนจะมีความสามารถในการสื่อความหมายที่เปนนามธรรมมากขึ้น  3) เปดโอกาสใหนักเรียน
ไดประสบผลสําเร็จในการปฏิบัติกิจกรรม  นักเรียนจะเห็นคุณคาของตัวเองมากขึ้น  ไมกลัวความ
ผิดพลาดและความลมเหลว 4) ชวยใหครูไดศึกษานิสัยในการทํางาน  และความคิดของนักเรียน  
จากการทดลองการแกปญหา  5) สรางแรงจูงใจแกนักเรียนในการปรับปรุงสมรรถภาพดานทักษะ
และมโนมติทางคณิตศาสตร  จากการปฏิบัติที่ประสบผลสําเร็จ  และนอกจากนี้ยังไดรับการ
กลาวถึงจากนักการศึกษาอีกหลายทาน  เชน  โคปแลด  (Copeland 1974 : 325 - 326)  ไดให
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ความหมายไววาเปนการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดทํากิจกรรมกับวัตถุที่ไดพบเห็น  ซ่ึงชวยใหแนวคิด
ทางคณิตศาสตรไม เปนนามธรรมที่หางจากโลกจริง   ผู เ รียนไดรับการพัฒนามโนมติทาง
คณิตศาสตรเปนอยางดีจากการไดเรียนโดยการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ  สิธุ  (Sithu  1982 : 120)  ได
กลาววาเปนการเรียนที่ยึดหลักใหนักเรียนไดเรียนโดยการปฏิบัติหรือการสังเกตเปนการนํารูปธรรม
มาอธิบายนามธรรมจนนักเรียนคนพบขอสรุปไดดวยตนเอง  การสอนคณิตศาสตรแบบปฏิบัติการ  
เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล  จึงเปนวิธีการหนึ่งที่ชวยใหบรรยากาศการเรียน
การสอนเปนที่นาสนใจสําหรับนักเรียนเสมือนการใชนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีทางการศึกษา  เปน
วิธีที่มีความสําคัญและจําเปนตอการเรียนรูของนักเรียนการสอนแบบปฏิบัติการเปนวิธีการสอน
แบบหนึ่งที่มีการพัฒนาขึ้นมาเปนเวลานานแลว  เปนการสอนที่เนนกระบวนการเรียนรูมากกวาการ
เรียนรูเนื้อหา  หรือผลคําตอบไมวาจะเปนการทํางานแบบรายบุคคล  หรือรายกลุมยอย  ตองมุงให
ผูเรียนรูจักระดมความคิด  การหาเหตุผล  เพื่อใหเกิดความเขาใจเนื้อหา  หลักสําคัญในการสอนแบบ
ปฏิบัติการนั้นจากแนวคิดของนักการศึกษาและผูที่ทําการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนโดยใชวิธีสอนแบบปฏิบัติการ เชน  ซัคเกอร  (Sucker  1978 : 2814-A) ไดทําการศึกษาผลการ
สอนเรขาคณิต  โดยวิธีสอนแบบปฏิบัติการซึ่งนักเรียนไดเรียนในหองปฏิบัติการทางคณิตศาสตร  
ผลการวิจัยพบวาการสอนแบบปฏิบัติการเปนวิธีสอนที่ทําใหการเรียนเรขาคณิตมีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น  เบลาท (Blount 1980 : 1990-A) ไดทําการศึกษาผลการสอนในหองปฏิบัติการทาง
คณิตศาสตรเพื่อเสริมการสอนปกติในชั้นเรียน  โดยศึกษาในแงของเจตคติและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  โดยทําการทดลองกับนักศึกษาปที่ 1 จํานวน 166 คน ผลการวิจัยพบวาการสอนแบบ
ปฏิบัติการสงผลตอเจตคติในทางบวกตอวิชาคณิตศาสตร  (ลาวัลย  พลกลา  2523 : 3)  ไดสรุป
คุณคาของการสอนแบบปฏิบัติการไวดังตอไปนี้ 1) ชวยใหนักเรียนเกิดมโนมติในเรื่องนั้น  เกิด
จินตนาการและความคิดสรางสรรคในการคนหากระบวนการและวิธีการตางๆ  2)  นักเรียนจะ
สามารถโยงคณิตศาสตรเขากับโลกภายนอกหองเรียน  หรือชีวิตจริง  เพราะคณิตศาสตรที่นักเรียน
เรียนนั้น  นักเรียนเรียนจากการปฏิบัติกิจกรรมที่ปฏิบัติจริง  ทําใหเกิดมโนภาพในเรื่องนั้นๆ  
นักเรียนจะไมรูสึกวาคณิตศาสตรเปนสิ่งลึกลับ  3) การเรียนจากการปฏิบัติจริง  นักเรียนจะเกิดความ
เขาใจอยางถองแท  ทําใหเกิดความสามารถในการถายโยงการเรียนรู  ซ่ึงเปนสิ่งที่พึงประสงคอยาง
ยิ่งของการศึกษา  4)  บรรยากาศในชั้นจะเปนแบบนักเรียนเปนศูนยกลาง  นักเรียนตองทํากิจกรรม
ตลอดเวลา  5) การเรียนโดยการสอนแบบปฏิบัติการทําใหนักเรียนอยูในบรรยากาศที่ไมเครงเครียด  
ทําใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร  6)  เปดโอกาสในการนําปญหาตางๆ  มาใหนักเรียน
คิด  โดยอาศัยวัสดุอุปกรณตางๆ  เปนเครื่องมือชวยในการวิเคราะหโจทยนั้นใหเปนรูปธรรม  หรือ
กึ่งรูปธรรมใหเกิดภาพพจนเขาใจปญหาโจทย  7) ชวยเราใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรนในการ
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แกปญหา    8)   เสริมสรางทักษะในการคิดคํานวณ  อารีย  คําปลอง  (2536 : 148) ไดศึกษาผลการ
สอนแบบปฏิบัติการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปฏิบัติการและนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ  แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบ
ปฏิบัติการสูงกวาของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ  จากเหตุผลดังกลาวขางตนในฐานะที่
ผูวิจัยเปนครูผูสอนวิชาคณิตศาสตรช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  จึงมีความประสงคจะพัฒนาผลการเรียนรู
สาระคณิตศาสตรดวยวิธีสอนแบบปฏิบัติการ (Laboratory  Approach) ในเนื้อหาเรื่อง  การแปลง
ทางเรขาคณิต  เปนเนื้อหาที่อยูในสาระการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน 2  รหัสวิชา  ค 32101  ชวง
ช้ันที่  3 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544   เนื่องจากเนื้อหาของเรื่องนี้เปนเนื้อหา
ทางเรขาคณิตที่ตองลงมือปฏิบัติดวยตนเองเพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูจากการกระทํา  จึงเหมาะสมกับ
การใชวิธีสอนแบบปฏิบัติการ  วิธีสอนแบบปฏิบัติการตองอาศัยส่ือการเรียนการสอนเปนหลัก  ส่ือ
การเรียนการสอนที่ใชสําหรับวิธีสอนแบบปฏิบัติการมีอยูหลายรูปแบบ  ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัย
เลือกใชส่ือบทเรียนปฏิบัติการ  (Laboratory  Lesson)  ซ่ึงบทเรียนปฏิบัติการนี้เปนสื่อการเรียนการ
สอนแบบหนึ่งที่ใหนักเรียนไดเรียนจากการที่ไดทําจริง  เปนการเรียนตามวิธีการทางวิทยาศาสตร  
นักเรียนตองทําตามขอปฏิบัติ  (Laboratory  Direction)  ทําการทดลอง  บันทึกขอมูล  แลวสรุปหา
ขอความจริง  สูตร  กฎเกณฑตางๆ  จากขอมูลเหลานั้น  เปนการปฏิบัติเพื่อหาขอมูล  สรางสรรค  
เสาะหากระบวนการหรือคําตอบ  การเรียนจากบทเรียนปฏิบัติการนั้นนักเรียนจะตองเปนผูกระทํา
การเพื่อหาขอเท็จจริง  ขอสรุป  กฎเกณฑตางๆ  ดวยตนเอง  นักเรียนจะไดรับการฝกฝนตนเอง
หลายๆ  ดาน  เชน  การอานขอปฏิบัติและทําความเขาใจ  การหาขอมูล  การจัดขอมูล  การพิจารณา
ขอมูลเพื่อหาความเกี่ยวของ  การหาขอสรุป  วินัยในการทํางาน  ความรับผิดชอบ  โดยที่นักเรียน
ตองปฏิบัติกิจกรรมจากบัตรงาน  บัตรปญหา  บทเรียนปฏิบัติการนี้อาจใชสอนนักเรียนแบบ
รายบุคคลหรือกลุมยอยก็ได  เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง  รูจักคนควาหาวิธีการและ
กระบวนการเรียนรูดวยตนเองจนคนพบขอสรุป  สูตร  หรือคําตอบและเกิดการเชื่อมโยงความรูสู
การนําไปใชในชีวิตประจําวันและเกิดความภาคภูมิใจ ทั้งยังเปนการสรางเจตคติที่ดีของนักเรียนตอ
วิชาคณิตศาสตร  อันจะนําไปสูการทําใหนักเรียนเรียนอยางมีความสุขและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตรสูงขึ้น  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับวิธีสอนคณิตศาสตรแบบ
ปฏิบัติการ  (Laboratory  Approach  to  Mathematics)  เพื่อนํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดในการ
วิจัยดังนี้ 
 การสอนคณิตศาสตรแบบปฏิบัติการเปนวิธีสอนหนึ่งที่พัฒนามาจากทฤษฎีการเรียนรู
โดยการกระทําของ  จอหน  ดิวอ้ี (John  Dewey)    และแนวการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการ
ในการเรียนรูของ  เจอรโรม  บรูเนอร  (Jerome  Bruner)  และจากความคิดและผลงานของ 
นักการศึกษาในอดีต  เชน  เปสตาลอสซี  (Pestalozzi)  ดีนส  (Deines)  ซ่ึงมีความเชื่อวาการเรียนรู
จะเกิดขึ้นไดจากการปฏิบัติจริง เปนการสอนจากประสบการณตรง  นักเรียนไดทดลองปฏิบัติ
เสาะหาขอมูล  จัดระเบียบขอมูล  พิจารณาขอมูล  คนหาวิธีการและกระบวนการดวยตนเอง  การ
สอนแบบปฏิบัติการเปนวิธีการสอนที่ดีฝกใหนักเรียนมีความสามารถในการแกปญหา (ลาวัลย   
พลกลา  2523  :  2) วิธีสอนแบบปฏิบัติการสอนแบบปฏิบัติการมีขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรม 
การสอนเพื่อความมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอการจัดการเรียนการสอน  และพบวามี 
ผูเสนองานวิจัยเกี่ยวกับขั้นตอนการสอนแบบปฏิบัติการทางคณิตศาสตร  โดยระบุขั้นตอนตางๆ  ที่
มีความสอดคลองกับขอสรุปของการศึกษาวิจัย  ไดแก  การสอนคณิตศาสตรโดยใชวิธีสอนแบบ
ปฏิบัติการ  ดังนี้ 
 อารีย  คําปลอง  (2536 :  43)  ไดเสนอขั้นตอนการสอนคณิตศาสตรแบบปฏิบัติการ  
ดังนี้  1)  ครูแนะนํานักเรียนเกี่ยวกับการเรียนแบบปฏิบัติการ  2)  นักเรียนศึกษาเนื้อหาโดยใช
บทเรียนปฏิบัติการ  3)  ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายผลการปฏิบัติ  และหาขอสรุป  4)  การ
ประเมินผลโดยการทดสอบ     วงเดือน  อินทรนิเวศน  (2544 :  48)  ไดเสนอขั้นตอนการสอน
คณิตศาสตรแบบปฏิบัติการ  ดังนี้  1)  ช้ีแจงใหนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางทราบถึงขั้นตอน
กระบวนการการจัดการเรียนการสอนแบบปฏิบัติการ  2)  ดําเนินการทดลองโดยใชชุดการจัด
กิจกรรมคณิตศาสตรโดยผูวิจัยเปนผูสอนเอง  3)  นักเรียนนําเสนอผลงานกลุม  และรวมกันอภิปราย
สรุปเพื่อหามโนมติของเนื้อหานั้นๆ  4)  ประเมินผลดวยการใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลการ
เรียนรูหลังเรียน  เพื่อนําผลคะแนนมาเปรียบเทียบกับคะแนนสอบวัดผลกอนเรียน    อารีย  ศรีเดือน  
(2547 :  54)  ไดเสนอขั้นตอนการสอนคณิตศาสตรแบบปฏิบัติการ  ดังนี้  1)  ช้ีแจงใหนักเรียนที่เปน
กลุมตัวอยางทราบถึงการเรียนการสอนโดยใชชุดกิจกรรมคณิตศาสตรแบบปฏิบัติการ  2)  นํา
แบบทดสอบทําการทดสอบกับนักเรียนกลุมตัวอยางพรอมบันทึกคะแนน  ดําเนินการสอนตาม
กิจกรรมที่กําหนดไว  3)  ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายสรุปผลการปฏิบัติการ เพื่อหามโนมติของ
เนื้อหาแตละเรื่อง  4)  นําแบบทดสอบทําการทดสอบหลังเรียน  เพื่อการเปรียบเทียบผลการเรียนรู
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ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน  พนารัตน  แชมชื่น  (2548 : 45)  ไดเสนอขั้นตอนการสอน
คณิตศาสตรแบบปฏิบัติการไวดังนี้   1)  ผูสอนชี้แจงวิธีเรียนแบบปฏิบัติการ  พรอมแนะนําส่ือการ
สอนที่มีอยูในชุดกิจกรรม     2)  ผูเรียนศึกษาลําดับขั้นตอนและปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนชุดการ
สอนแบบปฏิบัติการ 3)  ผูเรียนแตละกลุมนําเสนอผลงานพรอมทั้งอภิปรายรวมกันเปนขั้นตอนการ
สรุปมโนมติ  4)  ประเมินผลโดยการใหผูเรียนทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูจากแบบทดสอบที่
ผูวิจัยสรางขึ้น     จําป  นิลอรุณ  (2548 :  56)  ไดเสนอขั้นตอนการสอนคณิตศาสตรแบบปฏิบัติการ  
ดังนี้  1)  ช้ีแจงวิธีเรียนแบบปฏิบัติการพรอมทั้งแนะนําสื่อการเรียนการสอนแบบปฏิบัติการ  2)  
ทดสอบกอนเรียน  ดําเนินการสอนโดยใชแบบการสอนแบบปฏิบัติการ  3)  ครูและนักเรียนรวมกัน
อภิปรายผลการปฏิบัติ  และหาขอสรุปแตละเรื่อง  4)  ทดสอบหลังเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลการ
เรียนรู  เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูระหวางกอนเรียนและหลังเรียน  สุนันท  ฉิมวัย  (2543 : 47)  
ไดเสนอขั้นตอนการสอนคณิตศาสตรแบบปฏิบัติการ  ดังนี้  1)  ขั้นนํา  แนะนําผูเรียนถึงขั้นตอน       
และวิธีเรียนแบบปฏิบัติการตามแผนภูมิแสดงลําดับขั้นตอนการเรียน   2)  ขั้นปฏิบัติการ  
ประกอบดวยผูเรียนศึกษาแผนตามลําดับขั้นตอนที่ผูสอนวางไว  ผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามชุดการ
สอนแบบปฏิบัติการ  เพื่อคนหาหลักการและกฎเกณฑเอง  พรอมฝกทักษะระหวางเรียนจากเอกสาร
ที่ใชฝกระหวางการทํากิจกรรม  3)  ขั้นสรุป  ประกอบดวยผูเรียนเสนอผลการปฏิบัติของกลุมยอย
โดยการอภิปราย  จนไดขอสรุป  4)  การประเมินผล  โดยประเมินจากผลและกระบวนการในการ
ปฏิบัติ  ผลการทําบัตรงาน  ผลการทดสอบ 
 จากการศึกษาขั้นตอนการสอนแบบปฏิบัติการของนักวิจัยที่กลาวมาขางตน  สามารถ
สรุปไดวา  ขั้นตอนการสอนแบบปฏิบัติการนั้นมีขั้นตอน  ดังนี้  1)  ขั้นนํา  เปนขั้นชี้แจงแนะนํา
ผูเรียนถึงขั้นตอน  และวิธีเรียนแบบปฏิบัติการ  2)  ขั้นปฏิบัติการ  ผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามที่
กําหนด  เพื่อคนหาหลักการ  และกฎเกณฑเอง  พรอมฝกทักษะระหวางเรียนจากเอกสารที่ใชฝก
ระหวางการทํากิจกรรม  3)  ขั้นสรุป  ผูเรียนนําเสนอผลการปฏิบัติงานของกลุมหรือรายบุคคลโดย
การอภิปรายเพื่อหาขอสรุป  และ  4)  ขั้นการประเมินผล  ประเมินผลจากผลและกระบวนการใน
การปฏิบัติ  ผลการทําแบบฝกระหวางเรียน  และผลการทําแบบทดสอบหลังเรียน      
 จากแนวคิดดังกลาวผูวิจัยไดทําการสังเคราะหขั้นตอนการออกแบบการสอน
คณิตศาสตรแบบปฏิบัติการเพื่อนํามาเปนกรอบแนวคิดในการกําหนดขั้นตอนการสอนคณิตศาสตร
เร่ืองการแปลงทางเรขาคณิต  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา  
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต  1  โดยมีกระบวนการและขั้นตอน  4  ขั้นตอน  ดังนี้    1)  
ขั้นนํา  ประกอบดวย   นําเขาสูบทเรียน  โดยการทบทวนความรูเดิม  กระตุนใหนักเรียนมีความ
สนใจ  อยากรู  อยากทดลอง  แนะนํานักเรียนถึงขั้นตอนและวิธีการเรียนแบบปฏิบัติการ  และสื่อ
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การสอนแบบปฏิบัติการ  โดยใชส่ือบทเรียนปฏิบัติการซึ่งประกอบดวยเนื้อหาสาระ  จุดประสงค
การเรียนรู  อุปกรณที่ใช  กิจกรรมปฏิบัติการที่วางแผนไว  แบบบันทึกขอมูล  และการสรุปผลการ
ปฏิบัติ    โดยแบงกลุมนักเรียนออกเปนกลุมยอย   8  กลุม   กลุมละ   4 - 5  คน   แบบคละ
ความสามารถ   เพื่อทํากิจกรรมเปนกลุมยอย  ใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น  
บันทึกเปนคะแนนกอนเรียน  2)  ขั้นปฏิบัติการ ประกอบดวย  นักเรียนแตละกลุมทํากิจกรรม
บทเรียนปฏิบัติการ จากกิจกรรมการทดลอง  บันทึกขอมูล  สรุปหาขอความจริง  สูตร  กฎเกณฑ
ตางๆ  จากขอมูลเหลานั้น  เปนการปฏิบัติเพื่อหาขอมูล  สรางสรรค  เสาะหาขบวนการหรือคําตอบ  
เพื่อคนพบหลักการและกฎเกณฑดวยตนเอง  นักเรียนแตละคนฝกทักษะการคิดวิเคราะห  ทักษะ
การคิดคํานวณ  และทักษะการนําไปใชจากบัตรงาน  และบัตรปญหาที่ผูวิจัยสรางขึ้น   3)  ขั้นสรุป 
ประกอบดวย  นักเรียนเปนผูเสนอผลการปฏิบัติงานของกลุมยอย และของตนเอง  โดยการอภิปราย  
นักเรียนสรุปการปฏิบัติจนไดขอสรุป  และ  4)  ขั้นประเมินผล  โดยประเมินจาก   ผลและ
กระบวนการในการปฏิบัติงานกลุม   ผลการทําบัตรงานและบัตรปญหา   ผลการทดสอบหลังเรียน   
จากแนวคิดและขั้นตอนตางๆ  ที่กลาวมาขางตน  ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดัง
แผนภูมิที่  1 
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                           วิธีสอนแบบปฏิบัติการ 
 

1.  ขั้นนํา      
     -   ช้ีแจงทําความเขาใจในการ     
           ปฏิบัติกิจกรรม                         ผลการเรียนรู 
      -   แบงกลุมนักเรียน          เรื่อง  การแปลงทางเรขาคณิต 
2.  ขั้นปฏิบัติการ 
      -   นักเรียนกลุมยอยปฏิบัติกิจกรรม      ความสามารถใน  

ตามบทเรียนปฏิบัติการที่กําหนด     ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 
      -   นักเรียนทุกคนฝกทักษะ     ดานการแกปญหาและการใหเหตุผล 
           จากแบบประเมินทักษะ,  บัตรปญหา            
3.  ขั้นสรุป      
      -   นักเรียนเสนอผลการปฏิบัติงาน         ความคิดเห็นตอ 

กลุมและของตนเองโดยการอภิปราย   วิธีสอนแบบปฏิบัติการ 
เพื่อหาไดขอสรุป             

4.  ขั้นประเมินผล         
       -  กระบวนการปฏิบัติการ               
       -  การทําแบบประเมินทักษะ 

        
        
แผนภูมิที่ 1   กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต  ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่  2  กอนและหลังการสอนแบบปฏิบัติการ 

2. เพื่อศึกษาความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรดานการแกปญหา
และดานการใหเหตุผลดวยวิธีสอนแบบปฎิบัติการ 

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบปฏิบัติการ 
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คําถามในการวิจัย 
 1. ผลการเรียนรูเร่ืองการแปลงทางเรขาคณิต  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  ที่ใช
วิธีสอนแบบปฏิบัติการกอนและหลังเรียนแตกตางกันหรือไม 
 2. นักเรียนมีความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรดานการแกปญหา
และดานการใหเหตุผลดวยวิธีสอนแบบปฏิบัติการอยูในระดับใด 

 3. นักเรียนมีความคิดเห็นตอวิธีสอนแบบปฏิบัติการอยูในระดับใดและเปนอยางไร 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 ผลการเรียนรูเร่ืองการแปลงทางเรขาคณิต  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  โดยใชวิธี
สอนแบบปฏิบัติการแตกตางกัน   
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรที่ใชในการวิจัย   ไดแก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2/1 - 2/10  โรงเรียน
กําแพงแสนวิทยา  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2549   มี
จํานวน 10 หอง   รวมจํานวนนักเรียนทั้งหมด   345  คน      
 2. กลุมตัวอยางไดแก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 /8 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา  
อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  จํานวน  1  หองเรียน   จํานวนทั้งหมด  34  คน   
 3.   ตัวแปรที่ศึกษา   
  ตัวแปรตน  ไดแก วิธีสอนแบบปฏิบัติการ  
  ตัวแปรตาม  ไดแก ผลการเรียนรูเรื่องการแปลงทางเรขาคณิต   ความสามารถใน
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร    และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบปฏิบัติการ 
 4.   เนื้อหา     เนื้อหาที่นํามาใชในการสอนเปนสวนหนึ่งของสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  2  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  สาระที่  
3  เรขาคณิต  มาตรฐาน  ค 3.2  กําหนดใหใชการนึกภาพคือการเกิดภาพในสมอง  (visualization)  
ใชเหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ  (spatial  reasoning)  และใชแบบจําลองทางเรขาคณิต  (geometric  model)  
ในการแกปญหา  และไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูสวนหนึ่งในชวงชั้นนี้ไววาผูเรียนตองเขาใจ
เกี่ยวกับการแปลง  (transformation)  ทางเรขาคณิตในเรื่อง  การเลื่อนขนาน  (translation)  การ
สะทอน  (reflection)  และการหมุน  (rotation)   หนวยการเรียนรูที่  4  เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต  
ของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกําแพงแสนวิทยา 
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 5.   ระยะเวลาที่ทดลองการสอนสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เรื่อง  การแปลงทาง
เรขาคณิต  โดยใชวิธีสอนแบบปฏิบัติการ  ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2549  
โดยผูดําเนินการทดลองสอนดวยตนเอง  โดยใชเวลาในการทดลอง   4   สัปดาห  สัปดาหละ  3  
ช่ัวโมง  จํานวน   12    ช่ัวโมง 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.   วิธีสอนแบบปฏิบัติการ  หมายถึง  เทคนิควิธีการและกระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนการใหนักเรียนไดเรียนจากการปฏิบัติจริง  เปนการเรียนจากประสบการณตรง  
นักเรียนไดทดลองทํา  ปฏิบัติ  เสาะหาขอมูล  จัดระเบียบขอมูล  พิจารณาขอมูล  คนควาหาวิธีการ
กระบวนการดวยตนเอง  โดยมีขั้นตอนในการสอน  ดังนี้  1)  ขั้นนํา  เปนขั้นเราความสนใจของ
ผูเรียนและอธิบาย  แนะนําถึงวิธีการหรือเอกสารการเรียนแบบปฏิบัติการ     2)  ขั้นปฏิบัติการ  เปน
ขั้นที่ใหนักเรียนดําเนินกิจกรรมตามที่วางแผนไว        3)  ขั้นสรุป  เปนขั้นใหนักเรียนเสนอผลการ
ปฏิบัติงานของตนเองและของกลุมยอย  และ  4)   ขั้นการประเมินผล  โดยประเมินจาก  ผลและ
กระบวนการในการปฏิบัติงาน 

 2.   ผลการเรียนรูเร่ืองการแปลงทางเรขาคณิต    หมายถึง  คะแนนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่  2  ที่ไดจากการทําแบบทดสอบ   เร่ือง  การแปลงทางเรขาคณิต  ในเรื่องการเลื่อน
ขนาน    การหมุน    และการสะทอน   ซ่ึงเปนแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
 3.   ความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร  หมายถึง คะแนนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ดานความสามารถในการแกปญหา  และดานการใหเหตุผลทาง
คณิตศาสตร  เร่ือง  การแปลงทางเรขาคณิต  ในเนื้อหาเรื่องการเลื่อนขนาน  การหมุน  และการ
สะทอนซ่ึงวัดโดยใชแบบประเมินที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

 4. ความคิดเห็น    หมายถึง   ความรูสึกนึกคิดของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบ
ปฏิบัติการ  ในความคิดเห็น  3  ดาน  ที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ดานบรรยากาศในการ
เรียนรู    ประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู     ซ่ึงวัดโดยใชแบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียน  หลังจากทดลองสอนดวยวิธีสอนแบบปฏิบัติการ   
 5. นักเรียน  หมายถึง  ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา  อําเภอ
กําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม   ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2549     
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

  
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
การศึกษา ดังนี้ 
 1.   หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

 1.1  วิสัยทัศน 
 1.2  คุณภาพของผูเรียน 
 1.3  สาระการเรียนรูคณิตศาสตร  
 1.4  มาตรฐานการเรียนรูคณิตศาสตร 
 1.5  กระบวนการเรียนรูคณิตศาสตร 

 2.  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกําแพงแสนวิทยา 
  2.1 ขอมูลทั่วไป 

 2.2 หลักการของหลักสูตร 
 2.3  จุดหมายของหลักสูตร 
 2.4  วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย  
 2.5  คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 2.6  โครงสรางหลักสูตรคณิตศาสตร  
 2.7  โครงสรางหลักสูตรคณิตศาสตร ชวงชั้นที่ 3 
 2.8  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 3.  การสอนคณิตศาสตร 
   3.1  ทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร 
   3.2  ทฤษฎีการเรียนรู 
   3.3  จิตวิทยาในการสอนคณิตศาสตร 

   3.4 หลักการสอนคณิตศาสตร  
   3.5  ความหมายของผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร 
   3.6 องคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร 
   3.7  สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาตอผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

15

   3.8  ชนิดของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร 
   3.9 ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร 

 4.  การสอนแบบปฏิบัติการ 
 4.1  ความหมายของการสอนแบบปฏิบัติการ 
 4.2  จุดมุงหมายของการสอนแบบปฏิบัติการ 
 4.3  ลักษณะของนักเรียนที่เหมาะสมกับการสอนแบบปฏิบัติการ 
 4.4  ลักษณะของเนื้อหาที่เหมาะสมกับการสอนแบบปฏิบัติการ 
 4.5  คุณคาของการสอนแบบปฏิบัติการ 
 4.6  การนําวิธีการสอนแบบปฏิบัติการไปใช 
 4.7  ขั้นตอนการเรียนการสอนแบบปฏิบัติการ 
 4.8  การจัดกลุมสําหรับการเรียนแบบปฏิบัติการ 
 4.9  ส่ือการเรียนการสอนแบบปฏิบัติการ 
 4.10 ขอควรระวังในการเรียนการสอนแบบปฏิบัติการ 
 4.11  ขอดีและขอเสียของการสอนแบบปฏิบัติการ 

 5.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสอนแบปฏิบัติการ 
   5.1 งานวิจัยในประเทศ 
   5.2 งานวิจัยตางประเทศ 

  
1.  หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศกัราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

 
 สาระการเรียนรูคณิตศาสตรเปนสาระหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 คณิตศาสตรเปนเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจน
ศาสตรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดํารงชีวิตและชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตให
ดีขึ้น นอกจากนี้คณิตศาสตรยังชวยพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ มีความสมดุลทั้งทางรางกาย
และจิตใจ สติปญญาและอารมณ สามารถคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปนและสามารถอยูรวมกับผูอ่ืน
ไดอยางมีความสุข 
 คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษยทําใหมนุษยมีความคิด
ริเร่ิมสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาและ
สถานการณไดอยางถ่ีถวนรอบคอบ ทําใหสามารถคาดการณ วางแผน ตัดสินใจและแกปญหาได
อยางถูกตองและเหมาะสม 
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1.1 วิสัยทัศน 
 การศึกษาคณิตศาสตรสําหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เปน
การศึกษาเพื่อปวงชนที่เปดโอกาสใหเยาวชนทุกคนไดเรียนรูคณิตศาสตรอยางตอเนื่องและตลอด
ชีวิตตามศักยภาพ ทั้งนี้เพื่อใหเยาวชนเปนผูที่มีความรูความสามารถทางคณิตศาสตรที่พอเพียง 
สามารถนําความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปนไปพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดียิ่งขึ้น 
รวมทั้งสามารถนําไปเปนเครื่องมือในการเรียนรูส่ิงตางๆและเปนพื้นฐานสําหรับการศึกษาตอ 
ดังนั้นจึงเปนความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่ตองจัดสาระการเรียนรูที่เหมาะสมแกผูเรียนแตละ
คน ทั้งนี้เพื่อใหบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไว 

 
1.2  คุณภาพของผูเรียน 
 เมื่อผูเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปแลว ผูเรียนจะตองมีความรูความเขาใจใน
เนื้อหาสาระคณิตศาสตร มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร มีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร 
ตระหนักในคุณคาของคณิตศาสตรและสามารถนําความรูทางคณิตศาสตรไปพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ตลอดจนสามารถนําความรูทางคณิตศาสตรไปเปนเครื่องมือในการเรียนรูส่ิงตางๆ และเปนพื้นฐาน
ในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
 การที่ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูคณิตศาสตรอยางมีคุณภาพนั้น จะตองมีความสมดุล
ระหวางสาระทางดานความรู ทักษะกระบวนการควบคูไปกับคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมดังนี้ 
 1.  มีความรูความเขาใจในคณิตศาสตรพื้นฐานเกี่ยวกับจํานวนและการดําเนินการ  
การวัด เรขาคณิต พีชคณิต การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน พรอมทั้งสามารถนําความรูนั้น
ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
 2.  มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปน ไดแก ความสามารถในการแกปญหา
ดวยวิธีการที่หลากหลาย การใหเหตุผล การสื่อสาร ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร และการนําเสนอ 
การมีความคิดริเริ่มสรางสรรค การเชื่อมโยงความรูตางๆ ทางคณิตศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตร
กับศาสตรอ่ืนๆ 
 3.  มีความสามารถในการทํางานอยางเปนระบบ มีระเบียบวินัย มีความรอบคอบ มี
ความรับผิดชอบ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเองและรับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืนอยางมีเหตุผล พรอมทั้งตระหนักในคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร 
 คุณภาพของผูเรียนเม่ือจบชวงชั้นท่ี 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3) 
 เมื่อผูเรียนจบการเรียนชวงชั้นที่ 3 ผูเรียนควรจะมีความสามารถดังนี้ 
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 1) มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจํานวนจริง มีความเขาใจเกี่ยวกับอัตราสวน สัดสวน 
รอยละ เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนเต็ม รากที่สองและรากที่สามของจํานวนจริง สามารถ
คํานวณเกี่ยวกับจํานวนจริงและสามารถนําความรูเกี่ยวกับจํานวนไปใชในชีวิตประจําวันได 
 2) สามารถนึกภาพและอธิบายลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติจากภาพสองมิติ มี
ความเขาใจเกี่ยวกับพื้นที่ผิวและปริมาตร สามารถเลือกใชหนวยการวัดในระบบตางๆ เกี่ยวกับ 
ความยาว พื้นที่และปริมาตรไดอยางเหมาะสม พรอมทั้งสามารถนําความรูเกี่ยวกับการวัดไปใชใน
ชีวิตจริงได 
 3) มีความเขาใจเกี่ยวกับสมบัติของการเทากันทุกประการและความคลายของรูป
สามเหลี่ยมเสนขนาน ทฤษฎีบทปทาโกรัสและบทกลับและสามารถนําสมบัติเหลานั้นไปใชในการ
ใหเหตุผลและแกปญหาได  
 4) มีความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับการแปลง (transformation) ทางเรขาคณิตในเรื่องการ
เล่ือนขนาน (translation) การสะทอน (reflection) และการหมุน (rotation) และนําไปใชได 
 5)  สามารถวิเคราะหแบบรูป สถานการณหรือปญหาและสามารถใชสมการ อสมการ 
กราฟ หรือแบบจําลองทางคณิตศาสตรอ่ืนๆ ในการแกปญหาได 
 6)  มีความเขาใจเกี่ยวกับคากลางของขอมูลในเรื่องคาเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐานและฐาน
นิยมและเลือกใชไดอยางเหมาะสม สามารถกําหนดประเด็น เขียนขอคําถาม กําหนดวิธีการศึกษา
และเก็บรวบรวมขอมูลที่เหมาะสมไว สามารถนําเสนอขอมูลรวมทั้งอาน แปลความหมายและ
วิเคราะหขอมูลจากการนําเสนอขอมูลตางๆ สามารถใชความรูในการพิจารณาขอมูลขาวสารทาง
สถิติ ตลอดจนเขาใจถึงความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นไดจากการนําเสนอขอมูลทางสถิติ 
 7)  มีความเขาใจเกี่ยวกับการทดลองสุม เหตุการณและความนาจะเปนของเหตุการณ 
สามารถใชความรู เกี่ยวกับความนาจะเปนในการคาดการณและประกอบการตัดสินใจใน
สถานการณตางๆได 
 8)  มีความเขาใจเกี่ยวกับการประมาณคาและสามารถนําไปใชแกปญหาไดอยาง
เหมาะสม 
 9)  มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปนสามารถแกปญหาดวยวิธีการที่
หลากหลายและใชเทคโนยีที่เหมาะสม สามารถใชเหตุผล ส่ือสาร ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร 
และนําเสนอ มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค สามารถเชื่อมโยงความรูตางๆ ทางคณิตศาสตรและ
เชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ  
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 1.3 สาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 สาระการเรียนรูที่กําหนดไวเปนสาระหลักที่จําเปนสําหรับผูเรียนทุกคนประกอบดวย 
เนื้อหาวิชาคณิตศาสตรและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ในการจัดการเรียนรู ผูสอนควร
บูรณาการสาระตางๆ เขาดวยกันเทาที่จะเปนไปได 
 สาระที่เปนองคความรูของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ประกอบดวย 
  สาระที่ 1  จํานวนและการดําเนินการ 
  สาระที่ 2  การวัด 
  สาระที่ 3  เรขาคณิต 
  สาระที่ 4  พีชคณิต 
  สาระที่ 5  การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน 
  สาระที่ 6  ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร 
 
1.4 มาตรฐานการเรียนรูคณิตศาสตร 
 มาตรฐานการเรียนรูที่จําเปนสําหรับนักเรียนทุกคน มีดังนี้ 
 สาระที่ 1 : จํานวนและการดําเนินการ 

  มาตรฐาน ค 1.1  : เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใช
จํานวนในชีวิตจริง 
  มาตรฐาน ค 1.2 : เขาใจถึงผลที่ เกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวนและ
ความสัมพันธ ระหวางการดําเนินการตางๆ และสามารถใชการดําเนินการในการแกปญหาได 
  มาตรฐาน ค 1.3  :  ใชการประมาณคาในการคํานวณและแกปญหาได 
  มาตรฐาน ค 1.4  :  เขาใจในระบบจํานวนและสามารถนําสมบัติเกี่ยวกับจํานวน
ไปใชได 
 สาระที่ 2 : การวัด 
  มาตรฐาน ค 2.1  :  เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด 
  มาตรฐาน ค 2.2  :  วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ตองการวัดได 
  มาตรฐาน ค 2.3 :  แกปญหาเกี่ยวกับการวัดได 
 สาระที่ 3 : เรขาคณิต 
  มาตรฐาน ค 3.1  :  อธิบายและวิเคราะหรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติได 
  มาตรฐาน ค 3.2  :  ใชการนึกภาพ  (visualization) ใช เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ 
(spatial reasoning) และใชแบบจําลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแกปญหาได 
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 สาระที่ 4 : พีชคณิต 
  มาตรฐาน ค 4.1 : อธิบายและวิเคราะหแบบรูป (pattern) ความสัมพันธ และ
ฟงกช่ันได 
  มาตรฐาน ค 4.2 : ใชนิพจน สมการ  อสมการ  กราฟ  และแบบจําลองทาง
คณิตศาสตรอ่ืนๆ แทนสถานการณตางๆ ตลอดจนแปลความหมายและนําไปใชแกปญหาได 
 สาระที่ 5 : การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน 
  มาตรฐาน ค 5.1  :  เขาใจและใชวิธีการทางสถิติในการวิเคราะหขอมูลได 
  มาตรฐาน ค 5.2  :  ใชวิธีการทางสถิติและความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนในการ
คาดการณได อยางสมเหตุสมผล 
  มาตรฐาน ค 5.3  :  ใชความรู เกี่ยวกับสถิติและความนาจะเปนชวยในการ
ตัดสินใจและแกปญหาได 
 สาระที่ 6 : ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร 
  มาตรฐาน ค 6.1  :  มีความสามารถในการแกปญหา 
  มาตรฐาน ค 6.2  :  มีความสามารถในการใหเหตุผล 
  มาตรฐาน ค 6.3  :  มีความสามารถในการสื่อสาร  การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตรและการนําเสนอ 
  มาตรฐาน ค 6.4  :  มีความสามารถในการ เชื่ อมโยงความรู ต า งๆ  ทาง
คณิตศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ ได 
  มาตรฐาน ค 6.5  :  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
 
1.5 กระบวนการเรียนรูคณิตศาสตร 
 การจัดกระบวนการเรียนรูสําหรับกลุมคณิตศาสตรนั้น ผูที่เกี่ยวของควรคํานึงถึงส่ิง
ตอไปนี้ 
 1. กระบวนการเรียนรูควรจัดใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน 
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล รวมท้ังวุฒิภาวะของผูเรียนทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนมีทักษะการ
คิดคํานวณพื้นฐาน มีความสามารถในการคิดในใจ ตลอดจนพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถ
ทางคณิตศาสตรไดอยางเต็มศักยภาพ 
 2.  การจัดเนื้อหาสาระทางคณิตศาสตรตองคํานึงถึงความยากงาย ความตอเนื่อง และ
ลําดับขั้นของเนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตองคํานึงถึงลําดับขั้นของการเรียนรู โดยจัด
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กิจกรรมใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูจากประสบการณจริง รวมทั้งปลูกฝงนิสัยรักการศึกษาและ
แสวงหาความรูทางคณิตศาสตรอยางตอเนื่อง 
 3.  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร ควรจัดประสบการณใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูที่สมดุลทั้งสามดานคือ 
  3.1 ดานความรู ประกอบดวยสาระการเรียนรูทั้ง 5 สาระ ดังนี้ 
   3.1.1 จํานวนและการดําเนินการ 
   3.1.2  การวัด 
   3.1.3  เรขาคณิต 
   3.1.4  พีชคณิต 
   3.1.5  การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน 

  3.2 ดานทักษะ/กระบวนการ ประกอบดวย 5 ดานทักษะ/กระบวนการที่สําคัญ ดังนี้ 
   3.2.1  การแกปญหา 
   3.2.2  การใหเหตุผล 
   3.2.3  การสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนําเสนอ 
   3.2.4  การเชื่อมโยง 
   3.2.5  ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
  3.3  ดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม ไดแก 
   3.3.1  ตระหนักในคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร 
   3.3.2 สามารถทํางานอยางเปนระบบ มีระเบียบวินัย รอบคอบ มีความ
รับผิดชอบและมีความเชื่อมั่นในตนเอง กลาวคือ ใหผูเรียนเปนผูที่มีความรูความเขาใจในเนื้อหา
สาระคณิตศาสตร มีทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร มีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร ตระหนักใน
คุณคาของคณิตศาสตรและสามารถนําความรูทางคณิตศาสตรไปพัฒนาชีวิตใหมีคุณภาพ ตลอดจน
ใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูส่ิงตางๆและเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 
   3.3.3  การสงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม
ส่ือการเรียนการสอน รวมทั้งอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรูทาง
คณิตศาสตรพื้นฐานที่สําคัญและจําเปน ทั้งนี้ควรมีการสนับสนุนใหผูสอนสามารถดําเนินการวิจัย
และพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชั้นเรียนใหเปนไปอยางมีศักยภาพ 
   3.3.4 การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ ควรมี
การประสานความรวมมือกับหนวยงานและบุคคลทั้งหลายที่เกี่ยวของกับการศึกษาคณิตศาสตร เชน 
โรงเรียน บาน สมาคม ชมรม ชุมนุม หองสมุด พิพิธภัณฑ สวนคณิตศาสตรสรางสรรค หอง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

21

กิจกรรมคณิตศาสตร หรือหองปฏิบัติการคณิตศาสตร มุมคณิตศาสตร พอแมผูปกครอง ครูอาจารย 
ศึกษานิเทศก และภูมิปญญาทองถ่ิน 
  3.3.5 มาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไวในเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา เปนมาตรฐานการเรียนรูที่จําเปนที่คาดหวังวาผูเรียนปกติทุกคนตอง
บรรลุมาตรฐานเหลานี้  สําหรับผูเรียนที่มีความสนใจ มีความถนัด หรือมีความสามารถทาง
คณิตศาสตรและตองการเรียนคณิตศาสตรมากขึ้น ใหถือเปนหนาที่ของสถานศึกษาที่จะตองจัด
หนวยการเรียนรู โปรแกรมการเรียนการสอน หรือรายวิชาที่มีความเขมสูงขึ้นใหกับผูเรียน เพื่อให
ผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูคณิตศาสตรเพิ่มเติมใหเต็มศักยภาพตามความถนัด ความตองการ ความ
สนใจ และความแตกตางระหวางบุคคลดังนั้นสาระการเรียนรูและมาตรฐานการเรียนรูคณิตศาสตร
ที่สถานศึกษาแตละแหงจะจัดเพิ่มเติมใหแกผูเรียนนั้นจึงมีไดหลากหลาย 
  สรุป 
 จากการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร สรุปไดวาเปนการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนเปดโอกาสใหเยาวชนทุกคนไดเรียน
คณิตศาสตรอยางตอเนื่องและตลอดชีวิตตามศักยภาพและเปนพื้นฐานสําหรับการศึกษาตอในระดับ
ที่สูงขึ้น จากวิสัยทัศน หลักการของหลักสูตร จุดมุงหมายของหลักสูตร ตางมุงพัฒนาคนไทยใหเปน
มนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี มีปญญา มีความสุขและมีความเปนไทย ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษาวิจัยผูเรียนในชวงชั้นที่ 3 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ในสาระที่ 3 เรขาคณิต และสาระที่ 6 ทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร ไดศึกษากระบวนการเรียนรูเพื่อความสอดคลองกับความสนใจและ
ความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวย
วิธีสอนแบบปฏิบัติการ มุงเนนการสอนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูทั้ง 2 ดาน คือ ดานความรู ดาน
ความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร คานิยมในเรื่องตระหนักในคุณคาและเจตคติที่
มีตอวิชาคณิตศาสตร การทํางานอยางเปนระบบ ระเบียบ รอบคอบและมีความรับผิดชอบ 
  

2.   หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกําแพงแสนวิทยา 
 
2.1  ขอมูลท่ัวไป  
 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา ตั้งอยู เลขที่ 186 หมูที่ 7 ตําบลทุงกระพังโหม อําเภอ
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม เปนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 
เปนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญและผานการประเมินเปนโรงเรียนตนแบบโรงเรียนในฝน เปด
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สอนนักเรียนชวงชั้นที่ 3 (ระดับชั้น ม. 1 - 3) และชวงชั้นที่ 4 (ระดับชั้นที่ 4 - 6) มีนักเรียนรวม
ทั้งส้ิน 1,667 คน ครู 70 คน โดยเนนปรัชญาการศึกษาที่วา วิริเยน ทุกขมจเจติ คนลวงทุกขไดเพราะ
ความเพียร 
 
2.2 หลักการของหลักสูตร  
  เพื่อใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนไปตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาของ
ประเทศจึงกําหนดหลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไวดังนี้ 
 1.  เปนการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติมุงเนนความเปนไทยควบคูกับความ
เปนสากล 
 2.  เปนการศึกษาเพื่อปวงชนที่ประชาชนทุกคนจะไดรับการศึกษาอยางเสมอภาคและ
เทาเทียมกัน โดยสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 3.  สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยถือวา
ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
 4.  เปนหลักสูตรที่มีโครงสรางยืดหยุนไดทั้งดานสาระ เวลาและการจัดการเรียนรู 
 5.  เปนหลักสูตรที่จัดการศึกษาไดทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย สามารถ
เทียบโอนผลการเรียนรูและประสบการณ 
 
2.3  จุดมุงหมายของหลักสูตร  
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี มี
ปญญา มีความสุขและมีความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ จึงกําหนด
จุดหมายซึ่งถือเปนมาตรฐานการเรียนรูใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคดังตอไปนี้ 
 1.  เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค 
 2.  มีความคิดสรางสรรค ใฝรูใฝเรียน รักการอาน รักการเขียนและรักการคนควา 
 3.  มีความรูอันเปนสากล รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาทาง
วิทยาการ มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด 
วิธีการทํางานไดเหมาะสมกับสถานการณ 
 4.  มีทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ทักษะการคิด 
การสรางปญหาและทักษะในการดํารงชีวิต 
 5.  รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี 
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 6.  มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาผูบริโภค 
 7.  เขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย ภูมิใจในความเปนไทย เปนพลเมืองที่ยึดมั่น
ในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
 8.  มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาไทย 
ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
 9.  รักประเทศชาติและทองถ่ิน มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามใหสังคม 

 
2.4  วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมาย 
 วิสัยทัศน 
 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยาเปนโรงเรียนชั้นดี ขยายโอกาสในการเรียนรู คิดวิเคราะห มี
ความสามารถดานเทคโนโลยี มีคุณธรรม รูจักคิดวิเคราะหใชเทคโนโลยีทางการศึกษา  
  พันธกิจ 

 1.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีคุณภาพ 
 2.  จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอม เอื้อตอการเรียนรู 
 3.  พฒันาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพใชส่ือนวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 4.  ปลูกฝงใหนักเรียนมีนิสัยใฝรู รักการอาน แสวงหาความรูดวยตนเอง รักสุขภาพ 
เปนคนดีมีคุณธรรม รูจักคิดวิเคราะหใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 เปาหมาย นักเรียนมีคุณภาพ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห มีคุณธรรม มีศักยภาพ
ในการใชเทคโนโลยีและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
 
2.5 คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 คุณลักษณะอันพึงประสงคที่โรงเรียนกําหนดขึ้นสําหรับพัฒนาผูเรียนเปนกรณีพิเศษ 
เพื่อแกปญหาหรือสรางเอกลักษณเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงคใหแกผูเรียน ไดแก 
 1. ความมีวินัย 
  -  การตรงตอเวลา 
  -  การปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
  -  มีความรับผิดชอบ 
 2.  ใฝเรียนรู 
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  -  กระตือรือรนในการทํางาน 
  -  การซักถามปญหาตางๆ ระหวางเรียน 
  -  สนใจคนควา 
 3.  ความภูมิใจในความเปนไทย 
  -  การมีมารยาท 
  -  ความมีน้ําใจ 
  -  รักษวัฒนธรรมไทย 
  
2.6 โครงสรางหลักสูตรคณิตศาสตร 
 เพื่อใหนักเรียนไดเปนผูมีคุณลักษณะตามที่หลักสูตรตองการ ดังนั้นจึงไดมีการกําหนด
เนื้อหาของหลักสูตรคณิตศาสตรใหมีโครงสรางอันประกอบดวยพื้นฐานตางๆ 5 พื้นฐาน คือ 
 1.  พื้นฐานทางจํานวน เปนพื้นฐานที่มีขอบขายเนื้อหาเกี่ยวของกับเรื่องจํานวนนับ 
เศษสวน ทศนิยม เปนตน 
 2.  พื้นฐานทางพีชคณิต เปนพื้นฐานที่มีขอบขายเนื้อหาเกี่ยวของกับพื้นฐานทาง
จํานวน เชน สมการ 
 3.  พื้นฐานทางการวัด เปนพื้นฐานที่มีขอบขายเนื้อหาเกี่ยวของกับเรื่องการวัดความ
ยาว การชั่ง การตวง การหาพื้นที่ ทิศ แผนผัง เวลา วัน เดือน ป และเงิน เปนตน 
 4.  พื้นที่ทางเรขาคณิต เปนพื้นฐานที่มีขอบขายเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องรูปเรขาคณิตและ
รูปทรงเรขาคณิต 
 5.  พื้นฐานทางสถิติ เปนพื้นฐานที่มีขอบขายเนื้อหาเกี่ยวของกับเรื่องการนําเสนอ
ขอมูลในรูปแผนภูมิและกราฟ 
 การจัดโครงสรางเนื้อหาคณิตศาสตรในแตละพื้นฐานจะจัดใหสัมพันธกัน โดยเนื้อหาที่
กําหนดไวในแตละพื้นฐานเปนเรื่องที่จะตองใชและเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันและการจัดเนื้อหาใน
แตละระดับชั้นไดจัดใหสอดคลองและเหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผูเรียน 
 
2.7 โครงสรางหลักสูตรคณิตศาสตร ชวงชั้นท่ี 3 
 รายวิชาพื้นฐาน 
 ค 31101  คณิตศาสตรพื้นฐาน 1  3 คาบ/สัปดาห/ภาค 120 ช่ังโมง/ป 
 ค 32101  คณิตศาสตรพื้นฐาน 2  3 คาบ/สัปดาห/ภาค 120 ช่ัวโมง/ป 
 ค 33101  คณิตศาสตรพื้นฐาน 3  3 คาบ/สัปดาห/ภาค 120 ช่ัวโมง/ป 
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 รายวิชาเพิ่มเติม 
 ค 30201  คณิตศาสตรเพิ่มเติม 1 2 คาบ/สัปดาห/ภาค 80 ช่ัวโมง/ป 
 ค 30202  คณิตศาสตรเพิ่มเติม 2 2 คาบ/สัปดาห/ภาค 80 ช่ัวโมง/ป 
 ค 30203  คณิตศาสตรเพิ่มเติม 3 2 คาบ/สัปดาห/ภาค 80 ช่ัวโมง/ป 
 จากการศึกษาโครงสรางหลักสูตรอันประกอบดวยพื้นฐาน 5 พื้นฐาน ผูวิจัยเลือก
พื้นฐานที่ 4 พื้นฐานทางเรขาคณิตเปนพื้นฐานที่มีขอบขายเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องรูปเรขาคณิตและ
รูปทรงเรขาคณิต เนื้อหาที่นํามาใชในการสอนเปนสวนหนึ่งของสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 2 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สาระที่ 3 เรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 3.2 กําหนดใหใชการนึกภาพคือการเกิดภาพในสมอง (visualization) ใชเหตุผลเกี่ยวกับ
ปริภูมิ (spatial reasoning) และใชแบบจําลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแกปญหา 
และไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูสวนหนึ่งในชวงชั้นนี้ไววาผูเรียนตองเขาใจเกี่ยวกับการแปลง 
(transformation) ทางเรขาคณิตในเรื่อง การเลื่อนขนาน (translation) การสะทอน (reflection) และ
การหมุน (rotation) ซ่ึงอยูในหนวยการเรียนรูที่ 4 เร่ืองการแปลงทางเรขาคณิต ของหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนกําแพงวิทยา มีคําอธิบายรายวิชา คือ การแปลงทางเรขาคณิต การสะทอน การ
เล่ือนขนาน การหมุน สมบัติเกี่ยวกับการสะทอน การเลื่อนขนาน การหมุนและการนําไปใช 

 
2.8  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง  
 ผลการเรียนรูที่คาดหวังเฉพาะในหนวยที่ใชในการวิจัยคือผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป
ในขอที่ 9 วิเคราะหและอธิบายความสัมพันธระหวางรูปตนแบบและรูปที่ไดจากการเลื่อนขนาน 
การสะทอนและการหมุนได  
 ขอที่ 10 นําสมบัติเกี่ยวกับการเลื่อนขนาน การสะทอน และการหมุนไปใชได  
 ขอที่ 11 บอกพิกัดเกี่ยวกับรูปเรขาคณิตที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนขนาน การสะทอนและ
การหมุนบนระนาบพิกัดฉากได 

 
3.   การสอนคณิตศาสตร 

 
 การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูนั้นเกิดจากการจัด
ประสบการณที่ เหมาะสมใหแกผู เรียนไดศึกษา วิเคราะห จนกระทั่งเกิดการคนพบสิ่งที่เปน
องคประกอบในการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ซ่ึงจะตองประกอบไปดวยองคประกอบที่
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สําคัญหลายประการ ไดแก ทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร ทฤษฎีการเรียนรู จิตวิทยาในการสอน
คณิตศาสตร แนวการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 กรมวิชาการ (2538 : 16 - 18) กลาวไวในรายงานการวิจัยเร่ือง การสังเคราะหงานวิจัย
เกี่ยวกับการเรียนการสอนกลุมทักษะคณิตศาสตรโดยกลุมวิจัยและพัฒนาการเรียนรูไดกลาวถึง
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสอนคณิตศาสตร โดยจําแนกออกเปน 2 ประเภทดังนี้ 
 1.  ทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร 
 2.  ทฤษฎีการเรียนรู 
 
 3.1  ทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร 
 ในการสอนคณิตศาสตรตองอาศัยทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร มาเปนแนวทางในการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนไดรับความสําเร็จตามจุดมุงหมายของหลักสูตร มีผลการ
เรียนรูสูงขึ้น จึงตองนําทฤษฎีดังตอไปนี้มาใชใหเหมาะสมกับผูเรียน 
 กรมวิชาการ (2538 : 16-17) ไดกลาวถึงทฤษฎีในการสอนคณิตศาสตรไวดังนี้ 
 1.  ทฤษฎีแหงการฝกฝน (Drill Theory) เปนทฤษฎีการสอนคณิตศาสตรที่เนนในเรื่อง
การฝกฝน ใหทําแบบฝกหัดมากๆ ซํ้าๆ จนกวาเด็กจะเคยชินกับวิธีการนั้นๆ การสอนจึงเริ่มโดยครู
จะเปนผูใหตัวอยางหรือบอกสูตร หรือกฎเกณฑ แลวใหนักเรียนฝกฝน ทําแบบฝกหัดมากๆ 
จนกระทั่งเด็กชํานาญ แตอยางไรก็ตามทฤษฎีนี้ยังมีขอบกพรองอยูหลายประการ คือ 
  1.1 เด็กตองทองจํา กฎเกณฑ สูตร ซ่ึงเปนเรื่องยากสําหรับเด็ก 
  1.2 เด็กไมอาจจะจําขอเท็จจริงตางๆ ที่เรียนมาแลวไดหมด 
  1.3 เด็กขาดความเขาใจในสิ่งที่เรียนเปนเหตุใหเกิดความลําบากสับสนในการคิด
คํานวณ แกปญหาและลืมส่ิงที่เรียนงาย 
 2.  ทฤษฎีการเรียนรูโดยบังเอิญ (Incident Learning Theory) ทฤษฎีนี้เชื่อวาเด็กจะเรียน
ไดดี เมื่อเกิดความตองการหรือความอยากรูเร่ืองใดเรื่องหนึ่งเกิดขึ้น ดังนั้นกิจกรรมการเรียนควรจัด
ตามเหตุการณที่บังเกิดขึ้นในโรงเรียน หรือชุมชน ซ่ึงเด็กไดประสบกับตนเอง แตทฤษฎีนี้มี
ขอบกพรองคือ เหตุการณจะเกิดขึ้นไมบอยนัก ดังนั้นการเรียนตามทฤษฎีนี้ก็จะไมเกิดผล 
 3.  ทฤษฎีแหงความหมาย (Meaning Theory) ทฤษฎีนี้เชื่อวา การคิดคํานวณกับการ
เปนอยูในสังคมของเด็กเปนหัวใจในการเรียนการสอนคณิตศาสตร และมีความเชื่อวาเด็กจะเรียนรู
และเขาใจสิ่งที่เรียนไดดี เมื่อส่ิงนั้นมีความหมายตอเด็กเอง และเปนเรื่องที่เด็กไดพบเห็นและปฏิบัติ
ในสังคมประจําวันของเด็ก 
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 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2540 : 232) ไดเสนอรูปแบบการสอน
คณิตศาสตรตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต (Constructivism) ดังนี้ 
 1.  ความรูคือการสรางโครงสรางทางปญญาที่สามารถคลี่คลายสถานการณที่เปน
ปญหาและใชเปนเครื่องมือในการแกปญหาหรืออธิบายสถานการณอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของได 
 2.  นักเรียนเปนผูสรางความรูดวยวิ ธีที่ตางๆ  กัน  โดยอาศัยประสบการณเดิม 
โครงสรางทางปญญาที่มีอยู ความสนใจและแรงจูงใจภายในตนเองเปนจุดเริ่มตน 
 3.  ครูมีหนาที่จัดการใหนักเรียนไดปรับขยายโครงสรางทางปญญาของนักเรียนเอง
ภายใตสมมติฐาน (Assumptions) ตอไปนี้ 
  3.1  สถานการณที่เปนปญหาและปฏิสัมพันธทางสังคมกอใหเกิดการขัดแยงทาง
ปญญา 
  3.2  ความขัดแยงทางปญญาเปนแรงจูงใจใหเกิดกิจกรรมไตรตรองเพื่อขจัดความ
ขัดแยงนั้น 
  3.3  การไตรตรองบนฐานแหงประสบการณโครงสรางทางปญญาที่อยูภายใตการมี
ปฏิสัมพันธทางสังคม กระตุนใหมีการสรางโครงสรางใหมทางปญญา 
 นักการศึกษาไทยไดพยายามที่จะศึกษาทฤษฎีทางจิตวิทยาที่จะนํามาใชในการเรียนการ
สอนอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะครูจะตองมีความเขาใจในตัวผูเรียน เขาใจในระบบ
พัฒนาการดานสติปญญาของเด็ก เพื่อนํามาใชใหเหมาะสมกับวัยและความสามารถของเด็กการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตางๆ จึงจะไดผล แนวคิดทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลตอการเรียนการสอน
วิชาคณิตศาสตรในปจจุบันมีหลายแนวคิด ซ่ึงครูผูสอนควรจะไดศึกษาใหเกิดความเขาใจ 
 ไพรินทร   ฉัตรบรรยงค (2543 : 28 - 30) ไดกลาวถึงวิธีสอนแบบวรรณีมีลักษณะ 
บูรณาการ (Integration) ที่ดี และเปนไปตามหลักปรัชญาองครวม (Holism) นําเอาทฤษฎีการเรียนรู
มาประยุกตสําหรับการสอนคณิตศาสตร 10 ทฤษฎี คือ 
 1.  ทฤษฎีฝกสมอง (Mental Discipline) ของเพลโต และจอหน ล็อค (Plato and John 
Lock) การพัฒนาสมอง โดยใหนักเรียนเขาใจและฝกฝนมากๆ จนเกิดทักษะความคงทนในการ
เรียนรู และถายโยงไปใชไดอยางอัตโนมัติ 
 2.  ทฤษฎีเชื่อมโยงตอสถานการณตอบสนอง  (Connectionism) ของ  ธอรนไดค  
(Thorndike, อางถึงใน ไพรินทร  ฉัตรบรรยงค 2543 : 43 – 44) เปนการเชื่อมโยงสิ่งเรากับการ
ตอบสนองของผูเรียนแตละขั้นอยางตอเนื่อง โดยอาศัยกฎการเรียนรู 3 กฎดังนี้คือ  
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  2.1 กฎการฝกฝนหรือกฎการกระทําซํ้า (The Law of Exercise Repetition) การ
ตอบสนองของสิ่งเรามากบอยคร้ังเทาใด ส่ิงนั้นยอมจะอยูคงทนมากขึ้นเทานั้น และถาไมไดปฏิบัติ
ตัวเช่ือมจะออนกําลังลง 
  2.2 กฎแหงผล (Law of Effect) หรือกฎแหความพึงพอใจและความเจ็บปวด 
(Pleasure – Pain Principle) การตอบสนองจะมีกําลังขึ้นหากเกิดความพึงพอใจตามมาและกําลังออน
ลงเมื่อเกิดความไมพอใจ 
  2.3 กฎแหงความพรอม (Law of Readiness) ของครอนบาค (Cronbach) กระแส
ประสาทที่มีความพรอมที่จะกระทําและไดกระทําเชนนั้นจะกอใหเกิดความพอใจ แตถายังไมพรอม
ที่จะกระทํายอมทําใหเกิดความรําคาญ 
 3. ทฤษฎีเชื่อมโยงจิตสํานึก (Apperception Theory) ของ เฮอรบารต (Herbart) เปน
ทฤษฎีเชื่อมโยงสิ่งเรากับการเรียนรู เนนการเรียนที่เราความสนใจและสรางความเขาใจใหแก
นักเรียนเสียกอน ดวยกิจกรรมที่ใชรูปธรรมเปนสื่อการเรียน หรือใชสถานการณตางๆ เปน
กระบวนการเชื่อมตอความคิดใหเขาไปในความคิดที่เก็บสะสมไว 
 4.  ทฤษฎีเสริมแรง (Operant Conditioning) ของสกินเนอร (Skinner) การเรียนรูจะ
แบงจุดประสงคของการเรียนรูออกเปนสวนยอยมากมาย ซ่ึงแตละสวนจะถูกเสริมแรงเปนสวนๆ 
ไปและตองกําหนดจังหวะเวลาในการเสริมแรงใหเหมาะสม 
 5.  ทฤษฎีหลักการสรุปจากประสบการณ (Generalization of Experience) ของ Judd 
เนนการสรุปเรื่องจากประสบการณที่ไดรับ 
 6.  ทฤษฎีการหยั่งรูหยั่งเห็น (Insight through Configuration of a Perceive Situation 
Theory) เปนทฤษฎีการถายโยงความรูของกลุมนักจิตวิทยาสนาม (Gestalt Field Psychologists) ของ 
Wolfgang Kohier ซ่ึงทฤษฎีนี้เนนผูเรียนสามารถศึกษาวิเคราะหดวยลักษณะการหยั่งรูไดดวย
กระบวนการสืบสวนสอบสวนและการคนพบดวยตัวผูเรียนเอง สามารถสรางรายละเอียดเนื้อหาให
เปนโครงสรางรวมได  
 7.  ทฤษฎีการผอนคลาย (Suggestopedia Georgi Lozanov) มุงใชการเรงระดม
คําแนะนําสั่งสอน เพิ่มระดับสติปญญาและความจําของเด็ก ดวยการประยุกตเทคนิคการผอนคลาย
ความเครียดและความสนุกสนานเพลิดเพลินมาใชประกอบการเรียนการสอน เนนภายในหองที่มี
บรรยากาศและสิ่งที่เอ้ืออํานวยความสะดวกสบาย ทําใหสดชื่น แจมใสและมีเสียงเพลงหรือดนตรี
ประกอบ พรอมทั้งใหนักเรียนไดรับการฝกหัดเปนพิเศษในเรื่องโยคะและการทําสมาธิ เพื่อชวย
สงเสริมความทรงจําและชวยพัฒนารางกาย จิตใจ สังคมและอารมณแหงการเรียนรู 
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 8.  ทฤษฎีการสอนแบบธรรมชาติ (The Natural Approach) คือการนําเรื่องราวของชีวิต
จริงในชีวิตประจําวัน มาเปนสถานการณประกอบการเรียนการสอนในหองเรียน เนนการเรียนรูที่
เกิดจากความพรอมของสภาพการณ หรือส่ิงแวดลอมที่มีอยูแลวตามธรรมชาติและธรรมชาติของ
การรับรู ซ่ึงเปนปจจัยที่สามารถชวยใหนักเรียนทําการสรุป ทําความเขาใจ หรือหยั่งรูใหเกิด
สติปญญาขึ้นมาไดเองและนําสิ่งที่เปนธรรมชาติมาใชใหเกิดการเรียนรูและประยุกตความรูไปใช
แกปญหาธรรมชาติดวย แตครูผูสอนจะตองจัดกระบวนการสอนหรือกิจกรรมการเรียนการสอน
ตางๆ ที่เหมาะสมกับประสบการณเดิมหรือความรูที่นักเรียนเคยไดรับมากอน รวมทั้งจะตอง
คํานึงถึงธรรมชาติตามวัยของเด็กและความแตกตางระหวางบุคคลดวย 
 9.  ทฤษฎีพหุปญญา (Multiple Intelligences) ของ Gardner คือ การตระหนักถึง
สติปญญาดานตางๆ ในภาพรวมจํานวน 8 ดานดวยกัน สติปญญาเหลานี้มักมีการเชื่อมโยงและพึ่งพา
อาศัยซ่ึงกันและกันอยูเสมอ ทฤษฎีพหุปญญาเชื่อวาสติปญญาทั้งหลายจะชวยทําใหบุคคลประสบ
ความสําเร็จในการดําเนินชีวิตทั้งทางดานสวนตัวและสวนรวม ซ่ึงจะมีผลใหเห็นไดทั้งในปจจุบัน
และอนาคต เพราะตามธรรมชาติคนเรายอมตองใชสติปญญาหลายๆ ดานหรือทุกดานในการคิด 
ศึกษา คนควาและแกปญหาตางๆ อยูเสมอ 
  สติปญญา 8 ดานดังกลาว ไดแก ดานดนตรี ดานการเคลื่อนไหวรางกาย ดาน
คณิตศาสตรและตรรกศาสตร ดานภาษา ดานมิติสัมพันธ ดานมนุษยสัมพันธ ดานการรูจักตนเอง 
และดานการรูจักธรรมชาติ ดังนั้นตามแนวคิดและความมุงหมายของทฤษฎีนี้จึงเห็นวาครูผูสอน
จะตองสรรหาวิชาการเรียนการสอนตางๆ ที่เหมาะสมและกระทําอยางตอเนื่องผสมผสานหรือ
บูรณาการสติปญญาทุกๆ ดานใหเกิดเปนภาพรวมขึ้นเต็มตามศักยภาพของผูเรียน 
 10.  ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต (Constructivist Approach) หรือการเรียนรูแบบสรางสรรค
ความรูโดยเนนการเรียนรูที่ผูเรียนตองแสวงหาความรู และสรางความรูดวยตนเองวา ความรูคือ
โครงสรางใหมทางปญญา (Cognitive Restructuring) ที่สรางจากประสบการณและโครงสรางเดิมที่
มีอยู โครงสรางทางปญญาที่สรางขึ้นใหมนี้จะเปนเครื่องมือสําหรับการสรางโครงสรางทางปญญา
ใหมๆ ตอไปไดอีก การเรียนรูแบบนี้จึงเปนกระบวนการสรางสรรคความรูที่เนนความรูเดิมใหเปน
พื้นฐานความรูใหม ตามปรัชญาคอนสตรัคติวิสตที่เชื่อวา การเรียนรูเปนกระบวนการที่เกิดขึ้น
ภายในตัวเองของผูเรียนและผูเรียนเปนผูสรางขึ้นเอง 
 จะเห็นไดวาจากการศึกษาทฤษฎีการสอนคณิตศาสตรนั้นครูผูสอนจะตองมีความเขาใจ
ในตัวผู เรียนและจะตองศึกษาทฤษฎีทางดานการฝกสมอง ทฤษฎีเชื่อมโยงตอสถานการณ
ตอบสนอง ทฤษฎีเช่ือมโยงจิตสํานึก ทฤษฎีเสริมแรง ทฤษฎีหลักการสรุปจากประสบการณ ทฤษฎี
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การหยั่งรูหยั่งเห็น ทฤษฎีผอนคลาย ทฤษฎีการสอนแบบธรรมชาติ ทฤษฎีพหุปญญา และทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของผูเรียน 
 
3.2  ทฤษฎีการเรียนรู 
 นักทฤษฎีหลายคนไดใหแนวทางเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรูที่เปนประโยชนตอการเรียน
การสอนคณิตศาสตรอยางมากดังนี้ 
 3.2.1 ทฤษฎีการเรียนรูของเพียเจท (Piaget 1966 : 576 – 584, อางถึงใน ประยูร  
อาษานาม 2537 : 13-14) เพียเจท (Piaget) เปนนักจิตวิทยาชาวสวิส ซ่ึงสนใจและไดวิเคราะห
กระบวนการพัฒนาความคิดและการเรียนรูของเด็กอยางละเอียดและเสนอเปนทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติปญญา (Intellectual Development) ซ่ึงมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
   1.  เด็กเรียนรูจากสิ่งแวดลอมทางกายภาพและสังคม 
   2.  การเรียนรูเปนเรื่องของแตละบุคคล ตัวผูเรียนเองที่ทราบตัวเองในการ
เรียนรู 

    3.  พัฒนาการทางสติปญญาของเด็กมี 4 ระยะ คือ 
    3.1 ระดับพัฒนาความรูสึกทางการเคลื่อนไหว (Sensory – Motor Stage) 
(อายุ 0 – 2 ป) เปนชวงที่เด็กมีพัฒนาการที่เกี่ยวกับสัมผัสและการเคลื่อนไหว 
    3.2  ระดับพัฒนาการกอนความคิดรวบยอด (Pre-Operational Stage) (อายุ 
2 - 6 ป) เปนระยะที่เด็กเริ่มเขาใจภาษาอากัปกริยาของคนใกลชิด เปนชวงเวลาที่เด็กสรางเสริม
บุคลิกภาพของตนเอง รูจักใชเหตุผลแตไมสามารถอธิบายได 
    3.3  ระดับพัฒนาการความคิดรวบยอด (Concrete-Operational Stage (อายุ 
6 - 12 ป) เด็กเริ่มเขาใจการจัดหมวดหมู การจําแนก การเรียงลําดับ จํานวน มิติ และความสัมพันธ 
การใหเหตุผลของเด็กวัยนี้จะอาศัยส่ิงที่ตนมองเห็น แตยังใหเหตุผลเกี่ยวกับนามธรรมไมได 
    3.4  ระดับพัฒนาการความเขาใจอยางมีเหตุผล (Formal Operation Stage) 
(อายุ 12 ป ขึ้นไป) เปนระยะที่เด็กเริ่มรูจักอธิบายเหตุผลอยางสมเหตุสมผล เร่ิมคิดในรูปของการ
ตั้งสมมติฐานและทดสอบสมมติฐาน สามารถคิดในสิ่งที่เกินเลยจากการรับรูได 
    จากการพัฒนาทางสติปญญาทั้ง 4 ระดับนี้ พบวา การสอนคณิตศาสตร
ขั้นตนสําหรับเด็กอยูในระดับพัฒนาการในระดับที่ 4 การเรียนรูของเด็กจําตองใชของจริงเพื่อให
เด็กคนพบดวยตนเอง 
   จากแนวคิดดังกลาวเปนประโยชนตอการพัฒนาดานหลักสูตร ดานการเรียนรู
และรวมถึงการนําไปใชเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนซึ่งการเรียนรูประสบผลดีที่สุดตอเมื่อครูและ
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นักเรียนมีความสัมพันธดานการเรียนการสอนอยางใกลชิด แนวคิดของเพียเจท (Piaget) เปน
ประโยชนตอการออกแบบวิธีสอน การคนควาวิธีสอนและเนื้อหาใหมโดยการใหนักเรียนคนควาใช
อุปกรณและส่ือการเรียนการสอนที่จับตองไดซ่ึงจะชวยใหมีการแสดงออกทางสติปญญาดวยการใช
เหตุผล สามารถคิดในลักษณะที่ เปนนามธรรมตามแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาเชาวปญญามี
ความสามารถในการคิดสรางสรรค มีแนวความคิดตอการพัฒนาทางดานภาษาและสัมฤทธิผล
ทางการเรียนถือวาเปนเครื่องชี้รวมของความสามารถทางสติปญญาและความสัมพันธของ
พัฒนาการดานตางๆ นั่นเอง (ฉวีวรรณ   กีรติกร 2537 : 49-50) 
 3.2.2 ทฤษฎีพัฒนาการของบรูเนอร (Bruner) บรูเนอรไดใหหลักการเรียนรูที่สําคัญ
ไดแก การเนนโครงสราง (Structure) ของเนื้อหาวิชาและเนนกระบวนการ (Process) ของการ
แกปญหามากกวาการเนนผลของพฤติกรรม (Product) และการเขาใจโครงสรางของความรูจะชวย
ใหนักเรียนมีความรูแจง สามารถนําไปประยุกตใชกับเนื้อหาอื่นๆได ทําใหมีความทรงจําไดเปน
ระยะเวลานานจึงไดเสนอแนะวิธีการสอนมโนมติทางคณิตศาสตร 3 ขั้น ดังนี้  
   1.  การใชของจริงอธิบายหรือแสดงมโนมติทางคณิตศาสตร (Concrete 
Representation) 
   2.  การใช รูปภาพอธิบายหรือแสดงมโนมติทางคณิตศาสตร  ( Iconic 
Representation) 
   3.  การใชสัญลักษณอธิบายหรือแสดงมโนมติทางคณิตศาสตร (Symbolic 
Representation) เปนขั้นของการใชจินตนาการลวนๆ คือ ใชสัญลักษณ ตัวเลข เครื่องหมายตางๆ มา
อธิบายเหตุผลและเขาใจสิ่งที่เปนนามธรรม 
   การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดของบรูเนอร (Bruner) จําเปนจะตอง
คํานึงถึงโครงสรางทางคณิตศาสตรเปนสําคัญ คุณสมบัติที่สําคัญบางประการของคณิตศาสตร เชน 
คุณสมบัติการเปลี่ยนกลุมและคุณสมบัติการแจกแจง หากครูผูสอนจัดกิจกรรมไดเหมาะสมกับ
พัฒนาการของผูเรียนและจัดเนื้อหาใหเหมาะสมกับระดับความรูความสามารถของผูเรียน โดย
คํานึงถึงความพรอมในการเรียน การเรียนการสอนนั้นจึงถือไดวาเปนการฝกใหผูเรียนคิดหยั่งรูและ
สามารถคิดแกปญหาตางๆ ไดดวยตนเอง นอกจากนี้ บรูเนอร (Bruner, อางถึงใน ฉวีวรรณ กีรติกร 
2537 : 54 - 55) ยังไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีทางคณิตศาสตรไวดังนี้   
   1.  ทฤษฎีการสราง บรูเนอรไดกลาววา การเรียนรูดวยความเขาใจจะชวยให
เด็กสรางกฎเกณฑตางๆ ขึ้นไดเองและสามารถนําไปใชในการแกปญหาตางๆ ไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม 
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   2. ทฤษฎีการใหคําอธิบาย เนนความสามารถในการถายทอดแนวคิดตางๆ ให
เปนสัญลักษณ ซ่ึงหมายถึง ความสามารถในการใชภาษาทางคณิตศาสตรเพื่ออธิบายแนวคิดตางๆ 
ไดอยางถูกตอง 
   3.  ทฤษฎีการไดเปรียบและความแตกตาง ถาหากครูผูสอนสามารถชี้ใหเห็น
ความแตกตางกันระหวางแนวคิดทางคณิตศาสตร ก็จะชวยใหผูเรียนสามารถเขาใจไดดี ในการสอน
คณิตศาสตรจึงควรใชส่ิงที่เปนรูปธรรมมากกวานามธรรมและควรเปนสิ่งที่มีลักษณะไปในแนว
เดียวกัน จะชวยใหเด็กเกิดแนวคิดไดเร็วยิ่งขึ้น 
   4.  ทฤษฎีความตอเนื่อง แนวคิดจากทฤษฎีนี้เนนถึงการเรียนคณิตศาสตร
เพื่อใหมีความตอเนื่องสัมพันธกัน มีการทบทวนความรูเดิมกอนที่จะสอนเนื้อหาใหม มีการจัดการ
เรียนการสอนในรูปการปฏิบัติการ การจัดแบงกลุมนักเรียน รวมถึงการใหความสําคัญตอการเรียนรู
จากประสบการณและการนําความรูไปใชใหเกิดประโยชน อันจะเปนเปนการเสริมพลังการเรียนรู
และสรางเสริมแนวคิดทางคณิตศาสตรไดเปนอยางดี 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2540 : 111 - 113) ไดแบงทฤษฎีของ 
กาเย ออกเปน 2 สวนใหญๆ คือ ทฤษฎีการเรียนรูและทฤษฎีการจัดการเรียนการสอน 
 ในที่นี้จะขอกลาวถึงทฤษฎีการเรียนรู ซ่ึงกาเยไดอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณเรียนรูวามี
องคประกอบที่สําคัญ 2 สวน ไดแก 
 1.  ผลการเรียนรูหรือความสามารถดานตางๆ ของมนุษย คือ พฤติกรรมที่ เปน
ความสามารถหรือคุณสมบัติที่พัฒนาขึ้น อันเกิดจากการเรียนรูของผูเรียนมี 5 ประเภทใหญๆ ไดแก 

  1.1 ทกัษะทางปญญา (Intellectual Skills) หมายถึง ความสามารถของผูเรียนในการ
ใชสัญลักษณตางๆ ทักษะทางปญญาครอบคลุมความรูความเขาใจในเรื่องตางๆ มากมาย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งคณิตศาสตรและไวยากรณทางภาษาทักษะทางปญญาประกอบไปดวยทักษะยอย 4 ระดับ 
คือ 

   1.1.1 การจําแนกแยกแยะ (Discriminations) หมายถึง ความสามารถในการ
แยกแยะคุณสมบัติทางกายภาพของวัตถุตางๆ ที่รับรูเขามาวาเหมือนหรือไมเหมือนกัน 

   1.1.2  การสรางความคิดรวบยอด (Concepts) หมายถึง ความสามารถในการ
จัดกลุมวัตถุหรือส่ิงตางๆ โดยระบุคุณสมบัติรวมกันของวัตถุของสิ่งนั้นๆ ซ่ึงเปนคุณสมบัติที่ทําให
กลุมวัตถุหรือส่ิงตางๆ เหลานั้น ตางจากกลุมวัตถุหรือส่ิงอ่ืนๆ 

   1.1.3  การสรางกฎ  (Rules) หมายถึง ความสามารถในการนําความคิด 
รวบยอดตางๆ มารวมเปนกลุมตั้งเปนกฎเกณฑขึ้น เพื่อใหสามารถสรุปอางอิงและตอบสนองตอ 
ส่ิงเราตางๆ ไดอยางถูกตอง 
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   1.1.4  การสรางกระบวนการหรือกฎชั้นสูง (Procedures of Higher Order 
Rules) หมายถึง ความสามารถในการนํากฎหลายๆ ขอที่สัมพันธกันมาประมวลเขาดวยกัน ซ่ึง
นําไปสูความรูความเขาใจที่ซับซอนยิ่งขึ้น 

  1.2  กลวิธีในการเรียนรู (Cognitive Strategies) หมายถึง กระบวนการที่มนุษยใชใน
การชวยใหตนไดรับขอมูลและจัดกระทํากับขอมูลจนเกิดการเรียนรูตามที่ตนตองการซึ่งประกอบ
ไปดวย 

   1.2.1  กลวิธีเกี่ยวกับการเอาใจใส (Attending) 
   1.2.2  กลวิธีเกี่ยวกับการทําความเขาใจความคิดรวบยอด (Encoding) 
   1.2.3  กลวิธีเกี่ยวกับการระลึกถึงส่ิงที่อยูในความทรงจํา (Retrieval) 
   1.2.4  กลวิธีเกี่ยวกับการแกปญหา (Problem Solving) 
   1.2.5  กลวิธีเกี่ยวกับการคิด (Thinking) 
  1.3  ภาษา : คําพูด (Verbal Information) 
  1.4  ทักษะการเคลื่อนไหว (Motor Skills) 
  1.5  เจตคติ (Attitudes) 

 2.  กระบวนการเรียนรูและจดจําของมนุษย 
  กาเยไดอาศัยรูปแบบการจัดกระทําขอมูลของสมองเปนพื้นฐาน  ไดอธิบาย

กระบวนการโดยสัมพันธกับโครงสรางแตละสวนในรูปแบบ ดังนี้ 
  2.1  การจัดกระทําขอมูลในสมอง 
  2.2  กระบวนการควบคุมการดําเนินการและความคาดหวัง 
  2.3  ผลจากเหตุการณภายนอกที่มีตอกระบวนการเรียนรูภายในตัวมนุษย 
  จากการศึกษาทฤษฎีการเรียนรูดังกลาว สามารถสรุปไดวา การที่จะใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูไดดีและสามารถจดจําไดนั้นตองจัดสภาพการณตางๆ ใหเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ
ทางสติปญญาของผูเรียน สรางทักษะทางปญญาและกลวิธีในการเรียนรู 
 3.  การใช สัญ ลักษณอ ธิบายหรื อแสดงมโนมติทางคณิตศาสตร ( Symbolic 
Representation) เปนขั้นของการใชจินตนาการลวนๆ คือ ใชสัญลักษณ ตัวเลข เครื่องหมายตางๆ มา
อธิบายเหตุผลและเขาใจสิ่งที่เปนนามธรรม 
 การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดของบรูเนอร (Bruner) จําเปนจะตองคํานึงถึง
โครงสรางทางคณิตศาสตรเปนสําคัญ คุณสมบัติที่สําคัญบางประการของคณิตศาสตร เชน 
คุณสมบัติการเปลี่ยนกลุมและคุณสมบัติการแจกแจง หากครูผูสอนจัดกิจกรรมไดเหมาะสมกับ
พัฒนาการของผูเรียนและจัดเนื้อหาใหเหมาะสมกับระดับความรูความสามารถของผูเรียน โดย
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คํานึงถึงความพรอมในการเรียน การเรียนการสอนนั้นจึงถือไดวาเปนการฝกใหผูเรียนคิดหยั่งรูและ
สามารถคิดแกปญหาตางๆ ไดดวยตนเอง นอกจากนี้ บรูเนอร (Bruner) อางถึงใน (ฉวีวรรณ กีรติกร 
2537 : 54-55) ยังไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีทางคณิตศาสตรไวดังนี้   
 ทฤษฎีของออซูเบล (Ausubel 1975 : 19-21, อางถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ,  
กรมวิชาการ2538 : 18 - 19) นักจิตวิทยาชาวอเมริกันผูนี้เชื่อวาความสําคัญของการใหการศึกษาคือ
การใหความรูที่ถูกตองชัดเจนและตองเปนความรูที่รวบรวมไวอยางมีระเบียบ วิธีการที่จะทําใหการ
เรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค มีหลักการอยู 2 ประการ คือ 
 1.  การจัดความรูใหมีโครงสรางที่เหมาะสม 
 2.  การจัดลําดับความยากงายของความรูอยางเหมาะสม 
 ออซูเบล เสนอแนะวัตถุประสงคที่สําคัญของการศึกษา 2 ขอ คือ  
 1.  การกระตุนใหผูเรียนมีความตองการที่จะเรียนรู ใฝรู ศึกษาหาความรูและเก็บรักษา
ความรูไวใหไดนานที่สุด 
 2.  ความสามารถในการใหความรูในการแกปญหาตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ลักษณะการเรียนรูตามแนวคิดของออซูเบลสามารถจัดเปนกลุมหรือหมู (Cluster) ซ่ึง
ออซูเบลจัดกลุมจากการเรียนรูแบบทองจํา (Rote learning) การเรียนรูแบบรูความหมาย 
(Meaningful learning) การเรียนรูจากการบอกเลา (Reception learning) การเรียนรูจากการคนพบ 
(Discovery learning)  
 ความคิดเห็นที่นาสนใจของออซูเบลอีกประการหนึ่ง คือ การใหความรูแกเด็กควร
คํานึงถึงประสบการณในอดีตหรือความรูเดิมของเด็ก ซ่ึงเปนบรรทัดฐานสําคัญที่จะใหเด็กมีความ
พรอมในการเรียนความรูใหม 
 อนึ่ง ออซูเบลเชื่อวาเด็กอายุต่ํากวา 12 ป ตองเรียนรูจากของจริง การทดลองหรือปฏิบัติ
จะชวยใหเด็กเขาใจสิ่งที่เรียนไดอยางชัดเจน เด็กหลังวัยเรียนระดับประถมศึกษาจะสามารถเรียนรู
ไดจากการสนทนา การอภิปราย และกิจกรรมที่นาสนใจ ดังนั้น การเรียนการสอนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน อุปกรณการเรียนจึงเปนสิ่งสําคัญ 
 ทฤษฎีของดีนส (Dienes 1975 : 33 - 34, อางถึงใน ประยูร อาษานาม 2537 : 17 - 18) 
นักคณิตศาสตรศึกษาผูนี้มีช่ือเสียงในประเทศออสเตรเลีย อังกฤษ แคนาดา และสหรัฐอเมริกา ดีนส
ไดเสนอหลัก 4 ประการ ในการสอนคณิตศาสตร 
 1.  หลักแหงพลวัตร (The Dynamic principle) เด็กจะเรียนรูจากการเลนหรือกิจกรรม 3 
ระดับ คือ การเลนเกมหรือกิจกรรมที่ไมมีกติกาแนนอน แตมีมโนมติทางคณิตศาสตรแฝงอยู 
หลังจากนั้น เด็กจะเรียนรูจากการเลน หรือกิจกรรมที่มีกติกาหรือระเบียบและเปนขั้นที่เด็กเริ่มเขาใจ
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มโนมติ อาจจะรูโดยการใชญาณ (intuition) และในขั้นสุดทายเด็กจะเรียนรูจากการฝกหัด ซ่ึงมุงให
เรียนรูมโนมติที่ตองการโดยตรง 
 2.  หลักแหงการสรางสรรค (The Constructive principle) ความรูหรือมโนมติทาง
คณิตศาสตรจะเกิดขึ้นไดเมื่อผูเรียนอยูในสภาพที่ยั่วยุใหเกิดความนึกคิดที่จะแกปญหา แมวาเด็กจะ
ไมมีความคิดเชิงวิเคราะห (Analytic thinking) หรือไมสามารถจะประเมินอยางมีเหตุผล (Logical 
judgment) ได เด็กจะสามารถรับรูมโนมติไดโดยญาณ 
 3.  หลักแหงการเปลี่ยนแปลงเชิงคณิตศาสตร (The Mathematical variability 
principle) จากหลักการที่วาตัวแปรทางคณิตศาสตรตางๆ มีความสัมพันธกันอยางคงที่แท ตัวแปร
ตางๆ เปล่ียนแปลงได การชวยใหเด็กเขาใจมโนมติทางคณิตศาสตรควรใชวิธีการหลายๆ วิธี แต
จําเปนตองรักษาความบริบูรณหรือสภาพของมโนมติใหคงเดิม ตัวอยางเชน รูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส อาจ
เขียนไดหลายลักษณะและหลายขนาด แตก็ยังคงเปนรูปสี่เหล่ียมจัตุรัสอยูนั่นเอง 
 4.  หลักแหงการเปลี่ยนแปลงเชิงการรับรู (The Perceptual variability principle) การ
รับรู (perception) สามารถรับรูไดหลายวิธี แตมโนมติยอมคงที่ หลักการขอนี้หมายความวาแมการ
เสนอมโนมติจากสภาพการณหลายสภาพ แตมโนมติก็คือส่ิงเดียวกัน เชน ในการสอนเรื่อง
ส่ีเหล่ียมผืนผา การสรางรูปส่ีเหล่ียมผืนผาบนกระดานดํา บนกระดาษหรือใชยางรัดของตรึงบน
กระดานเรขาคณิต (geoboard) ก็คือ ส่ีเหล่ียมผืนผานั่นเอง ดังนั้น การเรียนมโนมติทางคณิตศาสตร
เด็กจะตองเขาใจสิ่งที่สามารถแทนไดหลายรูปแบบนั้นวา มีลักษณะรวมมือกันหรือกลาวงายๆ วา
เปนสิ่งเดียวกัน 
 
3.3  จิตวิทยาในการสอนคณิตศาสตร 
 ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่จะสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูนั้น ครูควร
ตองมีความรูเกี่ยวกับทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร จิตวิทยาในการสอนจึงเปนรากฐานสําคัญอยาง
หนึ่ง ดังนั้นการนําจิตวิทยาไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับสถานการณในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนก็มคีวามสําคัญยิ่ง ครูควรคํานึงถึงจิตวิทยาในการสอนดังนี้ 
 สุรชัย ขวัญเมือง (2522 : 32 - 33, อางถึงใน ประเชิญ ชาวหนาไม 2542 : 40 - 41) ได
กลาวถึงจิตวิทยาที่นํามาใชในการสอนคณิตศาสตรไวดังนี้ 
 1.  ใหนักเรียนมีความพรอมกอนที่จะสอนอยูเสมอ ความพรอมในที่นี้หมายถึง วัย 
ความสามารถ และประสบการณเดิมของเด็ก เราจะทราบไดโดยการสังเกต ซักถาม การทดสอบ 
 2.  สอนจากสิ่งที่เด็กมีประสบการณหรือไดพบเห็นอยูเสมอ การที่ใหเด็กไดเรียนจาก
ประสบการณ ไดเรียนรูจากสิ่งที่เปนรูปธรรม จะทําใหเด็กเขาใจและเรียนไดเร็วขึ้น 
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 3.  สอนใหเด็กเขาใจและมองเห็นความสัมพันธระหวางสวนยอยกับสวนยอย และ
สวนยอยกับสวนใหญ 
 4.  สอนจากงายไปหายาก วิธีนี้ควรใชใหเหมาะสมกับวัยและความสามารถของเด็ก 
ทั้งนี้ครูตองพิจารณาวาเด็กของตนมีความสามารถเพียงใด ควรจะสอนในระดับไหน เด็กในชั้น
มัธยมศึกษาควรใหทํากิจกรรมมากๆ ไมใชครูอธิบายใหฟงเพียงอยางเดียวแลวใหทําตาม ครูควรดู
ความสนใจของเด็กประกอบดวย 
 5.  ใหนักเรียนเขาใจหลักการและรูวิธีที่จะใชหลักการ การใหเด็กเผชิญกับปญหาที่เรา
ความสนใจ อยากคิดอยากทําและอยากแกปญหาอยูเสมอ 
 6.  ใหเด็กไดฝกทําซํ้าจนกวาจะคลองและมีการทบทวนอยูเสมอ การเรียนรูจะเขาใจใน
หลักการอยางเดียวไมพอ การเรียนคณิตศาสตรจะตองใชการฝกฝนมากๆ เพื่อใหเขาใจในวิธีการ
ตางๆ การใหแบบฝกหัดควรใหเหมาะกับเด็ก อยาใหงายเกินไป หรือยากเกินไปจะทําใหเด็กเบื่อ 
การทําแบบฝกหัดควรใหเด็กทราบวาทําไปเพื่ออะไร มีคุณคาอยางไร ใหเด็กมีความเชื่อมั่นใน
ตนเองและเคยชินกับสิ่งที่ทํา เมื่อครูพบขอบกพรองของนักเรียนควรรีบแกไขทันที 
 7.  ตองใหผูเรียนรูจากรูปธรรมไปสูนามธรรม ทั้งนี้เพราะคณิตศาสตรเปนวิชาที่เปน
นามธรรมยากแกการเขาใจ จึงควรใหเด็กเรียนรูจากรูปธรรมใหเขาใจกอน ดังนั้นในชวงแรกผูสอน
ควรใชพวกของจริง รูปภาพและสิ่งอื่นๆ ที่สามารถใชแทนจํานวนได แลวจึงคอยนําไปสูประโยค
สัญลักษณภายหลัง 
 8.  ควรใหกําลังใจเด็ก เพื่อใหเกิดความมานะพยายามอันเปนพื้นฐานไปสูความสําเร็จ 
 9.  ควรคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล เด็กที่มีความถนัดหรือความสนใจควร
ไดรับการสนับสนุนเปนพิเศษ แตเด็กที่ไมสนใจครูควรหาสาเหตุหรือหาทางที่จะชวยเหลือ
เชนเดียวกัน 
 สุรพล   พยอมแยม (2540 : 7 - 8) ไดกลาวถึงวิธีการเรียนที่สงผลตอการเรียนรูไวดังนี้ 
 1. การถายทอดการเรียนรูมีอิทธิพลตอการเรียนรูอยางมาก การถายทอดโดยแบงงานที่
จะเรียนรูเปนสวนๆ จะทําใหการเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากกวาการถายทอดรายละเอียด
ทั้งหมดทันที 
 2.  การฝกฝนทบทวน การเรียนรูทุกชนิดจะตองมีการทบทวนและฝกฝนเปนระยะ 
เพราะนอกจากจะทําใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพแลว ยังทําใหการเรียนรูอยูคงทนดวย 
 3.  การไดรับรูผลการเรียน จะมีสวนชวยใหการเรียนรูดีขึ้น การรูผลของขอผิดพลาดจะ
ชวยใหผูเรียนไดแกไขขอบกพรองไดถูกตองและถารับรูผลสําเร็จก็จะสามารถนําผลสําเร็จจากการ
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เรียนรูคร้ังกอนไปใชในการเรียนรูคร้ังตอไปและชวยลดความทอแทเบื่อหนายที่เกิดจากการเรียนที่
ไมมีโอกาสไดรับรูผลการเรียนดวย 
 4.  การไดรับการเสริมแรง  เชน  รางวัล คําชมเชย  จะมีผลตอการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพมากกวาการเรียนรูที่ไมไดรับการเสริมแรง ผูถายทอดจําเปนตองหาสิ่งเสริมแรงแก
ผูเรียนใหมากที่สุด 
 นอกจากนี้ ศูนยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ (2540 : 29) ไดเสนอแนวทางของกระบวนการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนเกิดความสุข 
ในการเรียนไวดังนี้ 
 1.  บทเรียนเริ่มจากงายไปหายาก คํานึงถึงวุฒิภาวะและความสามารถในการยอมรับ
ของเด็กแตละวัย มีความตอเนื่องในเนื้อหาวิชาและขยายวงไปสูแขนงอื่นๆ เพื่อเสริมสรางความ
เขาใจตอชีวิตและโลกรอบตัว 
 2.  วิธีการเรียนสนุกไมนาเบื่อ และตอบสนองความสนใจใครรูของนักเรียน การ
นําเสนอเปนไปตามธรรมชาติ ไมยัดเยียดหรือกดดัน เนื้อหาที่เรียนไมมากเกินไปจนเด็กเกิดความลา 
และไมนอยเกินไปจนเด็กหมดความสนใจ 
 3.  ทุกขั้นตอนของการเรียนรูมุงพัฒนาและสงเสริมกระบวนการคิดในแนวตางๆ ของ
เด็กรวมทั้งความคิดสรางสรรค คิดวิเคราะห จากการประมวลขอมูลและเหตุผลตางๆ คิดแกปญหา
อยางมีระบบ 
 4.  แนวการเรียนรูสัมพันธและสอดคลองกับธรรมชาติ เพื่อเปดโอกาสใหเด็กไดสัมผัส
ความงามและความเปนไปของสรรพสิ่งรอบตัว บทเรียนไมจํากัดสถานที่หรือเวลาและทุกคนมีสิทธิ์
เรียนรูเทาเทียมกัน 
 5.  มีกิจกรรมหลากหลาย สนุก ชวนใหนักเรียนเกิดความสนใจตอบทเรียนนั้นๆ เปด
โอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมนั้นๆ ภาษาที่ใชจูงใจเด็ก นุมนวลใหกําลังใจและเปนไป
ในเชิงสรางสรรค 
 6.  ส่ือประกอบการเรียน เราใหเกิดการเรียนรู เขาใจตรงเปาหมาย ซ่ึงกําหนดไวอยาง
ชัดเจน คือ มุงเนนใหผูเรียนสามารถเรียนรูจนชัดเจน (Learn to Know) เรียนจนทําได (Learn to Do) 
และเรียนเพื่อจะเปน (Learn to Be)  
 7.  การประเมินผล มุงเนนพัฒนาการของเด็กในภาพรวมมากกวาจะพิจารณาจากผล
การทดสอบทางวิชาการและเปดโอกาสใหเด็กไดประเมินตนเองดวย 
 จากสิ่งที่กลาวมาทั้งหมดเกี่ยวกับจิตวิทยาในการสอนคณิตศาสตรนั้นครูผูสอน
จําเปนตองตรวจสอบความรูเดิมหรือความรูพื้นฐานของผูเรียนกอนเสมอ โดยคํานึงถึงความแตกตาง
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ระหวางบุคคลเปนสําคัญ สอนจากสิ่งที่นักเรียนพบเห็นในชีวิตประจําวัน นํามาประยุกตใชใหเกิด
การบูรณาการระหวางเนื้อหาวิชาและชีวิตประจําวัน ซ่ึงครูจําเปนตองมีการวางแผนอยางเปนระบบ 
พรอมทั้งมีการเสริมแรงอยางตอเนื่อง เพื่อใหผูเรียนไดเกิดความมานะพยายามอันเปนพื้นฐานไปสู
ความสําเร็จและควรมีการวัดและประเมินผล โดยมุงเนนพัฒนาการของผูเรียนในภาพรวม พรอมทั้ง
แจงผลการเรียนแกผูเรียนอยางสม่ําเสมอ 
  
3.4 หลักการสอนคณิตศาสตร  
 ทริมเบิล (Trimble, อางถึงใน วัลลภา อารียรัตน 2532 : 36 - 37) กลาววาการสอน
คณิตศาสตรที่ดีนั้นครูไมเพียงแตสอนใหนักเรียนไดมโนทัศนไปใชอยางมีประสิทธิภาพเทานั้น แต
ตองสอนใหนักเรียนเกิดความเชื่อมั่นในตนเองและกระตือรือรนที่จะเรียนดวย ดังนั้น วัลลภา   
อารีรัตน (2532 : 45 - 46) จึงไดเสนอหลักการสอนคณิตศาสตรที่ควรคํานึงถึง สรุปไดดังตอไปนี้ 
 1.  การสอนเนื้อหาใหมแตละครั้ง ครูตองคํานึงถึงความพรอมของนักเรียนทั้งดาน 
วุฒิภาวะและเนื้อหา 
 2. ควรสอนคณิตศาสตรโดยเนนเรื่องความเขาใจมากกวาความจํานักเรียนจะตองเขาใจ
ความคิดรวบยอดกอนแลวจึงฝกทักษะและทําแบบฝกหัด เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ อันจะนําไปสู
การนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การสอนคณิตศาสตรจึงมีหลักการดังนี้ 
  2.1 สอนใหเกิดความรูถาวร เมื่อเขาใจหลักการแลวจึงใหทําแบบฝกหัด หรือผูสอน
จะตองย้ําแนวคิดที่สําคัญดวยการเตรียมกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนตอบคําถาม จัดสื่อการสอน
เขียนแสดงวิธีหาคําตอบ 
  2.2 สอนเพื่อใหเกิดความซึมซับ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรเปน
เร่ืองของการจัดระบบที่ตองเรียนตามลําดับขั้น เพื่อใหนักเรียนเขาใจทีละนอยๆ และมีทักษะ
เบื้องตนตามที่ตองการและแนวคิดใหมตองสัมพันธกับความคิดเดิม ไมซับซอน สับสน 
  2.3 ใชวิธีอุปมาน (Inductive) ในการสรุปหลักการทางคณิตศาสตร แลวนําความรู
ไปใชดวยวิธีอนุมาน (Deductive) 
  2.4 ควรมีการจัดประสบการณการเรียนรูใหแกนักเรียนซึ่งประสบการณการเรียนรู
ที่ควรจัดมี 3 ประเภท ไดแก 
   1.  ประสบการณการเรียนรูที่เปนรูปธรรม 
   2.  ประสบการณการเรียนรูที่เปนกึ่งรูปธรรม 
   3.  ประสบการณการเรียนรูที่เปนนามธรรม 
  2.5 สอนจากปญหาจริงที่เด็กประสบอยูเสมอในชีวิตประจําวัน 
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  6. สงเสริมการสอนโดยใชกิจกรรมและสื่อการสอน การแสดงตัวอยางควรใหมี
ความหมายแกนักเรียนและเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของผูเรียน 
  7. จัดบทเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
  8. ครูควรใชเทคนิคตางๆ เพื่อสรางบรรยากาศที่ดีในการเรียนคณิตศาสตรและ
สามารถนําทักษะตางๆ ทางคณิตศาสตรไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2544 : 6) ไดเสนอหลักการ
จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร ไวดังนี้ 
 1.  ทบทวนความรูพื้นฐานเดิมของผูเรียน 
 2.  เสนอเนื้อหาใหม โดยการจัดกิจกรรมใน 3 ขั้นตอน คือ 
  2.1 จัดกิจกรรมโดยใชของจริง 
  2.2  จัดกิจกรรมโดยใชรูปภาพ 
  2.3  ใชสัญลักษณ ครูอธิบายโดยใชสัญลักษณ 
 3.  ชวยกันสรุปเปนวิธีลัด ส้ัน สะดวกในการนําไปใช 
 4.  ฝกทักษะจากหนังสือเรียน บัตรงานฯ 
 5.  นําความรูไปใชในสถานการณใหม หรือในชีวิตประจําวัน 
 6.  ประเมินผล 
 จากหลักการสอนคณิตศาสตรที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา ในการสอนคณิตศาสตรส่ิงที่
จําเปนตองพิจารณา มีดังนี้ คือ 
 1.  การทบทวนความรูพื้นฐานอันเกี่ยวเนื่องกับความรูที่จะเรียน 
 2.  การจัดการเรียนการสอนจากรูปธรรมไปสูนามธรรม 
 3.  คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
 4.  นําเสนอเนื้อหาใหมอยางมีระดับขั้นตอนและเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวัน 
 5.  เปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกทักษะอยางสม่ําเสมอ 
 6.  มีการประเมินผลอยางตอเนื่อง 
 ยืน  ภูวรรณ (อางถึงใน สัทธา สืบดา 2545 : 66 – 67) ที่กลาวถึงการจัดการเรียนการ
สอนคณิตศาสตรโดยการใหขอคิดเห็นไวดังนี้ 
 1. การปลูกฝงในเรื่องความคิดริเริ่มสรางสรรคและจินตนาการที่เปนเหตุเปนผลโดย
การฝกใหนักเรียนเปนคนชางสังเกตและนําเอาหลักการทางคณิตศาสตรมาอธิบายการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งตางๆ 
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 2. ในดานของการแกปญหาควรฝกใหนักเรียนแกปญหางายๆ ตรงไปตรงมาและ
คอยๆ ซับซอนขึ้นตามลําดับ โดยการแกปญหานั้นไมจําเปนตองเนนเฉพาะปญหาคณิตศาสตรอยาง
เดียว อาจเปนปญหาทั่วไป หรือปญหาในการใหเหตุผล ปญหาทางดานตรรกศาสตร เหตุผลในการ
แกปญหาของนักเรียนแตละคนอาจจะตัดสินไมไดวาใครถูกหรือผิด แตควรพิจารณาถึงเหตุผลที่ใช
ในการสนับสนุน นอกจากนี้แลวควรฝกใหนักเรียนมองปญหาในเชิงที่เปนระบบมากขึ้น 
 3. ควรปลูกฝงใหนักเรียนมีความคิดในเชิงตรรกศาสตร เพื่อใหนักเรียนมีเหตุผลในเชงิ
ของการแกปญหา 
 4. ทางดานการเรียนรูคณิตศาสตร เปนวิชาที่เกี่ยวของกับนามธรรมคอนขางมาก 
ผูสอนควรหารูปแบบ (Model) ที่เปนรูปธรรมมากขึ้น ดวงเดือน ออนนวม (2541 : 83) ไดกลาวถึง
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร การเรียนการ
สอนคณิตศาสตรในปจจุบันมุงใหเด็กไดรับประสบการณรูปธรรมไปสูประสบการณกึ่งรูปธรรม 
และไปสูประสบการณนามธรรมซึ่งก็คือการจัดการเรียนการสอนในรูปของกิจกรรมที่เปดโอกาส
ใหเด็กไดเรียนรูแนวคิดและหลักการทางคณิตศาสตรอยางมีความหมาย ดวยการลงมือจัดกระทํากับ
วัตถุ (ประสบการณรูปธรรม) หรือไดเห็นส่ิงเราทางสายตา เชน ดูภาพ (ประสบการณกึ่งรูปธรรม) 
เพื่อใหเกิดความเขาใจในหลักการและแนวคิดทางคณิตศาสตร (ประสบการณนามธรรม) ซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรของ มานัส  ปริมนวงศ (2541 : 
27 - 28) เปนรูปแบบที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดคือการเรียนการสอนคณิตศาสตรแบบกลุมใช
กระบวนการกลุมและเนนการปฏิบัติจริง ซ่ึงลักษณะการจัดการเรียนการสอนแบบนี้ เนนที่การ
รวมมือรวมแรงระหวางสมาชิกกลุมทุกคน ความสําเร็จของกลุมขึ้นตรงตอความรวมมือ และ
ความสามารถของสมาชิกกลุมทุกคน สมาชิกแตละคนมีหนาที่และความรับผิดชอบที่จะเรียนรู
กระบวนการแกปญหาและเนื้อหาที่รวมกันทํา ประโยชนที่ไดรับจากการจัดการเรียนการสอน มี
ดังนี้  
  4.1 ดานทัศนคติ พบวานักเรียนที่เรียนคณิตศาสตรแบบกลุมมีความรูสึกที่ดีตอ
เพื่อนนักเรียนดวยกัน ตอครู และตอวิชาคณิตศาสตร นักเรียนในกลุมยังรูสึกดวยวาครูและเพื่อน
รวมชั้นใหความชวยเหลือ สนับสนุน  
  4.2 ดานการยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล พบวานักเรียนในกลุมมีความรูสึก
อยากมีสวนรวมในการทํางานกลุมและมีความเห็นวาการทํางานกลุมสนุกสนาน ใหความรู  
  4.3 ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวานักเรียนที่เรียนคณิตศาสตรแบบกลุมมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเรียนแบบรายบุคคล วิสูทธิ์ เวียงสมุทร (2542 : 6 - 7) กลาวถึงในการ
จัดกิจกรรมการสอนนั้น ถาสอนเด็กประถมศึกษา ผูเรียนตองไดเลนไดสนุกสนาน ดังนั้น ครูตองจัด
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กิจกรรมใหผูเรียนไดเลนปนเรียน ครูทําไดผูเรียนก็จะรักครู ถาสอนระดับมัธยมศึกษา ผูเรียน
ตองการพรรคพวก ตองการการยอมรับ ครูก็ทําตัวเปนเพื่อนเขา เลนกับเขา ยอมรับความคิดเขาอยาง
มีเหตุผล ครูทําไดเด็กก็จะรักครูเชนกัน ดวยความเชื่อดังที่กลาวมาครูจึงตองบูรณาการการสอน
คณิตศาสตรหลายๆ รูปแบบเขาดวยกัน โดยยึดหลักที่สําคัญ คือ 
   4.3.1  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนการสรางองคความรูดวย
ตนเองอยางอิสระโดยที่ครูเปนเพียงคนคอยชี้แนะ 
   4.3.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตองมุงพัฒนากระบวนการคิด
แกปญหาและคิดอยางสรางสรรค โดยเนนประสบการณและฝกหัดปฏิบัติของผูเรียนเปนหลักสําคัญ 
   4.3.3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผสมผสานความรูคูคุณธรรม คานิยมที่ดี
งามและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
   4.4.4 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตองมุงพัฒนาประชาธิปไตย เนนการ
รวมมือ รวมกลุมการทํางานและสงเสริมการมีปฏิสัมพันธและการสื่อสารทั้งทางดานการพูดและ
การเขียนระหวางนักเรียนกับนักเรียนและระหวางนักเรียนกับครูผูสอน 
   4.4.5 การจัดกิจกรรมใหความรูตองคูกับความเพลิดเพลิน สนุก ไมทุกขและ
ไมเครงเครียด 
   4.4.6 การประเมินผลการเรียน ตองสอดคลองกับการจัดกิจกรรมที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ คือ ไมยึดติดเฉพาะคะแนนที่ไดจากการสอบถามเนื้อหาอยางเดียว จะเนนการ
ประเมินผลจากสภาพจริง 
 จากหลักการสอนคณิตศาสตรดังกลาวมาขางตน  สามารถสรุปไดวา  การสอน
คณิตศาสตรนั้นควรมีการเตรียมความพรอมใหกับผูเรียน จัดเนื้อหาใหตอเนื่องเหมาะสมกับความ
ตองการและความสนใจของผูเรียน มีเทคนิคในการสอน เนนกิจกรรมกลุม สงเสริมประชาธิปไตย 
มุงพัฒนากระบวนการคิดแกปญหา คิดอยางสรางสรรค เนนการเกิดประสบการณ ใชส่ือการสอนที่
มีประสิทธิภาพ เนนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ จนสามารถนําความรูไปปรับใชในชีวิตประจําวัน
ไดอยางมีความสุข  และในการจัดการเรียนรู ผูสอนจะตองสรางบรรยากาศที่มีชีวิตชีวา เพื่อให
นักเรียนไดมีโอกาสสนุกสนานและสรางสรรคส่ิงตางๆ ได 
 
3.5 ความหมายของผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร 
 มีนักการศึกษาไดใหความหมายของผลการเรียนรู ดังนี้ 
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 วิลสัน (Wilson 1971 : 643-685) กลาววา ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร หมายถึง 
ความสามารถทางสติปญญา (Cognitive Domain) ซ่ึงจําแนกพฤติกรรมที่พึงประสงคทางดานพุทธ
พิสัย ตามกรอบแนวคิดของบลูม (Bloom’s Taxonomy) ไว 4 ระดับ ดังนี้  
 1. การคิดคํานวณดานความรูความจํา (Computation) พฤติกรรมในระดับนี้ถือวาเปน
พฤติกรรมที่อยูในระดับต่ําสุด แบงออกเปน 3 ขั้น ดังนี้ 
  1.1 ความรูความจําเกี่ยวกับขอเท็จจริง (Knowledge of specific Facts) เปน
ความสามารถที่จะระลึกถึงขอเท็จจริงตางๆ ที่นักเรียนเคยไดรับจากการเรียนการสอนมาแลว คําถาม
ที่วัดความสามารถในระดับนี้จะเกี่ยวกับขอเท็จจริงตลอดจนความรูพื้นฐานซึ่งนักเรียนไดส่ังสมมา
เปนระยะเวลานานแลว 

  1.2 ความรูความจําเกี่ยวกับศัพทและนิยาม (Knowledge of Terminology) เปน
ความสามารถในการระลึกหรือจําศัพทและนิยามตางๆ ได ซ่ึงคําถามที่วัดความสามารถในดานนี้จะ
ถามโดยตรงหรือโดยออมก็ได แตไมตองอาศัยการคิดคํานวณ 

  1.3 ความสามารถในการใชกระบวนการคิดคํานวณ (Ability of Carry Out 
Algorithm) เปนความสามารถในการใชขอเท็จจริงหรือนิยามและกระบวนการที่ไดเรียนมาแลวมา
คิดคํานวณตามลําดับขั้นตอนที่เคยเรียนรูมา ซ่ึงคําถามที่วัดความสามารถในดานนี้จะตองเปนโจทย
งายๆ คลายคลึงกับตัวอยาง นักเรียนไมตองพบกับความยุงยากในการตัดสินใจเลือกใชกระบวนการ 
 2. ความเขาใจ (Comprehension) เปนพฤติกรรมที่ใกลเคียงพฤติกรรมระดับความรู
ความจําเกี่ยวกับความคิดคํานวณแตซับซอนกวา แบงออกเปน 6 ขั้น ดังนี้ 
  2.1 ความเขาใจเกี่ยวกับมโนมติ (Knowledge of concepts) เปนความสามารถที่
ซับซอนกวาความรูความจําเกี่ยวกับขอเท็จจริง เพราะมโนมติเปนนามธรรมที่ประมวลจาก
ขอเท็จจริงตางๆ ตองอาศัยการตัดสินใจในการตีความหรือยกตัวอยางของมโนมตินั้นโดยใชคําพูด
ของตนหรือเลือกความหมายที่กําหนดให ซ่ึงเขียนในรูปใหมหรือยกตัวอยางใหมที่แตกตางๆ ไป
จากที่เคยเรียน 
  2.2 ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ กฎทางคณิตศาสตรและการสรุปอางอิงเปนกรณี
ทั่วไป (Knowledge of Principle, Rules and Generalization) เปนความสามารถในการนําเอา
หลักการกฎ และความเขาใจเกี่ยวกับมโนมติไปสัมพันธกับโจทยปญหาจนไดแนวทางในการ
แกปญหาถาคําถามนั้นเปนคําถามเกี่ยวกับหลักการและกฎที่นักเรียนเพิ่งเคยพบเปนครั้งแรกอาจ
จัดเปนพฤติกรรมในระดับการวิเคราะหก็ได 
  2.3 ความเขาใจในโครงสรางทางคณิตศาสตร (Knowledge of Mathematical 
Structure) เปนคําถามที่วัดเกี่ยวกับสมบัติของระบบจํานวนและโครงสรางทางพีชคณิต 
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  2.4 ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบปญหา จากแบบหนึ่งไปเปนอีกแบบ
หนึ่ง (Ability to Transform Problem Elements From One Mode To Another) เปนความสามารถใน
การแปลขอความที่กําหนดใหเปนขอความใหมหรือภาษาใหม เชน แปลจากภาษาพูดใหเปนสมการ
ซ่ึงมีความหมายคงเดิม โดยไมคํานึงถึงกระบวนการแกปญหา (Algorithms) 
  2.5 ความสามารถในการคิดตามแนวของเหตุผล (Ability to Follow a Line of 
Reasoning) เปนความสามารถในการอานและเขาใจขอความทางคณิตศาสตร ซ่ึงแตกตางไปจาก
ความสามารถในการอานทั่วๆ ไป 
  2.6 ความสามารถในการอานและตีความโจทยปญหาทางคณิตศาสตร (Ability to 
Read and Interpret a Problem) ขอสอบที่วัดความสามารถในขั้นนี้ อาจดัดแปลงมาจากขอสอบที่วัด
ความสามารถในขั้นอื่นๆ โดยใหนักเรียนอานและตีความโจทยปญหาซ่ึงอาจจะอยูในรูปของ
ขอความ ตัวเลข ขอมูลทางสถิติ หรือกราฟ  
 3.  การนําไปใช (Application) เปนความสามารถในการตัดสินใจแกปญหาที่นักเรียน
คุนเคยเพราะคลายกับปญหาที่นักเรียนประสบอยูในระหวางเรียน หรือแบบฝกหัดที่นักเรียนตอง
เลือกกระบวนการแกปญหาและดําเนินการแกปญหาไดโดยไมยาก พฤติกรรมในระดับนี้แบง
ออกเปน 4 ขั้น คือ  
  3.1 ความสามารถในการแกปญหาที่คลายกับปญหาที่ประสบอยูในระหวางเรียน 
(Ability to Solve Routine Problem) นักเรียนตองอาศัยความสามารถในระดับความเขาใจและเลือก
กระบวนการแกปญหาจนไดคําตอบออกมา 
  3.2 ความสามารถในการเปรียบเทียบ (Ability to Make Comparisons) เปน
ความสามารถในการคนหาความสัมพันธระหวางขอมูล 2 ชุด เพื่อสรุปการตัดสินใจ ซ่ึงในการ
แกปญหาขั้นนี้ อาจตองใชวิธีการคิดคํานวณและจําเปนตองอาศัยความรูที่ เกี่ยวของ รวมทั้ง
ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล 
  3.3 ความสามารถในการคิดวิเคราะหขอมูล (Ability to Analyze Data) เปน
ความสามารถในการตัดสินใจอยางตอเนื่องในการหาคําตอบจากขอมูลที่กําหนดให ซ่ึงอาจตอง
อาศัยการแยกขอมูลที่เกี่ยวของออกจากขอมูลที่ไมเกี่ยวของ พิจารณาวาอะไรคือขอมูลที่ตองการ
เพิ่มเติม มีปญหาอื่นใดบางที่อาจเปนตัวอยางในการหาคําตอบของปญหาที่กําลังประสบอยูหรือตอง
แยกโจทยปญหาออกพิจารณาเปนสวนๆ มีการตัดสินใจหลายครั้งอยางตอเนื่องตั้งแตตนจนได
คําตอบหรือผลลัพธที่ตองการ 
  3.4 ความสามารถในการมองเห็นแบบลักษณะโครงสรางที่เหมือนกันและสมมาตร
(Ability to Recognize Patterns Isomorphism’s and Symmetries) เปนความสามารถที่ตองอาศัย
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พฤติกรรมอยางตอเนื่อง ตั้งแตการระลึกถึงขอมูลที่กําหนดให การเปลี่ยนรูปปญหา การจัดกระทํา
กับขอมูลและการระลึกถึงความสัมพันธ นักเรียนตองสํารวจหาสิ่งที่คุนเคยกันจากขอมูลหรือส่ิงที่
กําหนดจากโจทยปญหาใหพบ 
 4.  การวิเคราะห (Analysis) เปนความสามารถในการแกปญหาที่นักเรียนไมเคยเห็น 
หรือไมเคยทําแบบฝกหัดมากอน ซ่ึงสวนใหญจะเปนโจทยพลิกแพลง แตก็อยูในขอบเขตเนื้อหาที่
เรียนการแกโจทยปญหาดังกลาวตองอาศัยความรูที่ เคยเรียนมารวมกับความคิดสรางสรรค
ผสมผสานกันเพื่อแกปญหา พฤติกรรมในระดับนี้ถือวาเปนพฤติกรรมขั้นสูงสุดของการเรียนการ
สอนคณิตศาสตรซ่ึงตองใชสมรรถภาพระดับสูง แบงออกเปน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
  4.1 ความสามารถในการแกโจทยปญหาที่ไมเคยประสบมากอน (Ability to Solve 
Non Routine Problems) คําถามในขั้นนี้เปนคําถามที่ซับซอนไมมีในแบบฝกหัดหรือตัวอยาง 
นักเรียนตองอาศัยความคิดสรางสรรคผสมผสานกับความเขาใจมโนมติ นิยาม ตลอดจนทฤษฎีตางๆ 
ที่เรียนมาแลวเปนอยางดี 
  4.2 ความสามารถในการคนหาความสัมพันธ (Ability to Discover Relationship) 
เปนความสามารถในการจัดสวนตางๆ ที่โจทยกําหนดใหใหม แลวสรางความสัมพันธขึ้นมาใหม 
เพื่อใชในการแกปญหาแทนการจําความสัมพันธเดิมที่เคยพบมาแลวมาใชกับขอมูลใหมเทานั้น 
  4.3 ความสามารถในการสรางขอพิสูจน (Ability to Construct Proofs) เปน
ความสามารถในการสรางภาษา เพื่อยืนยันขอความทางคณิตศาสตรอยางสมเหตุสมผล โดยอาศัย
นิยามสัจพจนและทฤษฎีตางๆ ที่เรียนมาแลวพิสูจนโจทยปญหาที่ไมเคยพบมากอน 
  4.4 ความสามารถในการวิพากษวิจารณขอพิสูจน (Ability to Criticize Proofs) เปน
ความสามารถที่ควบคูกับความสามารถในการสรางขอพิสูจน อาจเปนพฤติกรรมที่มีความซับซอน
นอยกวาพฤติกรรมในการสรางขอพิสูจน พฤติกรรมในขั้นนี้ตองการใหนักเรียนสามารถตรวจสอบ
ขอพิสูจนวาถูกตองหรือไม  
  4.5 ความสามารถในการสรางสูตรและทดสอบความถูกตอง ใหมีผลใชไดเปนกรณี
ทั่วไป (Ability to Formulate and Validate Generations) เปนความสามารถในการคนพบสูตรหรือ
กระบวนการแกปญหาและพิสูจนวาใชเปนกรณีทั่วไปได 
 กูด (Good 1973 : 103) ใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน หมายถึง ความรูที่ไดรับหรือทักษะที่พัฒนามาจากการเรียนในสถานศึกษาโดยปกติวัดจาก
คะแนนที่ครูเปนผูใหหรือจากแบบทดสอบหรืออาจรวมทั้งคะแนนที่ครูเปนผูใหและคะแนนที่ได
จากแบบทดสอบ 
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 นิภา เมธธาวีชัย (2536 : 65) ไดกลาววา ผลการเรียนรู หมายถึง ความรูและทักษะที่
ไดรับการพัฒนามาจากการเรียนการสอนวิชาตางๆ ครูอาศัยเครื่องมือวัดผลชวยในการศึกษาวา
นักเรียนมีความรูและทักษะมากนอยเพียงใด 
 อารีย คงสวัสดิ์ (2544 : 23) ไดกลาววา ผลการเรียนรู หมายถึง ความสําเร็จความสมหวัง
ในดานการเรียนรู รวมทั้งดานความรู ความเขาใจ ความสามารถและทักษะทางดานวิชาการของแต
ละบุคคลที่ประเมินไดจากการทําแบบทดสอบหรือการทํางานที่ไดรับมอบหมายและผลของการ
ประเมินผลการเรียนรูทางดานการเรียนนั้นจะใหแยกกลุมของนักเรียนที่ถูกประเมินออกเปนระดับ
ตางๆ เชน สูง กลาง และต่ํา เปนตน 
 อัญชนา โพธิพลากร (2545 : 93) กลาววาผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร หมายถึง
ความสามารถในการเรียนรูของนักเรียนจากการเรียนวิชาคณิตศาสตรซ่ึงประเมินไดจากการทํา
แบบทดสอบวัด ผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร ซ่ึงแบบทดสอบนั้นสอดคลองกับพฤติกรรมดาน
ความรูความคิด (Cognitive Domain)  
 จากการศึกษาคนควาสามารถสรุปไดวาผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร หมายถึง คะแนน
ความสามารถ ความสําเร็จในดานตางๆ เชน ความรู ทักษะในการแกปญหา ความสามารถในการ
นําไปใช และการวิเคราะห เปนตน รวมถึงประสิทธิภาพที่ไดจากการเรียนรูซ่ึงไดรับมาจากการสอน
การฝกฝน หรือประสบการณตางๆ ซ่ึงวัดไดจากการตอบแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูที่สรางขึ้น 
 
3.6  องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอผลการเรียนรู  
 การที่ผูเรียนจะมีผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรดีหรือไมนั้นขึ้นกับองคประกอบหลาย
ประการ ดังที่มีนักการศึกษากลาวไว ดังนี้ 
 เพรสคอทท (Prescott 1961 : 14 – 16, อางถึงใน สุพรรณ  ประศรี 2536 : 58 - 59) ได
ศึกษาเกี่ยวกับการเรียนของนักเรียนและสรุปผลการศึกษาวาองคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลการ
เรียนรูของนักเรียนทั้งในและนอกหองเรียน ดังนี้ 
 1.  องคประกอบทางดานรางกาย ไดแก อัตราการเจริญเติบโตของรางกาย สุขภาพ
ทางดานรางกาย ขอบกพรองทางกายและบุคลิกทาทาง 
 2.  องคประกอบทางรัก ไดแก ความสัมพันธของบิดามารดา ความสัมพันธของบิดา
มารดากับลูก ความสัมพันธระหวางลูกๆ ดวยกันและความสัมพันธระหวางสมาชิกทั้งหมดใน
ครอบครัว 
 3. องคประกอบทางวัฒนธรรมและสังคม ไดแก ขนบธรรมเนียมประเพณี ความ
เปนอยูของครอบครัว สภาพแวดลอมทางบาน การอบรมทางบานและฐานะทางบาน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

46

 4.  องคประกอบทางความสัมพันธในเพื่อนวัยเดียวกัน ไดแก ความสัมพันธของ
นักเรียนกับเพื่อนวัยเดียวกันทั้งที่บานและที่โรงเรียน 
 5.  องคประกอบทางพัฒนาแหงตน ไดแก สติปญญา ความสนใจ เจตคติของนักเรียน
ตอการเรียน  
 6.  องคประกอบทางการปรับตน ไดแก ปญหาการปรับตน การแสดงออกทางอารมณ  
 แครรอลล (Carroll 1963 : 723 - 733) ไดเสนอความคิดเกี่ยวกับอิทธิพลของ
องคประกอบตางๆ ที่มีอิทธิพลตอระดับผลการเรียนรูของนักเรียนโดยครู นักเรียนและหลักสูตรมา
เปนองคประกอบที่สําคัญ โดยเชื่อวา เวลาและคุณภาพของการสอนมีผลโดยตรงตอปริมาณความรู
ที่นักเรียนไดรับ 
 แมดดอกซ (Maddox 1965 : 9) ไดทําการศึกษาพบวา ผลการเรียนรูของแตละบุคคล
ขึ้นอยูกับองคประกอบทางสติปญญาและความสามารถทางสมองรอยละ 50 – 60 ขึ้นอยูความ
พยายามและวิธีการเรียนที่มีประสิทธิภาพรอยละ 30 – 40 และขึ้นอยูกับโอกาสและสิ่งแวดลอมรอย
ละ 10 – 15  
 วิมล พงษปาลิต (2541 : 49) กลาววา องคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลการเรียนรูวิชา
คณิตศาสตรนั้น ประกอบดวย คุณลักษณะของตัวผูเรียน ซ่ึงไดแก พฤติกรรมดานความรู ความคิด 
รวมกับลักษณะนิสัยทางจิตพิสัยของนักเรียน คุณภาพการสอนของครูและสภาพแวดลอมตางๆ 
คุณลักษณะของตัวผูเรียนมีอิทธิพลตอผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรมากที่สุด รองลงมา คือ คุณภาพ
การสอนของครูและปจจัยอ่ืนๆ ตามลําดับ 
 อารีย คงสวัสดิ์ (2544 : 25) กลาววา องคประกอบที่มีอิทธิพลกับผลการเรียนรูนั้นมี
องคประกอบมากมายหลายอยาง ดังตอไปนี้ คือ 
 1.  ดานคุณลักษณะการจัดระบบในโรงเรียน ตัวแปรดานนี้ จะประกอบดวยขนาดของ
โรงเรียน อัตราสวนนักเรียนตอครู อัตราสวนของนักเรียนตอหองซึ่งตัวแปรเหลานี้มีความสัมพันธ
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
 2.  ดานคุณลักษณะของครู ตัวแปรทางดานคุณลักษณะของครูประกอบดวยอายุ วุฒิครู 
ประสบการณของครู การฝกอบรมของครู จํานวนวันลาของครู จํานวนคาบที่สอนในหนึ่งสัปดาห
ของครู ความเอาใจใสในหนาที่ซ่ึงตัวแปรเหลานี้ลวนมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทั้งส้ิน 
 3.  ดานคุณลักษณะของนักเรียน ประกอบดวยตัวแปรเกี่ยวกับตัวนักเรียน เชน เพศ อาย ุ
สติปญญา การเรียนพิเศษ การไดรับความชวยเหลือเกี่ยวกับการเรียน สมาชิกในครอบครัว ระดับ
การศึกษาของบิดามารดา อาชีพของผูปกครอง ความพรอมในเรื่องอุปกรณการเรียน ระยะทางไป
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เรียน การมีอาหารกลางวันรับประทาน ความเอาใจใสในการเรียน ทัศนคติเกี่ยวกับการเรียนการ
สอน ฐานะทางครอบครัว การขาดเรียน การเขารวมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น ตัวแปรเหลานี้มี
ความสัมพันธกับผลการเรียนรู 
 4.  ดานภูมิหลังทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมของนักเรียน การศึกษาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางสภาพทางเศรษฐกิจ สังคมกับผลการเรียนรู สวนใหญเปนการศึกษาใน
ตางประเทศซึ่งประกอบดวย ขนาดครอบครัว ภาษาที่พูดในบาน ถ่ินที่ตั้งบาน การที่มีส่ือทาง
การศึกษาตางๆ ระดับการศึกษาของบิดามารดา ฯลฯ ผลการศึกษาคนควาพบที่ผานมาพบวามี
ความสมัพันธกับผลการเรียนรู 
 อัญชนา โพธิพลากร (2545 : 95) กลาววา มีองคประกอบหลายประการที่ทําใหเกิด 
ผลกระทบตอผลการเรียนรู คือ ดานตัวนักเรียนเชน สติปญญา อารมณ ความสนใจ เจตคติตอ 
การเรียน ดานตัวครู เชน คุณภาพของครู การจัดระบบ การบริหารของผูบริหาร ดานสังคม เชน 
สภาพเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัวของนักเรียน เปนตน แตปจจัยที่มีผลโดยตรงตอผลการ
เรียนรูของนักเรียนก็คือ การสอนของครูนั่นเอง 
 จากการศึกษาคนควาจึงสามารถกลาวไดวา มีองคประกอบหลายประการที่มีผลตอผล
การเรียนรูทั้งทางตรงและทางออม เชน ความสนใจ สติปญญา เจตคติตอการเรียน ตัวครู สังคม
ส่ิงแวดลอมของนักเรียนและองคประกอบที่สําคัญที่ทําใหนักเรียนมีผลการเรียนรูดีโดยตรง คือ 
วิธีการสอนของครู 
 
3.7 สาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาตอผลการเรียนรูวิชาคณติศาสตร 
 สาเหตุที่นักเรียนมีผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรต่ํานั้นอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ 
ดังที่นักการศึกษากลาวไววา ดังนี้ 
 เรวัต และ คุปตะ (Rawat and Cupta 1970 : 7 - 9) ไดกลาววา สาเหตุของการสอบตก
และออกจากโรงเรียนของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาจากสาเหตุหลายประการ ไดแก  
 1.  นักเรียนขาดความรูสึกในการมีสวนรวมกับโรงเรียน 

 2.  ความไมเหมาะสมของการจัดเวลาเรียน 
 3. ผูปกครองไมเอาใจใสในการศึกษาของบุตร  
 4.  นักเรียนมีสุขภาพไมสมบูรณ  
 5.  ความยากจนของผูปกครอง 
 6.  ประเพณีทางสังคม 
 7.  โรงเรียนไมมีการปรับปรุงที่ดี 
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 8.  การสอบตกซ้ําชั้น เพราะระบบการวัดผลไมดี 
 9.  อายุนอยหรือมากเกินไป 
 10.  สาเหตุอ่ืนๆ เชน การคมนาคมไมสะดวก อพยพยายถ่ินที่อยู เปนตน 
 วัชรี บูรณสิงห (2526 : 435) ไดกลาววา สําหรับนักเรียนที่เรียนออนวิชาคณิตศาสตร จะ
มีลักษณะ ดังนี้  
 1.  ระดับสติปญญา (I. Q.) อยูระหวาง 75 ถึง 90 และคะแนนผลการเรียนรูวิชา
คณิตศาสตรจะต่ํากวาเปอรเซ็นไทลที่ 30 
 2.  อัตราการเรียนรูทางคณิตศาสตรจะต่ํากวานักเรียนคนอื่นๆ 
 3.  มีความสามารถทางการเรียนต่ํา 
 4.  จําหลักเกณฑหรือความคิดรวบยอดเบื้องตนทางคณิตศาสตรที่เรียนไปแลวไมได 
 5.  มีปญหาในการใชถอยคํา 
 6.  มีปญหาในการหาความสัมพันธของสิ่งตางๆ และการสรุปเปนหลักเกณฑทั่วไป 
 7.  มีพื้นความรูทางคณิตศาสตรนอย สังเกตจากการสอบตกทางคณิตศาสตรบอยครั้ง 

 8.  มีเจตคติที่ไมดีตอโรงเรียน โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร 
 9.  มีความกดดัน และสับสนตอการลมเหลวทางดานการเรียนของตนเอง และบางครั้ง
รูสึกดูถูกตัวเอง 
 10.  ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง 
 11.  อาจมาจากสภาพครอบครัวที่มีสภาพแวดลอมแตกตางจากนักเรียนคนอื่นๆ ซ่ึงมีผล
ทําใหขาดประสบการณที่จําเปนตอความสําเร็จในการเรียน 
 12. ขาดทักษะในการฟง และไมมีความตั้งใจเรียน หรือมีความตั้งใจเรียนเพียงชวง
ระยะเวลาสั้น 
 13. มีขอบกพรองดานสุขภาพ เชน สายตาไมปกติ มีปญหาทางดานการฟง และ
ขอบกพรองทางทักษะการใชมือ 
 14. ไมประสบผลสําเร็จในดานการเรียนทั่วๆไป 
 15. ขาดความสามารถในการแสดงออกทางการพูด ซ่ึงทําใหไมสามารถใชคําถามที่
แสดงใหเห็นวาตนเองยังไมเขาใจในการเรียนนั้นๆ  
 16.  มีวุฒิภาวะคอนขางต่ําทั้งทางดานอารมณและสังคม 
 สมควร ปานโม (2545 : 37) กลาววา สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาการเรียนคณิตศาสตรและ
มีผลตอการเรียนของนักเรียน นักศึกษา คือ การจัดการเรียนการสอน เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

49

สภาพแวดลอมทางครอบครัวและวุฒิภาวะ จากสาเหตุดังกลาวจึงตองเปนหนาที่ของครูที่จะตอง
จัดหากลวิธีที่เหมาะสมที่จะนํามาใชในการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดประสิทธิผลที่ดีที่สุด 
 อัญชนา โพธิพลากร (2545 : 96) กลาววา สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาตอการเรียน
คณิตศาสตรและมีผลตอการเรียนของนักเรียน ก็คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการสราง
เจตคติความรูสึกตอการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ที่ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรู ซ่ึงเปนหนาที่
ของครูโดยตรงที่จะจัดหาวิธีสอนที่เหมาะสมนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหเกิด
ประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น 
 สรุปไดวา สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาตอการเรียนคณิตศาสตรและมีผลตอการเรียนรูของ
นักเรียน คือ การจัดการเรียนการสอนและการสรางใหเกิดทัศนคติ ความรูสึกของความรับผิดชอบ
ตอการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ซ่ึงเปนหนาที่ของครูที่จะจัดหาวิธีที่เหมาะสมมาใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น 
 
 3.8 ชนิดของแบบวัดผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร 
 ชนิดของแบบวัดผลการเรียนรูมีหลากหลายชนิดแลวแตวิธีการแบงดังที่นักการศึกษาได
กลาวไวดังนี้ 
 พรอมพรรณ  อุดมสิน (2544 : 81) ไดกลาววาแบบทดสอบถาแบงตามชนิดของขอสอบ
จะแบงไดเปนแบบอัตนัย (Essay) และแบบปรนัย (Objective) ซ่ึงประกอบดวยขอสอบชนิดตางๆ 
ดังนี้ 
 1.  แบบอัตนัย (Essay Type) ไดแก 

 1.1  แบบคําตอบสั้นหรือแบบจํากัดคําตอบ 
 1.2  แบบเรียงความ 
 1.3  แบบปากเปลา 

 2.  แบบปรนัย (Objective Type) ไดแก 
 2.1  แบบคําตอบสั้น 

 -  คําเดียวสัญลักษณหรือสูตร 
 -   หลายคําหรือวลี 

 2.2  แบบถูกผิด 
 2.3  แบบเลือกตอบ 
 2.4  แบบจับคู 
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 ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ (2538 : 171 – 172) กลาววาแบบทดสอบวัดผลการ
เรียนรูเปนแบบทดสอบที่วัดความรูของนักเรียนที่ไดเรียนไปแลวซ่ึงมักจะเปนคําถามใหนักเรียน
ตอบดวยกระดาษและดินสอ (Paper and Pencil Test) กับใหนักเรียนปฏิบัติจริง (Performance Test) 
แบบทดสอบประเภทนี้แบงไดเปน 2 พวก คือ แบบทดสอบของครูที่สรางขึ้นกับแบบทดสอบ
มาตรฐาน 
 ก.  แบบทดสอบของครู  หมายถึง ชุดของคําถามที่ครูเปนผูสรางขึ้น  ซ่ึงจะเปน 
ขอคําถามที่ถามเกี่ยวกับความรูที่นักเรียนไดเรียนในหองเรียนวานักเรียนมีความรูมากแคไหน
บกพรองที่ตรงไหนจะไดสอนซอมเสริม หรือดูความพรอมที่จะขึ้นบทเรียนใหม ฯลฯ ตามแตที่ครู
ปรารถนา 
 ข.  แบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบประเภทนี้สรางขึ้นจากผูเชี่ยวชาญในแตละ
สาขาวิชา หรือจากครูที่สอนวิชานั้นแตผานการทดลองหาคุณภาพหลายครั้งจนกระทั่งมีคุณภาพที่ดี
พอจึงสรางเกณฑปกติ (Norm) ของแบบทดสอบนั้นสามารถใชเปนหลักและเปรียบเทียบผลเพื่อ
ประเมินคาของการเรียนการสอนในเรื่องใดๆ ก็ไดจะใชอัตราความงอกงามของเด็กแตละวัยใน 
แตละกลุมแตละภาคก็ไดจะใชสําหรับใหครูวินิจฉัยผลสัมฤทธิ์ระหวางวิชาตางๆ ในเด็กแตละคนก็
ไดขอสอบมาตรฐานนอกจากจะมีคุณภาพของแบบทดสอบสูงแลวยังมีมาตรฐานในดานวิธีการ
ดําเนินการสอบ คือ ไมวาโรงเรียนใดหรือสวนราชการใดจะนําไปใชตองดําเนินการสอบเปนแบบ
เดียวกัน แบบทดสอบมาตรฐานจะมีคูดําเนินการสอบบอกถึงวิธีการสอบวาทําอยางไรและยังมี
มาตรฐานในดานการแปลคะแนนดวย 
 ทั้งแบบทดสอบที่ครูสรางขึ้นและแบบทดสอบมาตรฐานมีวิธีการในการสรางขอคําถาม
เหมือนกันคือจะเปนคําถามที่วัดเนื้อหาและพฤติกรรมที่ไดสอนนักเรียนไปแลวสําหรับพฤติกรรมที่
ใชวัดจะเปนพฤติกรรมที่สามารถตั้งคําถามวัดไดมักนิยมใชตามหลักที่ไดจากการประชุมของ 
นักวัดผลซึ่งบลูม (Bloom) ไดเขียนรวมไวในหนังสือ Texonomy Educational Objectives สรุปไดวา
การวัดผลดานสติปญญาควรวัดพฤติกรรม ดังนี้ 
 1.  วัดดานความรู – ความจํา (Knowledge) 
 2.  วัดดานความเขาใจ (Comprehension) 

 3.  วัดดานการนําไปใช (Application) 
 4.  วัดดานการวิเคราะห (Analysis) 
 5.  วัดดานการสังเคราะห (Synthesis) 
 6.  วัดดานการประเมินคา (Evaluation) 
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 สมนึก ภัททิยธนี (2541 : 73 – 98) กลาววาแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หมายถึง
แบบทดสอบวัดสมรรถภาพทางสมองดานตางๆ ที่นักเรียนไดรับการเรียนรูผานมาแลว 
 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู จะแบงไดเปน 2 ประเภท คือ แบบทดสอบที่ครูสรางกับ
แบบทดสอบมาตรฐานซึ่งแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูประเภทที่ครูสรางมีหลายแบบ แตที่นิยมใช
มี 6 แบบดังนี้ 
 1.  ขอสอบแบบความเรียงหรือัตนัย (Subjective or Essay Test) 
 2.  ขอสอบกาถูก – ผิด (True – False Test) 

 3.  ขอสอบแบบเติมคํา (Completion Test) 
 4.  ขอสอบแบบตอบสั้น (Short Answer Test) 
 5.  ขอสอบแบบจับคู (Matching Test) 
 6.  ขอสอบแบบเลือกตอบ (Multiple Choice Test) 

 จากการศึกษาคนควาสามารถสรุปไดวา ชนิดของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิมีการแบง
ออกเปน 2 ประเภท คือ แบบทดสอบที่ครูสรางขึ้นและแบบทดสอบมาตรฐาน ซ่ึงผูสราง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตองเลือกชนิดของแบบทดสอบใหเหมาะสมกับเนื้อหา ลักษณะที่
ตองการวัดนักเรียนและเวลาในการออกแบบทดสอบและการประเมินผลและในการศึกษาคนควา
ครั้งนี้ไดทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรที่ครูสรางขึ้นโดยสรางเปนขอสอบ
แบบปรนัย (Objective Type)  

 
 3.9 ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร 
 การสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร ผูสรางจะตองศึกษาวิธีการสราง
และหลักการสรางเพื่อใหแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรมีคุณภาพเหมาะกับเนื้อหา
ตรงกับหลักสูตรและจุดมุงหมายที่ตองการวัดกับนักเรียนมีนักการศึกษาศึกษาเกี่ยวกับวิธีการสราง
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูไวดังนี้ 
 มิชิลส และเรย คารเนส (Micheels and Ray Kamas 1950 : 126 – 129, อางถึงใน ลวน  
สายยศ  และอังคณา  สายยศ 2538 : 183 - 184) ไดกําหนดขั้นตอนในการสรางขอสอบไวดังนี้ 
 1.  สํารวจความมุงหมายและบันทึกพฤติกรรมจากความมุงหมายนั้น 
 2.  สํารวจเนื้อหาวิชาที่สอนตามความมุงหมายนั้น 
 3.  ใหความจํากัดพฤติกรรมที่สํารวจไดจากความมุงหมายและเลือกเฉพาะพฤติกรรมที่
เด็กสามารถปฏิบัติไดจริงๆ  
 4.  สรางตารางวิเคราะหหลักสูตรและวัตถุประสงคที่จะทําการทดสอบ 
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 5.  สรางคําถามวัดพฤติกรรมนั้นๆ  
 6.  ถาขอสอบนั้นเปนตอนๆ ก็เอาตอนๆ มารวมเปนชุดเดียวกัน 
 7.  เขียนคําส่ังคําชี้แจงแตละตอนใชชัดเจน 
 8.  ตรวจขอบกพรองอีกครั้ง 
 9.  ใหผูมีความรูเร่ืองการสรางขอสอบวิพากษวิจารณ 
 10.  ทําเฉลยไวใหเรียบรอย 
 11.  นําขอสอบไปทดลองสอบ 

 ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ (2539 : 122 – 124) ไดสรุปขั้นตอนการสราง
แบบทดสอบไวดังนี้ 
 1.  การพิจารณาจุดประสงคของการสอบวาการสอบครั้งนี้มีจุดประสงคหรือ
จุดมุงหมายอะไร 

 2.  สรางตารางกําหนดรายละเอียด 
 3.  เลือกแบบของขอสอบใหเหมาะสม 
 4.  รวมขอสอบทําเปนแบบทดสอบ 
 5.  กําหนดวิธีการดําเนินการสอน 
 6.  การประเมินคุณภาพของแบบทดสอบ 
 7.  การนําผลไปใชปรับปรุงเปาประสงคของการเรียนรู 
 มาเรยีม นิลพันธุ (2547 : 166) ไดสรุปขั้นตอนการสรางแบบทดสอบ ไวดังนี้ 

 1.  กําหนดเนื้อหาและพฤติกรรมที่ตองการวัด เชน ตองการทดสอบความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับวิชาวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร ผูวิจัยตองกําหนดเนื้อหาใหญและเนื้อหา
ยอยที่จะวัดและกําหนดพฤติกรรมที่ตองการวัด สวนใหญจําแนกตามแนวคิดของบลูม 
และคณะ แบงออกเปน 6 ระดับ คือ 

  -  ความรู (Knowledge) 
  -  ความเขาใจ (Comprehension) 
  -  การนําไปใช (Application) 
  -  การวิเคราะห (Analysis) 
  -  การสังเคราะห (Synthesis) 
  -  การประมาณคา (Evaluation) 

 2.  เลือกชนิดและรูปแบบของแบบทดสอบ  ใหเหมาะสมกับจุดประสงค เนื้อหา 
ระยะเวลา ปริมาณผูตอบ 
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 3.  เขียนขอความ โดยการเลือกสถานการณที่เปนตัวแทนของเนื้อหามาสรางเปนสิ่งเรา 
เพื่อกระตุนใหผูตอบไดตอบสนองและแสดงพฤติกรรมออกมา 

 4.  ตรวจแกไข โดยใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความสอดคลองกับเนื้อหาและพฤติกรรม
ที่ตองการวัด 
 5.  ตรวจสอบความเปนปรนัย ความยากงาย คาอํานาจจําแนก ความเที่ยงตรงและความ
เชื่อมั่น กับกลุมที่มีลักษณะไมแตกตางกันจากกลุมตัวอยาง 
 6.  ปรับปรุงแกไข 
 7.  นําแบบทดสอบไปเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 จากการศึกษาคนควาสามารถสรุปไดวา วิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูที่
กลาวมาจะเห็นวาในการสรางแบบทดสอบใดๆ  ก็ตามจะตองแปลจุดมุงหมายทั่วไปใหเปน
จุดมุงหมายเฉพาะหรือจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมและจะตองคํานึงถึงเนื้อหาซึ่งจะเปนสื่อที่จะให
นักเรียนบรรลุตามจุดมุงหมายนั้นๆ ควบคูกันไปในการทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูวิชา
คณิตศาสตร ในครั้งนี้ไดใชแบบทดสอบแบบปรนัยมีการศึกษาคนควาถึงลักษณะของแบบทดสอบ
แบบปรนัยหลักในการสรางแบบทดสอบแบบปรนัย การตรวจใหคะแนนแบบทดสอบแบบปรนัย 
และขอดีของแบบทดสอบแบบปรนัย เพื่อใหไดแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
  

4. การสอนแบบปฏิบตัิการ 
 
 การสอนแบบปฏิบัติการเปนวิ ธีสอนที่พัฒนามาจากความคิดและผลงานของ 
นักการศึกษาในอดีต เชน เปสตาลอสซี (Pestalozzi) ดีนส (Deines) ดิวอ้ี (Dewey) ซ่ึงมีความเชื่อวา 
การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดจากการปฏิบัติจริง ซ่ึงตอมาไดมีการใชการสอนแบบปฏิบัติการในประเทศ
ตางๆ เชน ประเทศอังกฤษ โดยใหนักเรียนรูมโนมติที่สําคัญๆ จากการปฏิบัติจริง ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและแคนาดาไดมีนักการศึกษา อาทิ เคเนธ คิดด (Keneth Kidd) วิลเล่ียม ฟทเซอรรัล 
(William Fitzgerald) และเดวิด คลากสัน (David Clarkson) เปนผูเผยแพรวิธีสอนแบบนี้โดยมีความ
เช่ือมั่นวาการสอนแบบปฏิบัติการเปนวิธีสอนที่ดีที่ฝกใหนักเรียนมีความสามารถในการแกปญหา 
(ลาวัลย  พลกลา 2523 : 1 - 2) การสอนวิธีนี้เร่ิมมีสอนในวิชาวิทยาศาสตรในการศึกษาคนควา
ทดลองเครื่องไมเครื่องมือและวัสดุตางๆ ในปจจุบันการสอนแบบปฏิบัติการมิไดใชเฉพาะ
วิทยาศาสตรเทานั้นแตยังใชสอนในวิชาอื่นๆ อีกดวย เชน การสอนคณิตศาสตร (กาญจนา  
เกียรติประวัติ 2524 : 86) 
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4.1 ความหมายของการสอนแบบปฏิบัติการ 
 ไดมีนักการศึกษาหลายทานใหความหมายของวิธีสอนแบบปฏิบัติการไว ดังนี้ 
 คิดด (Kidd 1970 : 23) ไดกลาวไวในหนังสือ “The Laboratory Approach to 
Mathematics” วาการสอนคณิตศาสตรแบบปฏิบัติการ เปนการสอนแบบหลักการที่วา การเรียนคือ
การทํากิจกรรมโดยมุงที่กระบวนการการเรียนมากกวาการสอน มารค (Marks 1970 : 23) ไดให
ความหมายวา การจัดประสบการณเรียนแบบปฏิบัติการมีจุดประสงคเพื่อใหนักเรียนไดคนพบ
แนวทางคณิตศาสตรจากการปฏิบัติการทดลอง เชน การวัด แบบวิทยาศาสตร หลังจากนั้นจึงจะให
นักเรียนสรุปขอเท็จจริงและกฎเกณฑตางๆ โคปแลนด (Copeland 1974 :325 - 328) กลาววา  
วิธีสอนคณิตศาสตรแบบปฏิบัติการ เปนการจัดประสบการณใหผูเรียนไดกระทํากิจกรรมกับวัตถุที่
พบเห็น ซ่ึงชวยใหแนวความคิดทางคณิตศาสตรไมเปนนามธรรมไปจากโลกแหงความเปนจริง 
ผูเรียนจะไดรับการพัฒนามโนมติทางคณิตศาสตรเปนอยางดีจากการไดเรียนโดยปฏิบัติกิจกรรม
ตางๆ คูเนย (Cooney 1975 : 351 - 352) กลาววา วิธีสอนแบบปฏิบัติการเปนวิธีสอนที่จัดใหนักเรียน
ไดปฏิบัติกิจกรรมรวมกันเปนกลุมเล็กๆ หรือเปนรายบุคคล โดยมีใบคําสั่งขั้นตอนการปฏิบัติ
กิจกรรมเปน คูมือใหนักเรียนปฏิบัติตาม หลังจากนั้นจะใหนักเรียนตอบคําถามเกี่ยวกับความรูที่ได
จากการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อใหนักเรียนไดสรุปความรูและกฎเกณฑตางๆ ดวยตนเอง ส่ือท่ีใชในการ
ปฏิบัติการ ไดแก บทเรียนกิจกรรม (Activity Card) และบทเรียนปฏิบัติการ (Laboratory 
Worksheet) สิธุ (Sithu 1975 : 72) กลาววา การสอนแบบปฏิบัติการยึดหลักใหนักเรียนโดยการ
กระทําหรือการสังเกตเปนการเอารูปธรรมมาอธิบายนามธรรมและเปนวิธีที่นักเรียนสามารถคนพบ
ขอสรุปไดดวยตนเอง บราวน (Brown 1982 : 93) ไดใหความหมายของการสอนแบบปฏิบัติการวา 
หมายถึง การสอนโดยผานประสบการณตรง จากการใชวัสดุในการสืบสวนหรือการทดลอง มีทั้ง
การปฏิบัติหรือการสังเกตสามารถนําไปประยุกตใชในการสอนไดทั้งการสอนเปนกลุมยอยและ
รายบุคคล ยุพิน พิพิธกุล (2523 : 81) ไดอธิบายถึง การสอนแบบปฏิบัติการวา การสอนคณิตศาสตร
แบบปฏิบัติการ เปนวิธีสอนที่ใหนักเรียนกระทําดวยตนเอง เพื่อหาขอสรุปจากการทดลองนั้น  
ลาวัลย พลกลา (2523 : 2) กลาววา การสอนคณิตศาสตรโดยวิธีการสอนแบบปฏิบัติการเปนวิธีสอน
ที่ใหนักเรียนไดเรียนจากการปฏิบัติจริง เปนการเรียนจากประสบการณตรง นักเรียนไดทดลองทํา 
ปฏิบัติ เสาะหาขอมูล จัดระเบียบขอมูล พิจารณาขอสรุป คนควาหาวิธีการกระบวนการดวยตนเอง 
กาญจนา เกียรติประวัติ (2524 : 86) ไดใหความหมายไววา การสอนแบบปฏิบัติการหมายถึง 
กระบวนการสอนที่ใชประสบการณตรง เพื่อใหไดผลผลิตขอเท็จจริง จากการสังเกตและทดลอง
เปนรายบุคคลหรือรายกลุม วรรณา เฉลิมพรพงศ (2526 : 3) กลาววา การสอนแบบปฏิบัติการ 
หมายถึง การสอนที่ใหนักเรียนศึกษาดวยตนเองจากบทเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยครูคอยใหความ
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ชวยเหลือแนะนําเมื่อจบบทเรียนครูและนักเรียนรวมอภิปรายเพื่อสรุปมโนมติ อเนก สุดจํานงค 
(2531 : 5) กลาววา การสอนแบบปฏิบัติการ หมายถึง การสอนที่ใหนักเรียนไดเรียนจากการปฏิบัติ
จริง จากประสบการณตรง โดยนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมตามแนวทางที่ครูวางไวเพื่อหาวิธีการ 
กระบวนการและพิจารณาหาขอสรุป ขอความจริงและกฎเกณฑตางๆ ไดดวยตนเอง อารีย คําปลอง 
(2536 : 5) กลาววา การสอนแบบปฏิบัติการ หมายถึง การสอนที่ใหนักเรียนเรียนจากบทเรียน
ปฏิบัติการ ซ่ึงนักเรียนจะตองปฏิบัติดวยตนเองหรือปฏิบัติเปนกลุมยอยเพื่อพิจารณาหาขอสรุป 
ขอความจริง หรือกฎเกณฑตางๆ หลังจากนั้นครูและนักเรียนจะรวมกันอภิปรายผลงานของนักเรียน
เพื่อใหไดขอสรุปที่ถูกตองแลวจึงฝกทักษะ กฤษณะ ศรีชนะ (2537 : 7) กลาววา การสอนแบบ
ปฏิบัติการ หมายถึง การสอนที่ใหนักเรียนไดเรียนโดยการลงมือปฏิบัติจริง ไดปฏิบัติกิจกรรมกับ
ตนเองตามแนวทางที่ครูวางไวเพื่อหาขอสรุปจากการปฏิบัติในกิจกรรมนั้นๆ โดยนักเรียนได
พิจารณาขอสรุป ขอความจริงและกฎเกณฑตางๆ ดวยตนเองชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล (2543 : 176) กลาว
วา การสอนแบบปฏิบัติการ หมายถึง กระบวนการสอนที่ใชประสบการณตรงเพื่อใหไดผลผลิตหรือ
ขอเท็จจริงจากการสังเกตและทดลองเปนรายบุคคลหรือเปนกลุม 
 จากการศึกษาความหมาย การสอนแบบปฏิบัติการของนักการศึกษาขางตนสรุปไดวา 
การสอนแบบปฏิบัติการ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ โดยใหนักเรียนได
ทดลองทํา ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตางๆ เปนรายบุคคลหรือรายกลุมอันจะนําไปสูการคนพบขอสรุป
มโนมติ กฎ สูตรของเนื้อหาดวยตนเอง ซ่ึงครูมีหนาที่คอยจัดส่ือและอุปกรณตางๆ ไวใหเหมาะสม
กับการปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ  
  
 4.2 จุดมุงหมายของการสอนแบบปฏิบัติการ 
 จุดมุงหมายของการสอนแบบปฏิบัติการ ไดมีนักการศึกษากําหนดจุดมุงหมายไว ดังนี้ 
 เลียวนารด (Leonard 1972, อางถึงใน ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล 2543 : 176) ไดกลาวถึง
บทบาทของการสอนแบบปฏิบัติการไว ดังนี้ 
 1.  เพื่อเรียนรูดานวิธีการ ดังนั้นในการสอนครูจะสาธิตวิธีการเฉพาะอยางใหผูเรียน
สังเกตแตตองใหผูเรียนมีโอกาสทดลองแสดงวิธีการนั้นดวยตนเองดวย 

 2.  เพื่อฝกทักษะ การปฏิบัติการชนิดนี้จะตองจัดเวลาและสถานที่สําหรับผูเรียนฝก
ทักษะใหคลองแคลวเพื่อนําไปใช 

 3. เพื่ออธิบายหลักการ การปฏิบัติในแนวนี้เปนการขยายความสิ่งที่ไดยินดวยการบอก
ผูไดนําส่ิงที่เรียนมาใชกับปญหาจริง  
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 4.  เพื่อรวบรวมขอมูลและแปลความ ใหผูเรียนไดมีโอกาสรวบรวมขอมูล หมวดหมู 
แลวสรุปผลหรือนําไปใชในการแกปญหา 

 5.  เพื่อฝกใชเครื่องมือ ประสบการณในหองปฏิบัติการหรือโรงฝกงานจํานวนมากเปน
การสอนใหผูเรียนหัดใชเครื่องมือที่จะเกี่ยวของกับการทํางานตอไป 

 6.  เพื่อปฏิบัติการสรางสรรค เปนโอกาสใหผูเรียนทดลองเทคนิคตางๆ จากการเรียน
และแสดงความคิดในวิชาดนตรี จิตรกรรม ประติมากรรมและกวีนิพนธ 
 ยุพิน พิพิธกุล (2523 : 81) ไดสรุปจุดมุงหมายในการสอนแบบปฏิบัติการไว 2 ประการ 
คือ  
 1.  เพื่อใหนักเรียนคนหามโนมติดวยตนเอง 
 2.  เพื่อใชสํารวจหรือตรวจดูงานที่ทําไปแลวดวยตนเอง 
 กาญจนา เกียรติประวัติ (2524 : 290 - 292) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายดานทักษะที่ควร
ไดรับการพัฒนาในการสอนแบบปฏิบัติการวา นักเรียนควรสรางทักษะใหเกิดขึ้นกับนักเรียนอยาง
นอย 5 ทักษะ ดังนี้ 
 1.  ทักษะในการไดมาซึ่งขอมูล (Acquisitive skills) เชนการรับฟงอยางสนใจ การ
สังเกตอยางแมนยํา การสอบถามและการอานขอสนเทศที่เกี่ยวของกับการทดลอง 
 2. ทักษะในการจัดระเบียบขอมูล (Organizational skills) เมื่อไดขอมูลมาแลว นักเรียน
ควรมีความสามารถในการจัดระเบียบขอมูล เชน การบันทึกขอมูลในรูปของตาราง แผนภูมิ 
การเปรียบเทียบขอมูล การจัดจําแนกขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการแปลความหมายของขอมูล  
 3.  ทักษะในดานความคิดสรางสรรค (Creative skills) ไดแกการมองเห็นทางแกปญหา 
การวางแผนแกปญหาและการสรุปผล 
 4.  ทักษะในดานการติดตั้ง ใช และซอมแซมเครื่องมือ (Manipulative skills) ไดแก 
การรูจักใชเครื่องมือ การดูแลระวังรักษาเครื่องมือ การรูจักสรางเครื่องมืออยางงายๆ และการ
ซอมแซมเครื่องมือ 
 5.  ทักษะในการสื่อสาร (Communicative skills) ไดแก การอภิปรายแสดงความ
คิดเห็น  รูจักอธิบายเพื่อใชช้ีใหเห็นจุดสําคัญ การรายงานผลการทดลองหนาชั้น การสรุปปญหาใน
การทดลอง อบรม สินภิบาล และกุลชลี องคศิริพร (2524 : 202) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการ
สอนแบบปฏิบัติการ ดังนี้  
  1.  เพื่อใหนักเรียนไดรับความรูจากประสบการณตรง จากการสังเกต และการ
ทดลอง 
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  2.  เพื่อใหนักเรียนมีประสบการณในการทดลองซึ่งจะชวยใหนักเรียนสนใจ
บทเรียนยิ่งขึ้น 
  3.  เพื่อพัฒนาทักษะในการใชเครื่องมือตางๆ  
  จากจุดมุงหมายของการสอนแบบปฏิบัติการที่นักการศึกษา ขางตน สรุปไดวา  
การสอนแบบปฏิบัติการนั้นมีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียนเรียนรูดานวิธีการ ฝกทักษะ อธิบายหลักการ 
ฝกการใชเครื่องมือ ทดลอง รวบรวมขอมูลและแปลความ เพื่อคนหาขอสรุปหรือมโนมติดวยตนเอง 
 
4.3 ลักษณะของนักเรียนท่ีเหมาะสมกับการสอนแบบปฏิบัติการ 
 เนื่องจากนักเรียนแตละคนยอมมีความแตกตางกันในดานสติปญญา ซ่ึงถาแบงเปนกลุม
แลวอาจแบงไดเปน 3 กลุม คือ นักเรียนที่มีระดับสติปญญาสูง ปานกลางและต่ํา นักเรียน แตละกลุม
ยอมสามารถรับรูส่ิงที่เรียนไดแตกตางกัน นักเรียนที่มีระดับสติปญญาสูงหรือนักเรียนที่เกงอาจรับรู
ไดทันทีเมื่อฟงคําอธิบายประกอบกับการยกตัวอยางจากครู ในขณะที่นักเรียนที่มีระดับสติปญญา
ปานกลางและต่ํา อาจจะตองมีส่ือการเรียนการสอนอยางอื่นดวยจึงจะเขาใจในสิ่งที่ครูสอน การ
สอนแบบปฏิบัติการเปนการสอนที่เนนใหนักเรียนไดทํากิจกรรมโดยใชส่ือตางๆ เพื่อชวยให
นักเรียน คนพบความรูไดดวยตนเอง ดังนั้นวิธีการสอนนี้จึงนาจะเหมาะสมสําหรับนักเรียนที่มี
ระดับสติปญญาปานกลางและต่ํา 
 ยุพิน พิพิธกุล (2530 : 237 - 242) กลาวถึงลักษณะของนักเรียนที่มีระดับสติปญญาต่ําวา
มักเปนผูที่มีเจตคติในทางลบตอวิชาคณิตศาสตร มักจะออนในดานการใชภาษา สัญลักษณการอาน 
การฟง ไมเกิดมโนมติในเรื่องที่เรียนมองไมออกในเรื่องที่เปนนามธรรม ไมรูจักสรุปตลอดจนไม
รูจักเรียงลําดับความคิดและการวิเคราะห ในการสอนนักเรียนประเภทนี้ครูควรจัดกิจกรรมสงเสริม
หลายๆ อยาง เชน 
 1.  ใหอานหนังสืออานประกอบงายๆ และชวนสนุกสนาน เชน หนังสือเกม การตูน
เสริมคณิตศาสตร เพื่อใหนักเรียนเรียนโดยไมเบื่อหนาย 

 2.  ใหทําโจทยที่เริ่มตนจากโจทยงายๆ ไปสูยากตามลําดับ 
 3. สรางบทเรียนที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวันและใหลงมือปฏิบัติจริง เชน การคํานวณภาษี
เงินได การคิดดอกเบี้ย 

 4.  ควรใชส่ือการเรียนการสอนแบบรูปธรรม เพื่ออธิบายสิ่งที่เปนนามธรรม  
 5.  ใหนักเรียนมีโอกาสปฏิบัติการทดลองดวยตนเองและคนพบขอสรุปดวยตนเอง 

 6.  เปดโอกาสใหนักเรียนศึกษาดวยตนเองดวยการทํากิจกรรมตางๆ โดยครูจะกําหนด
บทเรียนใหส้ันๆ และงายๆ แลวมีแบบฝกหัดใหทํา 
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 สวนนักเรียนที่มีระดับสติปญญาปานกลางนั้น ครูควรจัดกิจกรรมสงเสริมเพื่อกระตุน
ใหนักเรียนเรียนไดดีขึ้น ซ่ึงอาจจัดได ดังนี้ 
 1.  จัดหาบทเรียนใหศึกษาเพิ่มเติม 

 2.  จัดใหนักเรียนเปนกลุมยอยๆ โดยมีนักเรียนที่เรียนเกงรวมอยูดวย 
 3.  จัดใหนักเรียนดวยตนเอง โดยใชเอกสารแนะแนวทาง เชน บทเรียนโปรแกรม ฯลฯ 
 4.  จัดใหมีการแขงขัน และจัดนิทรรศการทางคณิตศาสตร 
 5.  จัดกิจกรรมใหนักเรียนทําเพื่อใหประสบความสําเร็จ 
 6.  จัดหาโจทยแปลกๆ ใหนักเรียนฝกคิด 

 จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวาลักษณะของนักเรียนที่เหมาะสมกับการสอนแบบ
ปฏิบัติการนั้นจะตองเปนนักเรียนที่มีระดับสติปญญาปานกลางและต่ํา แตนักเรียนที่มีสติปญญาต่ํา
นั้นจะมีเจตคติลบตอวิชาคณิตศาสตรและครูจะตองจัดกิจกรรมสงเสริมในหลายๆ ดานจึงจะสงผล
ใหนักเรียนเกิดการเรียนรูตามที่คาดหวังไวได สวนนักเรียนที่มีระดับสติปญญาปานกลางครูจะตอง
จัดกิจกรรมสงเสริมเพื่อกระตุนใหนักเรียนเรียนดีขึ้นมากกวาเดิมหรือมีพัฒนาการทางความรูที่
กาวหนา 
 
4.4 ลักษณะของเนื้อหาท่ีเหมาะสมกับการสอนแบบปฏิบัติการ 
 เนื่องจากการสอนแบบปฏิบัติการเปนการสอนที่ใหนักเรียนไดเรียนจากการปฏิบัติจริง
จากสื่อการเรียนการสอนตางๆ ดังนั้นเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรที่เหมาะสมที่จะนํามาใชกับการสอน
แบบปฏิบัติการควรเปนเนื้อหาที่มีลักษณะที่เปนรูปธรรมและสามารถนํามาสรางเปนบทเรียน
ปฏิบัติการได ลาวัลย พลกลา (2523 : 56) กลาววาเนื้อหาในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาที่สมควรจะ
นํามาสรางเปนบทเรียนปฏิบัติการ เพื่อใหนักเรียนคนพบความรูดวยตนเอง ไดแก เร่ืองการชั่ง ตวง
วัด พื้นที่รูปส่ีเหลี่ยม รูปสามเหลี่ยม วงกลม การหาปริมาตรรูปลูกบาศก รูปทรงสี่เหล่ียม รูป
ทรงกระบอก รูปทรงกรวย การหาคา π สมุดสนาม คุณสมบัติของรูปสามเหลี่ยม ความเทากันของ
รูปสามเหลี่ยม ความสัมพันธของรูปสามเหลี่ยมกับรูปส่ีเหล่ียมผืนผา การสมมาตร การหาตัว
ประกอบของโพลิโนเมียล เลขยกกําลัง ทฤษฎีบทของปทาโกรัส จํานวนเต็ม อันดับ อนุกรมและ
ความนาจะเปน 
 รวีวรรณ ธุมชัย (ม.ป.ป. : 111 - 116) กลาววาตัวอยางของเนื้อหาที่ควรใชในการสอน
แบบปฏิบัติการ ไดแก เร่ืองจํานวนและการคาดคะเน การสํารวจหรือรวบรวมขอมูล การทดลอง
เกี่ยวกับความนาจะเปน อัตราสวนและสัดสวน เร่ืองเกี่ยวกับพีชคณิตและเรขาคณิต 
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 จากความหมายดังกลาวขางตนสรุปไดวา ลักษณะของเนื้อหาที่เหมาะสมกับการสอน
แบบปฏิบัติการควรเปนเนื้อหาที่มีลักษณะเปนรูปธรรมนักเรียนสามารถรวบรวมขอมูล ทดลองและ
คนพบความรูดวยตนเองได เชน เร่ืองการชั่ง ตวง วัด พื้นที่รูปสี่เหล่ียม รูปสามเหลี่ยม วงกลม การ
หาปริมาตรรูปลูกบาศก รูปทรงสี่เหล่ียม เร่ืองเกี่ยวกับพีชคณิต และเรขาคณิต ฯลฯ  
 
4.5  คุณคาของการสอนแบบปฏิบัติการ 
 คิดด (Kidd 1970 : 172 - 178) ไดสรุปคุณคาของการสอนแบบปฏิบัติการตอวิชา
คณิตศาสตรไว 5 ประการ ดังนี้ 
 1.  ชวยใหครูไดใชวัสดุเพื่อพัฒนามโนมติของนักเรียน การที่ไดเห็นความสัมพันธ
ระหวางแนวคิดทางคณิตศาสตรกับสภาพแวดลอมจะทําใหนักเรียนไดเรียนรูและซาบซึ้งถึง
ความสําคัญของวิชาคณิตศาสตร  
  2.  ชวยในการสื่อความหมายใหนักเรียนเขาใจได เนื่องจากการสอนแบบปฏิบัติการจะ
ใหนักเรียนไดจับตองวัสดุ ซ่ึงวัสดุและกิจกรรมจะเชื่อมโยงไปถึงสัญลักษณ นักเรียนจะมี
ความสามารถในการสื่อความหมายที่เปนนามธรรมมากขึ้น 
 3.  เปดโอกาสใหนักเรียนไดประสบผลสําเร็จในการปฏิบัติกิจกรรม นักเรียนจะเห็น
คุณคาของตนเองมากขึ้นไมกลัวความผิดพลาดและความลมเหลว 

 4.  ชวยใหครูไดศึกษานิสัยในการทํางานและความคิดของนักเรียนจากการทดลอง
แกปญหา 

 5.  สรางแรงจูงใจแกนักเรียนในการปรับปรุงสมรรถภาพดานทักษะและมโนมติทาง
คณิตศาสตร จากการปฏิบัติที่ประสบผลสําเร็จ 

 ลาวัลย พลกลา (2523 : 3) ไดสรุปถึงคุณคาของการสอนแบบปฏิบัติการดังนี้  
 1.  ชวยใหนักเรียนมีมโนมติในเรื่องนั้นๆ เกิดจินตนาการ และความคิดสรางสรรคใน

การหากระบวนการและวิธีการตางๆ  
 2.  นักเรียนสามารถโยงคณิตศาสตรเขากับโลกภายนอกหองเรียน หรือชีวิตจริงเพราะ

คณิตศาสตรที่นักเรียนเรียนนั้น นักเรียนเรียนจากกิจกรรมที่ปฏิบัติจริงทําใหเกิดมโนภาพในเรื่อง
นั้นๆ นักเรียนจะไมคิดวาคณิตศาสตรเปนเรื่องลึกลับ 

 3.  การเรียนจากการปฏิบัติจริง นักเรียนจะเกิดความเขาใจอยางถองแท ทําใหเกิด
ความสามารถในการถายโยงการเรียนรู ซ่ึงส่ิงที่พึงประสงคอยางยิ่งในการศึกษา 
 4.  บรรยากาศในชั้นเรียน จะเปนแบบนักเรียนเปนศูนยกลาง นักเรียนจะตองทํา
กิจกรรมตลอดเวลา 
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 5.  การเรียนแบบปฏิบัติการ ทําใหนักเรียนอยูในบรรยากาศที่ไมเครงเครียดทําให
นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร 
 6.  เปดโอกาสในการนําปญหาตางๆ มาใหนักเรียนคิดโดยอาศัยวัสดุอุปกรณตางๆ เปน
เครื่องชวยในการวิเคราะหโจทยนั้นใหเปนรูปธรรมหรือกึ่งรูปธรรมใหเกิดภาพพจน เขาใจปญหา
โจทย 
 7.  ชวยเราใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรนในการแกปญหา 

 8.  เสริมสรางทักษะในคิดคํานวณ 
 จากคุณคาของการสอนแบบปฏิบัติการของนักการศึกษาดังกลาวขางตนสรุปไดวา การ
สอนแบบปฏิบัติการนั้นจะมีคุณคาทั้งตอตัวครูและตอตัวนักเรียนในหลายๆ ดานดวยกัน กลาวคือ 
ครูจะสามารถใชวัสดุเพื่อพัฒนามโนมติและไดศึกษานิสัยในการทํางานของนักเรียน สวนนักเรียน
จะเกิดความคิดรวบยอดสามารถโยงกับสิ่งแวดลอมหรือโลกภายนอกได บรรยากาศในชั้นเรียนก็ไม
เครงเครียดและที่สําคัญที่สุดคือ จะทําใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตรตอไป 

 
4.6  การนําวิธีการสอนแบบปฏิบัติการไปใช 
 การนําวิธีการสอนแบบปฏิบัติการไปใชตองอาศัยหลักการหลายอยางประกอบกัน 
เพื่อใหครูไดเตรียมการวางแผนและดําเนินการสอนไปไดอยางราบรื่นไดผลดี นักการศึกษาหลาย
ทานไดใหขอเสนอแนะและหลักการตางๆ ดังนี้ 
 ลาวัลย พลกลา (2523 : 3 - 85) กลาวถึงการนําวิธีสอนแบบปฏิบัติการไปใชดังนี้  
 ขอควรระวังกอนนําวิธีปฏิบัติการใชดังนี้ 

 1.  ตองใหนักเรียนเขาใจบทบาทในการเรียนแบบนี้ 
 2.  ตองเตรียมบทเรียนใหมีความยากงาย เหมาะกับความสามารถของนักเรียน 

 3.  การทํางานเปนรายบุคคลและกลุมยอยๆ ตองใหนักเรียนรูจักระดมความคิดและ
เหตุผลเพื่อใหเกิดความเขาใจเนื้อหาอยางถองแท 
 สวนการวางแผนการสอนแบบปฏิบัติการนั้น ลําดับขั้นดังนี้ 
 1.  เลือกเนื้อหาท่ีจะสอน 
  เนื้อหาวิชาคณิตศาสตรบางเนื้อหาเทานั้นที่เหมาะสมจะทําเปนบทเรียนใหนักเรียน
มีกิจกรรมปฏิบัติดวยตนเอง 
 2.  กําหนดความสามารถที่ตองการฝก 
  ครูพิจารณาวาเนื้อหาที่เลือกมานั้นจะชวยฝกความสนใจดานใดและตองการกําหนด 
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เกณฑไววาในกิจกรรมปฏิบัติการนั้นๆ ครูคาดหวังจะใหนักเรียนทําอะไรได มีพฤติกรรมอยางไร
และนักเรียนจะไดประโยชนอะไรจากการกระทํานั้น 
 3.  สื่อการเรียนการสอน  
  วิธีการสอนแบบปฏิบัติการตองอาศัยส่ือการเรียนการสอนเปนหลัก ซ่ึงครูจะตอง
เตรียมไวใหพรอม ส่ือการเรียนสําหรับวิธีการสอนแบบปฏิบัติการ มีดังตอไปนี้ 
  3.1  บทเรียนปฏิบัติการ (Laboratory lesson) เปนสื่อการเรียนที่นักเรียนไดเรียน
ตามวิธีทางวิทยาศาสตร นักเรียนตองทําตามขอปฏิบัติ (Laboratory Direction) ทําการทดลอง 
บันทึกขอมูล แลวสรุปหาความจริง สูตร กฎเกณฑตางๆ จากขอมูลเหลานั้นดวยตนเอง 
  3.2  บทเรียนกิจกรรม (Activity Lesson, Activity Card, Activity Sheet) เปน
บทเรียนที่บอกใหนักเรียนทํากิจกรรมตางๆ ตามขอปฏิบัติ โดยใหขอเสนอแนะเพื่อใชใหตอบ
คําถามไดหาขอสรุปได บทเรียนกิจกรรมจึงชวยใหนักเรียนที่เรียนปานกลาง หรือเรียนออนไดฝก 
วิธีคิด 
   3.3 บัตรงาน (Work Card, Work Sheet) เปนสื่อการสอนที่ฝกนักเรียนใหเกิดทักษะ
ในการคํานวณ เปนการนําความรูจากขอเท็จจริง สูตร ทฤษฎีตางๆ ไปใชหลังจากนักเรียนไดเรียน
เนื้อหานั้นๆ แลว ในบัตรงานจะระบุรายการดังตอไปนี้ 

 -   เนื้อหา สูตร ขอเท็จจริงที่จะนําไปใช 
 -   ตัวอยาง 
 -   โจทยจะใหนักเรียนทํา 
 -   ใหนักเรียนคิดสรางสรรคโจทยเอง แลวหาคําตอบ 

  3.4  บัตรปญหา (Problem Card) เปนส่ือการเรียนการสอนที่ใชฝกใหนักเรียนคิด
แกปญหาโจทยตางๆ โจทยของบัตรปญหามีลักษณะตางๆ เชน 
   -  ปญหาที่เกี่ยวของกับที่นักเรียนเรียน แตเปนโจทยที่ยากและซับซอนกวาที่
มีอยูในตําราเรียนของนักเรียน 
   -  ปญหาที่ไมเกี่ยวของกับคณิตศาสตรตามหลักสูตร แตอาศัยความรูทาง
คณิตศาสตรบางเรื่องเปนเครื่องมือในการแกปญหา 
   -  ปญหาที่ตองอาศัยวิธีการทางคณิตศาสตรเปนเครื่องมือแกปญหา 
  4.  การจัดการ 
  การจัดการสําหรับการการปฏิบัติการสอน ไดแก การจัดชั้น การสั่งงานใหนักเรียน
เขาใจถึงงานที่จะทําวา เขาจะตองทําอะไร อยางไร เมื่อใด รวมทั้งวางแผนเตรียมงานเผื่อสําหรับ
นักเรียนทํางานที่ส่ังไวเรียบรอยแลว การจัดการมีขั้นตอนดังนี้ 
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  4.1  สํารวจสื่อที่จะใชวาในเนื้อหานั้นๆ จะใชส่ืออะไรบางนํามาจัดลําดับ และแยก
ประเภทวาบทเรียนใดชวยเปนรายบุคคลหรือรายกลุมยอย 
  4.2  วางแผนสําหรับการสั่งงาน 
  4.3  จัดที่สําหรับบทเรียนและอุปกรณคืน ที่สงงาน 
  5.  การรายงานผลและการประเมิน 
  ครูตองวางแผนวาครูจะตรวจงานอยางไร และถาขอสรุปของนักเรียนไมถูกตองครู
จะทําอยางไร จะใหอภิปราย รายงานความคิดและเหตุผลอยางไร การประเมินผลนั้นตองประเมิน
จากกระบวนการและวิธีคิดของนักเรียนดวย หากขอสรุปของนักเรียนไมถูกตองครูควรจะไดรับรูวิธี
คิดเหตุผลของนักเรียนและชี้แจงใหนักเรียนรูวานักเรียนผิดพลาดอยางไรหรือชี้แนะเพิ่มเติม  
การเตรียมการสอนของครูไดแก 
  5.1 ครูจะตองเตรียมคําแนะนําที่ชัดเจน เพื่อใหนักเรียนทราบวาในกิจกรรมการ
เรียนเขาจะตองปฏิบัติการอยางไร ใชวัสดุอะไร 
  5.2  ครูตองเตรียมวัสดุใหเพียงพอและเหมาะสมกับวัสดุที่สอน 
  5.3  หองเรียนควรอยูในสภาพที่ยืดหยุนได โตะเรียน เกาอี้อาจเคลื่อนยายเมื่อทํา
กิจกรรมกลุม 
 จากความหมายขางตนสรุปไดวา การนําวิธีการสอนแบบปฏิบัติการไปใชกับนักเรียน
นั้น ครูผูสอนจะตองอาศัยหลักการหลายประการดวยกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูสอนจะตองมีการ
เตรียมการวางแผนตั้งแตเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับนักเรียนและความสามารถของนักเรียน ใชส่ือ
ประกอบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา มีการจัดการและจะตองมีการรายงานผลการ
ประเมินผลใหนักเรียนไดรับทราบเพื่อใหนักเรียนไดปรับปรุงตนเองตอไป 
 
4.7  ขั้นตอนการเรียนการสอนแบบปฏิบัติการ 
 โคปแลนด (Copeland 1974 : 329 - 331) ไดเสนอถึงขั้นตอนการเรียนการสอนขั้น
ปฏิบัติการวา ใหเร่ิมจากการแจกบัตรส่ังการ (Assignment Card) ใหผูเรียนซึ่งบัตรนี้จะบอกขั้นตอน
ในการปฏิบัติกิจกรรม เชน ใหเปรียบเทียบ จัดเขาพวก ขั้นตอไปใหนักเรียนเสนอผลการทดลองเปน
รายบุคคลหรือรายกลุมตามที่บัตรสั่งการกําหนดไวหลังปฏิบัติการทดลองใหเสนอการทดลองและ
อภิปรายปญหาที่ครูเตรียมไว โดยใชความรูจากการทดลองภายหลังอภิปรายปญหาจนคนพบ
คําตอบ ขอสรุป ก็ใหบันทึกคําตอบในรูปแบบตางๆ เชน ตาราง กราฟ แผนภูมิ 
 ยุพิน พิพิธกุล (2523 : 82) ไดเสนอขั้นตอนการเรียนแบบปฏิบัติการไวดังนี้ 
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 1.  ขั้นนํา (Introductory Step) ครูจะตองเตรียมใหพรอม และบอกนักเรียนใหชัดเจนวา
จะทําอะไร โดยใหเอกสารแนะแนวทางหรือคูมือปฏิบัติการที่มีคําแนะนําไวอยางชัดเจนและกระตุน
ใหนักเรียนเห็นคุณคาของการเรียนแบบปฏิบัติการ 
 2.  ขั้นปฏิบัติการ (Work Period) นักเรียนจะตองทดลองในปญหาดวยกันหรือตางกันก็
ไดแตตองไดรับประสบการณหรือเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติการนั้น ในการทดลองตอง
กําหนดเวลาโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลดวย 
 3.  กิจกรรมขั้นสุดทาย (Culminating Activities) เมื่อปฏิบัติการทดลองเสร็จแลวตองมี
การอภิปรายผลการทดลอง รายงานขอมูล และแสดงวัสดุที่ทดลอง 
 ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล (2543 : 177) กลาวถึงขั้นตอนการสอนแบบปฏิบัติการไว ดังนี้ 
 1.  ขั้นปฐมนิเทศและเราความสนใจ ในขั้นนี้เปนการพิจารณาธรรมชาติของงาน 
จุดมุงหมายและการวางแผนงานและความเขาใจแจมแจงในสิ่งที่จะทํา จะชวยไมใหผูเรียนตอง
เสียเวลาโดยเปลาประโยชน 
 2.  ขั้นปฏิบัติการ ผูเรียนทุกคนอาจทํางานปญหาเดียวกัน หรือคนละปญหาก็ไดในชวง
นี้จะเปนการทํางานภายใตการนิเทศ ความแตกตางระหวางบุคคล เปนสิ่งที่ตองนํามาพิจารณาในการ
จัดมอบหมายหรือเวลาในการทํางานให 
 3.  ขั้นสรุปกิจกรรม อาจใชการอภิปรายการรายงาน การจัดนิทรรศการผลงานและ
อธิบายเพื่อเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณหรือการคนพบของผูเรียน 
 จากคํากลาวขางตนสรุปไดวา ขั้นตอนการสอนแบบปฏิบัติการประกอบดวยข้ันตอน 4 
ขั้นตอนดวยกัน คือ ขั้นนํา ซ่ึงเปนขั้นเราความสนใจของผูเรียนและอธิบาย แนะนําถึงวิธีการหรือ
เอกสารการเรียนแบบปฏิบัติการ ขั้นปฏิบัติการ ซ่ึงเปนขั้นใหนักเรียนดําเนินกิจกรรมตามที่ได
วางแผนไวลวงหนาแลว ขั้นสรุป เปนขั้นการใหนักเรียนเสนอผลการปฏิบัติของตนเองหรือของ
กลุมยอยโดยการอภิปรายและสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมและทักษะหรือมโนมติที่ไดรับ และขั้น
ประเมินผล เปนขั้นการประเมินผลการเรียนของผูเรียน ดังนี้ 
 1.  ขัน้นํา ประกอบดวย  
  -  นําเขาสูบทเรียน เพื่อกระตุนใหนักเรียนมีความสนใจ อยากรู อยากทดลอง 
  -  ครูแนะนํานักเรียนถึงขั้นตอนและวิธีการเรียนแบบปฏิบัติการแผนผังหรือ
เอกสารแนะแนวทาง 
 2.  ขั้นปฏิบัติการ ประกอบดวย 
  -  นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามแนวทางที่ครูวางไวเปนรายบุคคลหรือกลุม
ยอยตามลักษณะของเนื้อหาวิชา 
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  -  นักเรียนปฏิบัติตามสื่อตางๆ ที่ครูเตรียมไวใหหรือใหนักเรียนทําขึ้นเองเพื่อ
คนพบหลักการหรือกฎเกณฑดวยตนเอง 
  -  ในขั้นนี้ครูเปนผูใหคําปรึกษา แนะนําและควบคุมชั้นเรียนใหดําเนินการ
กิจกรรมไปดวยดี 
 3.  ขั้นสรุป ประกอบดวย 
  -  นักเรียนเปนผูเสนอผลการปฏิบัติของตนเองหรือของกลุมยอยโดยการอภิปราย 
  -  นักเรียนสรุปการปฏิบัติจนไดมโนมติ 
  -  นักเรียนฝกทักษะจากบัตรงาน 
  -  นักเรียนที่ฝกทักษะจากบัตรงานเสร็จกอนใหปฏิบัติกิจกรรมจากบัตรปญหา 
 4.  ขั้นประเมินผล ประกอบดวย 
  -  ผลและกระบวนการในการปฏิบัติ 
  -  ผลการทําบัตรงานและบัตรปญหา 
  -  ผลการทดสอบยอย 
 
4.8 การจัดกลุมสําหรับการเรียนแบบปฏิบัติการ 
 ดานการจัดกลุมสําหรับการเรียนแบบปฏิบัติการนั้น ไดมีนักการศึกษาใหความเห็น
เกี่ยวกับจํานวนสมาชิกที่เหมาะสมในการจัดกลุมในการสอนแบบปฏิบัติการไว ดังนี้ 
 โคปแลนด (Copeland 1974 : 329 - 331) กลาววา การปฏิบัติกิจกรรมของการสอนแบบ
ปฏิบัติการนั้น มีทั้งชนิดเปนรายบุคคลและรายกลุม งานที่ทําเปนรายบุคคลนั้นเปดโอกาสใหผูเรียน
แตละคนมีอิสระที่จะพัฒนาความคิดรวบยอดของตนเอง สวนการใหนักเรียนทํางานเปนกลุมจะเปน
ประโยชนสนองความตองการทางดานสังคม การรวมมือชวยเหลือซ่ึงกันและกัน การไดเรียนรูการ
อยูรวมกับผูอ่ืน และการแสดงความคิดเห็นอันเปนการสงเสริมพัฒนาดานการพูด 
 ดูนน และดูนน (Dunn and Dunn 1976 : 64) กลาววา จํานวนสมาชิกที่เหมาะสมในการ
จัดเขากลุมเพื่อปฏิบัติกิจกรรมในลักษณะกลุมยอย ควรเปน 4 – 6 คน 
 ยุพิน พิพิธกุล (2519 : 75) กลาววา การปฏิบัติกิจกรรมในลักษณะกลุมยอยนั้น เปนการ
เปดโอกาสใหนักเรียนฝกความรวมมือกับกลุมในการปฏิบัติงานและไดแสดงความคิดเห็นเปนกลุม
ของตน กลุมที่มีจํานวนสมาชิกไมมากทําใหมีการแบงหนาที่ไดทั่วถึง นักเรียนทุกคนมีโอการสรวม
กิจกรรมการเรียน ลักษณะการจัดกลุมแบบคละความสามารถคือ ในกลุมมีทั้งนักเรียนที่เรียนเกง 
ปานกลาง และออนนั้น สงเสริมใหมีการชวยเหลือกันในกลุม และการดําเนินขั้นตอนการเรียนการ
สอนก็ก็จะเปนไปโดยไมติดขัดเพราะแตละกลุมจะทํากิจกรรมเสร็จในเวลาไลเล่ียกัน 
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 ลาวัลย พลกลา (2523 : 17) เสนอไววา ในการจัดใหนักเรียนเรียนแบบปฏิบัติการถาเปน
กลุมยอยควรจะมีสมาชิกเปน 2 – 6 และสําหรับการจัดนักเรียนเขากลุมนั้น ในแตละกลุมควรจะมี
นักเรียนเกง ปานกลางและออน อยูในกลุมเดียวกัน เพื่อที่จะไดชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
 อารีรัตน สุดเกตุ (2529 : 17) กลาววา การปฏิบัติกิจกรรมในกลุมยอยเปนการเปดโอกาส
ใหนักเรียนไดฝกความรวมมือกับกลุมในการปฏิบัติงานและไดแสดงความคิดเห็นในกลุมของตน 
กลุมที่มีสมาชิกมาก ทําใหมีการแบงงานกันทําทั่วถึง นักเรียนทุกคนมีโอกาสรวมกิจกรรมการจัด
กลุมแบบคละที่มีทั้งนักเรียนที่เรียนเกง ปานกลาง และออนนั้น เปนการสงเสริมใหชวยเหลือซ่ึงกัน
และกันและทําใหการดําเนินการเรียนการสอนไมติดขัดเพราะนักเรียนแตละกลุมจะทํากิจกรรม
เสร็จในเวลาไลเล่ียกัน 
 จากคํากลาวของนักการศึกษาตางๆ ขางตนที่ไดกลาวมาสรุปไดวา การจัดกลุมในการ
สอนแบบปฏิบัติการนั้น ควรจัดกลุมยอยใหมีจํานวนสมาชิกในกลุมแตละกลุมประมาณ 2 – 5 คน 
เพราะนักเรียนจะไดแบงงานกันทําอยางทั่วถึงทุกคนและควรจัดใหแตละกลุมมีสมาชิกที่เรียนเกง 
ปานกลางและออนคละกันไป เพื่อเปนการสงเสริมใหชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  
  
4.9 สื่อการเรียนการสอนแบบปฏิบัติการ 
 การสอนแบบปฏิบัติการเปนการสอนที่ยึดหลักการเรียนรูจากรูปธรรมไปหานามธรรม 
จึงจําเปนตองอาศัยส่ือการเรียนการสอนตางๆ ใหนักเรียนใชในการศึกษาหาความรู ความจริง
กฎเกณฑตางๆ ดวยตนเอง 
 ลาวัลย พลกลา (2523 : 6 - 11) กลาววาส่ือการเรียนการสอนที่ใชในการสอนแบบ
ปฏิบัติการเพื่อใหนักเรียนคนพบความรู ความจริงดวยตนเอง อาจจัดไดหลายรูปแบบ เชน  
 1.  บทเรียนปฏิบัติการ (Laboratory lesson) เปนบทเรียนที่ใหนักเรียนเรียนจากการ
กระทํากิจกรรมตางๆ จริงๆ นักเรียนตองทําตามคูมือการทดลอง (Laboratory direction) โดยทําการ
ทดลอง บันทึกขอมูล แลวสรุปหาขอความจริง สูตร กฎเกณฑตางๆ ดวยตนเอง 
 2.  บทเรียนกิจกรรม (Activity lesson, Activity card or Activity sheet) เปนบทเรียนที่
บอกใหนักเรียนทํากิจกรรมตางๆ ตามขอปฏิบัติ โดยมีขอเสนอแนะเพื่อชวยใหนักเรียนตอบถาม
และหาขอมูลได ซ่ึงแตกตางกับบทเรียนปฏิบัติการที่นักเรียนจะตองหาขอสรุปดวยการพิจารณาจาก
ขอมูลตางๆ ดวยตนเอง 
 3.  บทเรียนโปรแกรม (Programmed text) เปนสื่อท่ีใหนักเรียนใชเรียนดวยตนเองตาม
แนวคิดของนักจิตวิทยากลุมส่ิงเรา (Stimulus - Response) เนื้อหาในบทเรียนจะถูกแบงเปนเนื้อหา
ยอยๆ เปนตอนๆ ซ่ึงเรียกวา กรอบ (frame) ภายในกรอบจะมีขอความที่เปนเนื้อหา มีคําถามให
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นักเรียนตอบและมีเฉลยในกรอบหรือหนาถัดไป การศึกษาจากบทเรียนโปรแกรมจะคอยๆ เรียนรู
ไปตามลําดับความรู โดยนักเรียนจะเรียนไดเร็วหรือชาจะขึ้นอยูกับความสามารถของนักเรียนเอง 
  4.  บัตรงาน (work or worksheet) เปนสื่อการเรียนที่ฝกใหนักเรียนเกิดทักษะในการคิด
คํานวณ นําความรูจากขอเท็จจริง สูตร ทฤษฎีตางๆ ไปใชหลังจากเรียนเนื้อหานั้นๆ แลว 
  5.  บัตรปญหา (problem card) เปนสื่อการเรียนซึ่งใชฝกใหนักเรียนคิดแกปญหานั้นๆ 
แลวปญหาอาจจะมีลักษณะตางๆ เชน ปญหาที่เกี่ยวของกับคณิตศาสตรตามหลักสูตรที่เปนโจทยที่
ยากและซับซอน หรือปญหาที่ไมเกี่ยวกับคณิตศาสตรตามหลักสูตรแตตองอาศัยความรูทาง
คณิตศาสตรเขาไปใชในการแกปญหา 
  6.  เกม (game) เปนสื่อการเรียนที่เราใหนักเรียนเกิดความสนุก สนใจในการเรียน
คณิตศาสตร อีกทั้งยังเปนเครื่องมือในการฝกทักษะการคิดคํานวณและทักษะการแกปญหา 
 พิชากร แปลงประสบโชค (2526 : 4 - 58) ไดแบงรูปแบบของสื่อการเรียนการสอนใน
วิชาคณิตศาสตรไวหลายรูปแบบ ดังนี้ 
 1.  ส่ิงตีพิมพ ไดแก แบบเรียน บทเรียนโปรแกรม หนังสืออานประกอบ วารสาร คูมือ
ครู ตลอดจนเอกสารแนะแนวทางที่ครูผลิตขึ้น ส่ือการสอนเหลานี้ชวยสงเสริมสรางความเขาใจ ใช
ฝกฝนทบทวน เสริมประสบการณและสรางเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร 
 2.  เครื่องมืออํานวยความสะดวกที่ใชประกอบการเรียนการสอน ไดแก กระดานดํา 
กระดานกราฟ ตารางตะปู เสนจํานวน แผนเปอรเซ็นตสําเร็จรูป อุปกรณแผนภูมิกง แผนภูมิแทง วง
เวียน ไมโปรแทรกเตอร ไมทีและไมบรรทัด เปนตน 
 3.  ชุดวัสดุกอสรางทางคณิตศาสตร (constructional sets) ไดแก แผนรูปหลายเหลี่ยม 
ดานเทามุมเทา สามเหลี่ยมหนาจั่ว สามเหลี่ยมมุมฉาก ลูกบาศกหนวย แทงไมกลม เปนตน อุปกรณ
เหลานี้ใชในกิจกรรมการเรียนรูปเรขาคณิต 
 4.  รูปทรงและอุปกรณสาธิต - ทดลองทางคณิตศาสตร ไดแก แบบจําลองรูปทรงตางๆ 
ทางคณิตศาสตร โครงสรางรูปทรงทางเรขาคณิต อุปกรณอธิบายสูตรพีชคณิต อุปกรณแสดงการหา
พื้นที่และปริมาตรของรูปเรขาคณิต อุปกรณทดลองทางสถิติ เครื่องมือเขียนรูปกราฟ และเครื่อง
คํานวณตางๆ อุปกรณเหลานี้จะชวยเสริมสรางความเขาใจ จินตนาการ และประสิทธิภาพในการจํา 

 5.  แผนภาพและแผนภูมิ ไดแก ภาพศิลปะคณิตศาสตรแบบตางๆ ภาพนักคณิตศาสตร
เกร็ดความรู กราฟรูปตางๆ ส่ิงเหลานี้นอกจากจะชวยเสริมสรางความเขาใจและประสบการณให
กวางขึ้นแลวยังชวยสรางบรรยากาศใหนาเรียน 

 6.  วัสดุที่ใชกับเครื่องฉาย ไดแก แผนโปรงใส สไลด ฟลมสตริป ฟลมภาพยนตร 
 7.  ของเลนและเกมตางๆ ซ่ึงใชในกิจกรรมนําเขาสูบทเรียน และฝกทักษะ 
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 8.  ของจริง ไดแก ส่ิงตางๆ ที่มีตามธรรมชาติ รูปถาย หรือแบบจําลองของจริง ดวย
ของจริงจะมีประโยชนทําใหนักเรียนเกิดความรูสึกวาวิชาคณิตศาสตรไมใชเปนส่ิงไกลตัว แตกลับ
เปนสิ่งที่นาสนใจศึกษาคนควา 
 จากการศึกษาคนควาการใหความหมายของนักการศึกษาตางๆ ขางตน สรุปไดวา ส่ือ
การเรียนการสอนแบบปฏิบัติการนั้น เปนสื่อท่ีมีรูปแบบหลากหลายชนิดที่สามารถนําไปใชเปนสื่อ
ประกอบในการสอนแบบปฏิบัติการได ดังเชน ส่ิงตีพิมพ แผนภาพ แผนภูมิ ของเลน เกม บทเรียน 
บัตรงาน บัตรปญหา ส่ิงวัสดุตางๆ เครื่องอํานวยความสะดวกที่ใชประกอบการสอน และรวมถึงสิ่ง
ตางๆ เปนตน 

 
4.10  ขอควรระวังในการเรียนการสอนแบบปฏิบัติการ 
 เนื่องจากการสอนแบบปฏิบัติการยังมีขอจํากัดบางประการ ดังนั้นการที่ครูผูสอนจะนํา
การสอนแบบนี้ไปใชในวิชาคณิตศาสตรใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ครูผูสอนจะตองมีการ
เตรียมการอยางรัดกุม 
 ลาวัลย พลกลา (2523 : 3 - 4) ไดเสนอแนะขอควรระมัดระวังในการสอนแบบ
ปฏิบัติการไว 4 ประการดวยกัน ดังนี้ 
 1.  ตองใหนักเรียนเขาใจถึงบทบาทของนักเรียนในการเรียนแบบนี้วาตองทําตามขอ
ปฏิบัติ การตอบการสรุปตองอาศัยการคิดอยางมีเหตุผล 
 2.  ตองมีการเตรียมบทเรียนอยางดี ใหมีความยากงายเหมาะกับความสามารถของ
นักเรียนระวังอยาใหนักเรียนเกิดความผิดหวัง ตื่นตระหนกตอความลมเหลวของตนเอง ครูตองให
เวลานักเรียนเพื่อปรับตัวใหคุนเคยกับวิธีการเรียนแบบปฏิบัติการ 
 3.  การสอนแบบปฏิบัติการ เปนการสอนที่เนนกระบวนการเรียนรูมากกวาการเรียนรู
เนื้อหาหรือผลคําตอบ ซ่ึงตางกับการเรียนแบบดั้งเดิมที่มุงเนื้อหาและคําตอบ ถึงแมวาขบวนการ
เรียนรูเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งแตเนื้อหาของคณิตศาสตรก็ยังมีความสําคัญที่จะตองคํานึงดวย ดังนั้น 
การสอนแบบปฏิบัติการควรใชสลับกับการสอนแบบอื่นๆ ดวย 
 4.  การทํางานแบบรายบุคคลและรายกลุมยอย ตองมุงใหนักเรียนรูจักระดมความคิด 
การหาเหตุผล เพื่อใหเกิดความเขาใจเนื้อหา 
 อบรม สินภิบาล และ กุลชลี องคศิริพร (2524 : 203) ไดเสนอแนะหลักสําคัญในการ
สอนแบบปฏิบัติการพอสรุปไดเปนขอๆ ดังตอไปนี้  

 1.  ครูจะตองเตรียมวางแผนการสอนอยางระมัดระวัง 
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 2.  ครูแนะนํา หรือเขียนขอแนะนําในการปฏิบัติการใหแจมแจงชัดเจนในระยะตนๆ 
ครูอาจตองสาธิตใหนักเรียนดู 
 3.  ครูตองตระเตรียมเครื่องมือ เครื่องใช วัสดุอุปกรณใหพรอมกอนจะนํากิจกรรมมา
ทดลอง ครูจะตองมีประสบการณในเรื่องนั้นเปนอยางดี เพื่อไมใหเกิดปญหา 
 4.  ใหนักเรียนรูจุดมุงหมายในการทดลองแตละครั้งเสมอ 
 5.  ปลอยใหเด็กคิดและทํากิจกรรมอยางอิสระ ครูคอยทําหนาที่คอยดูและชวยเหลือให
เปนไปตามขอเสนอแนะและความมุงหมายและสงเสริมใหกําลังใจแกนักเรียน อีกทั้งดูความตั้งใจ
ในการทํางานของนักเรียนดวย 
 6.  ชวงเวลาการทดลองไมควรนานเกินไป พยายามใหนักเรียนสรุปผลการทดลองดวย
ตนเอง  จากการศึกษาคนควาสรุปไดวา ในการสอนแบบปฏิบัติการนั้น ครูผูสอนจะตองมีความ
ระวังในการจัดการเรียนการสอนในเรื่องตางๆ เกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการสอน ตองให
นักเรียนเขาใจบทบาทของตนและตองทําตามขอปฏิบัติ ในการทํางานกลุมจะตองระดมความคิด หา
เหตุผล สวนครูผูสอนจะตองมีการเตรียมบทเรียนใหมีความยากงายเหมาะสมกับความสามารถของ
นักเรียน เนนกระบวนการในการใหความรูและอยาใหนักเรียนมีความรูสึกวามีความลมเหลว 
 
4.11  ขอดีและขอจํากัดในการสอนแบบปฏิบัติการ 
 การสอนแบบปฏิบัติการนับวาเปนการสอนที่นักเรียนมีสวนรวมอยางแทจริง และได
เรียนรูผานประสาทสัมผัสหลายดานในสภาวการณเหมือนชีวิตจริง จึงมีความสอดคลองกับหลักการ
เรียนรูหลายประการ เชน เปนการเรียนจากรูปธรรมไปหานามธรรมและเปนการเรียนรูโดยการ
กระทํานอกจากนั้นการสอนแบบปฏิบัติการยังเหมาะสมในการสรางบุคลิกภาพบางอยางใหนักเรียน 
เชน ไมเชื่อคําบอกกลาว หรือขอความตางๆ ที่ไดยินไดฟงงายเกินไปโดยไมมีหลักฐาน ซ่ึงเปนการ
ปลูกฝงใหนักเรียนเปนผูมีเหตุผลชอบพิสูจนทดลองคนควาหาความจริงตางๆ ดังนี้ 
 จอหนสัน และไรซิง (Johnson and Rising 1969 : 302) กลาวถึงบทบาทของการสอน
แบบปฏิบัติการ ดังนี้ 
 1.  นักเรียนไดฝกทักษะตามความสามารถของแตละคน 
 2.  ไดสงเสริมความคิดสรางสรรคและสงเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 

 3.  ทําใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร 
 4.  ทําใหนักเรียนมีความสามารถในการถายโยงการเรียนรู 

 5.  นักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรม นักเรียนแตละคนไดคิด ไดเก็บขอมูล เลนเกม
หรือทดลอง ซ่ึงจะทําใหนักเรียนประสบความสําเร็จในการเรียน 
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 ไฮรเมอร และทรูบลัด (Heimer and Trueblood 1977 : 29) กลาววาการสอนแบบ
ปฏิบัติการมีคุณคาอยางนอย 2 ประการ คือ 
 1.  เปดโอกาสใหนักเรียนไดคนพบความรูดวยตนเอง จากการปฏิบัติกิจกรรม 
 2.  เปดโอกาสใหนักเรียนไดตรวจสอบความรู 
 Sithu (1982 : 93, อางถึงใน ยุพิน พิพิธกุล 2523 : 87 – 88) ไดกลาวถึงขอดีและขอเสีย
ในการสอนคณิตศาสตรแบบปฏิบัติการ ไวดังตอไปนี้ 
 ขอดี 
 1.  นักเรียนสนใจเพราะไดทําส่ิงตางๆ ดวยตนเอง 
 2.  การสอนแบบปฏิบัติการยึดหลักจิตวิทยาสองประการคือ การเรียนรูจากรูปธรรมไป
หานามธรรมและการเรียนโดยการกระทํา 
 3.  นักเรียนเขาใจในเนื้อหาวิชาไดชัดเจนยิ่งขึ้น และสามารถคนพบความรูดวยตนเอง 
 4.  ทําใหนักเรียนเขาใจในเนื้อหาวิชาไดชัดเจนยิ่งขึ้นและสามารถคนพบความรูดวย
ตนเอง 
 5.  ชวยใหนักเรียนรูจักประสานงานและแลกเปลี่ยนความคิดกัน 
 6.  เมื่อนักเรียนปฏิบัติแลวประสบความสําเร็จก็จะทําใหมีกําลังใจในการเรียน 
 7.  นักเรียนจะใชมือไดคลองแคลวขึ้นเพราะตองจับเครื่องมือและวัสดุตางๆ   
 8.  นักเรียนไดเห็นประโยชนในการนําคณิตศาสตรไปใช 
 9.  เนื้อหาบางเรื่องนักเรียนจะเขาใจไดดีขึ้นดวยการปฏิบัติ 
 ขอจํากัด 
 1.  ไมสามารถใชไดกับทุกบทเรียน เพราะบางบทเรียนใชวิธีนี้จะทําใหเสียเวลามาก 
 2.  ทําใหนักเรียนคุนเคยกับเนื้อหาคณิตศาสตรในดานการคนพบความจริงมากกวาการ
ใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 
 3.  ถาครูจะตองเตรียมเครื่องมือหลายชุด บางโรงเรียนอาจจะไมสามารถจัดหาได 
 4.  นักเรียนอาจจะไมประสบผลสําเร็จถาคําแนะนําไมชัดเจนพอ หรือเครื่องมือที่
เตรียมมาไมเหมาะสม 
 5.  ไมทําใหเกิดความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร 
 6.  ถาครูวางแผนและชี้แจงไมดี นักเรียนอาจจะเลนเครื่องมือที่ใชทดลองนั้นๆ 
มากกวาจะคนหาความจริง ช้ันเรียนใหญๆ จะไมเหมาะสม เพราะครูจะตองเอาใจใสนักเรียนเปน
รายบุคคล 
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 7.  นักเรียนที่เรียนออนไมสามารถจะคนพบความจริงจากการทดลองบางเรื่องนอกจาก
จะเปนเรื่องงาย 
 8.  นักเรียนอาจจะลอกผลการทดลองกัน ซ่ึงครูจะตองระมัดระวัง 
 สุวัฒน พุทธเมธา (2523 : 190) ไดสรุปประโยชนของการสอนแบบปฏิบัติการไวดังนี้ 
 1.  ปลูกฝงนักเรียนใหมีนิสัยในการคนควาหาความจริง ไมเชื่ออะไรงาย 
 2.  นักเรียนไดเรียนรูวิชาทดลองเพื่อคนควาหาขอเท็จจริงตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร 
 3.  ทําใหนักเรียนเปนคนชางสังเกตพิจารณาหาเหตุผลจากสิ่งแวดลอมปรับตนใหเขา
กับสิ่งแวดลอมไดดีขึ้น 
 4.  ทําใหนักเรียนไดเรียนรูดวยการกระทํา มีประสบการณตรง เปนการสรางวิธีการที่ดี
ในการเรียนรูดวยตนเองของนักเรียนตอไป 
 5.  ทําใหนักเรียนรักและสนใจในบทเรียน เพราะเปนการเรียนรูจากสิ่งที่เปนจริงหรือ
ใกลเคียงกับสิ่งที่เปนจริง 
 6.  ทําใหนักเรียนพัฒนาทักษะการใชเครื่องมือและการจัดกระบวนการ 

 7.  เรียนรูแจมแจง แมนยํา สามารถนําไปใชประโยชนได 
 8.  ทําใหนักเรียนเปนคนเชื่อมั่นในตนเอง ไมเปนผูที่คอยแตอาศัยผูอ่ืน 

 ลาวัลย พลกลา (2523 : 3) ไดกลาวถึงคุณคาของการสอนคณิตศาสตรแบบปฏิบัติการไว
ดังตอไปนี้ 
 1.  ชวยใหนักเรียนเกิดมโนมติในเรื่องนั้นๆ เกิดจินตนาการและความคิดสรางสรรคใน
การหากระบวนการและวิธีการตางๆ  
 2.  นักเรียนสามารถโยงคณิตศาสตรเขากับโลกภายนอกหองเรียนหรือชีวิตจริง เพราะ
คณิตศาสตรที่นักเรียนเรียนนั้น นักเรียนเรียนจากกิจกรรมที่ปฏิบัติจริงทําใหเกิดมโมมติในเรื่อง
นั้นๆ นักเรียนจะไมรูสึกวาคณิตศาสตรเปนสิ่งลึกลับสําหรับเขา 
 3.  การเรียนจากการปฏิบัติจริงนักเรียนจะเกิดความเขาใจอยางถองแททําใหเกิด
ความสามารถในการถายโยง (transfer) การเรียนรู ซ่ึงเปนสิ่งที่พึงประสงคยางยิ่งของการศึกษา 
 4.  บรรยากาศในชั้นเรียนจะเปนแบบนักเรียนเปนศูนยกลาง โดยนักเรียนทุกคนตอง
คิดตองทํา ถาทําเปนกลุมยอยตองมีการแสดงความคิดเห็น รับผิดชอบตองานของตนและของกลุม 
 5.  ทําใหนักเรียนอยูในบรรยากาศที่ไมเครงเครียดและมีทัศนคติหรือเจตคติที่ดีตอวิชา
คณิตศาสตร 
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 6.  เปนโอกาสในการนําปญหาตางๆ มาใหนักเรียนคิดโดยอาศัยวัสดุอุปกรณตางๆ 
เปนเครื่องชวยในการวิเคราะหโจทยนั้นใหเปนรูปธรรมหรือกึ่งรูปธรรม ใหเกิดภาพพจน เขาใจ
ปญหาโจทย 
 7.  ชวยเราใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรนในการแกปญหา 
 8.  เสริมสรางทักษะในการคํานวณ 
 ถึงแมการสอนแบบปฏิบัติการจะมีประโยชนและขอดีตางๆ หลายประการ ดังกลาว
ขางตนแตการสอนแบบนี้ก็ยังมีขอจํากัดบางประการ 
 จากคํากลาวของนักการศึกษาขางตนสรุปไดวาการสอนแบบปฏิบัติการนั้น เปนรูปแบบ
การสอนที่มีทั้งขอดีและขอเสีย ในปจจุบันนี้พบวาการสอนแบบปฏิบัติการนั้นเปนการสอนที่
สงเสริมใหผูเรียนไดคนพบดวยตนเอง โดยครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติ ทดลอง หา
ขอมูลเพื่อสรุปเปนกฎเกณฑ สูตรทั่วไป ซ่ึงนับวามีประโยชนชวยใหนักเรียนคนหากระบวนการ
และวิธีการกอใหเกิดความคิดสรางสรรค สรางองคความรูดวยตนเองและกระตือรือรนในการ
แกปญหา แตมีขอจํากัดตรงที่วิธีการสอนแบบปฏิบัติการนั้นไมเหมาะสมกับเนื้อหาในบางบท 
เนื้อหาที่ยากมาก หรือกับผูเรียนที่เรียนออนเกินไป อาจทําใหส้ินเปลืองเวลาและคาใชจายในการ
เตรียมส่ือและอุปกรณ ซ่ึงครูผูสอนควรตระหนักถึงขอนี้ดวย 

  
5. งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสอนแบบปฏบิัติการ 

  
5.1 วิจัยในประเทศ  
 ในการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนคณิตศาสตรแบบปฏิบัติการผูวิจัยพบวา ได
มีนักการศึกษาหลายทานไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสอนแบบปฏิบัติการไวหลายแงหลายมุม
ดวยกัน ซ่ึงมีทั้งนักการศึกษาของในประเทศและตางประเทศ โดยมีงานวิจัยที่สําคัญๆ ในประเทศที่
จะนํามากลาวในที่นี้ ดังตอไปนี้ 
 อารีย คําปลอง (2536 : 44) ไดศึกษาผลการสอนแบบปฏิบัติการเรื่องคุณสมบัติเกี่ยวกับ
วงกลมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยมีขั้นตอนการสอน คือครูแนะนํานักเรียนเกี่ยวกับการ
เรียนคณิตศาสตรแบบปฏิบัติการ ใหนักเรียนศึกษาเนื้อหาโดยใชบทเรียนปฏิบัติการ ครูและนักเรียน
รวมกันอภิปรายผลการปฏิบัติและหาขอสรุป การประเมินผลโดยการทดสอบ ผลการศึกษาพบวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปฏิบัติการและนักเรียนที่
ไดรับการสอนแบบปกติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปฏิบัติการสูงกวาของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ 
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 กฤษฎา ศรีชนะ (2537 : 74) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทน
ในการเรียนรูและความคิดสรางสรรคในวิชาคณิตศาสตร เร่ือง รูปเรขาคณิต และรูปทรงเรขาคณิต
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานตูม อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ที่ไดรับการ
สอนแบบปฏิบัติการกับวิธีการสอนแบบปกติ มีขั้นตอนการสอนคือ ครูช้ีแจงวิธีเรียนแบบ
ปฏิบัติการพรอมแนะนําส่ือการเรียนการสอนแบบปฏิบัติการ โดยแบงกลุมนักเรียนออกเปนกลุมๆ 
ละ 3-4 คน หลังจากนั้นครูแจกแผนภูมิแสดงลําดับขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมของแตละแผนการ
สอน และนักเรียนศึกษาแผนภูมิแสดงลําดับขั้นตอนโดยการใชส่ือการเรียน 3 ประเภท คือ บทเรียน
ปฏิบัติการ บัตรงานและบัตรปญหา นักเรียนสรุปการปฏิบัติงานจากบทเรียนปฏิบัติการ บัตรงาน
และบัตรปญหาและประเมินผล ผลการศึกษาพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมที่ไดรับ
การสอนแบบปฏิบัติการกับนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ .01 ความคงทนในการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนกลุมที่ไดรับการสอนแบบปฏิบัติการ
กับนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 และความคิด
สรางสรรคของนักเรียนกลุมที่ไดรับการสอนแบบปฏิบัติการกับนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ 
 วงเดือน อินทรนิเวศน (2544 : 66) ไดศึกษาการพัฒนาชุดการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร
ภายใตส่ิงแวดลอมในชีวิตประจําวันดวยวิธีสอนแบบปฏิบัติการ เรื่อง เศษสวน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
โดยศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน 
บานทามะปรางวิทยา จํานวน 3 หองเรียน นักเรียนทั้งหมด 105 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2543 ดําเนินการสอนโดยใชชุดการจัดกิจกรรมคณิตศาสตรภายใตส่ิงแวดลอมในชีวิตประจําวัน 
ดวยวิธีสอนแบบปฏิบัติการ มีขั้นตอนการสอนคือ ขั้นตอนกระบวนการการจัดการเรียนการสอน
แบบปฏิบัติการ ดําเนินการทดลองโดยใชชุดการจัดกิจกรรมคณิตศาสตรโดยผูวิจัยเปนผูสอนเอง
และนักเรียนนําเสนอผลงานกลุมและรวมกันอภิปรายสรุปเพื่อหามโนมติของเนื้อหานั้นๆ 
ประเมินผลดวยการใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูหลังเรียนเพื่อนําผลคะแนนมา
เปรียบเทียบกับคะแนนสอบวัดผลกอนเรียน ผลการวิจัยพบวา ชุดการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร
ภายใตส่ิงแวดลอมในชีวิตประจําวัน ดวยวิธีสอนแบบปฏิบัติการ เรื่องเศษสวน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ภายหลังไดรับการสอนดวยชุดการจัดกิจกรรมคณิตศาสตรภายใตส่ิงแวดลอมใน
ชีวิตประจําวัน ดวยวิธีสอนแบบปฏิบัติการเรื่องเศษสวน ดวยวิธีสอนแบบปฏิบัติการสูงกวากอน
ไดรับการสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความคิดเห็นของนักเรียนหลังจากการใชชุด
การจัดกิจกรรมคณิตศาสตรดังกลาว  มีความเหมาะสม สามารถนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน
ไดอยางมีประสิทธิภาพอยูในระดับ “เห็นดวยมาก”  
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 อารีย ศรีเดือน (2547 : 83) ไดศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตรแบบปฏิบัติการ 
เร่ืองการประยุกต 1 เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ของโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ปการศึกษา 2547 จํานวน 
1 หองเรียน 51 คน มีขั้นตอนการสอนคือ ช้ีแจงใหนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางทราบถึงการเรียนการ
สอนโดยใชชุดกิจกรรมคณิตศาสตรแบบปฏิบัติการ นําแบบทดสอบทําการทดสอบกับนักเรียนกลุม
ตัวอยางพรอมบันทึกคะแนน ดําเนินการสอนตามกิจกรรมที่กําหนดไว ครูและนักเรียนรวมกัน
อภิปรายสรุปผลการปฏิบัติการ เพื่อหามโนมติของเนื้อหาแตละเรื่อง และนําแบบทดสอบทําการ
ทดสอบหลังเรียนเพื่อการเปรียบเทียบผลการเรียนรูระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน ผลการวิจัยพบวา 
1) ชุดกิจกรรมคณิตศาสตรแบบปฏิบัติการ เร่ืองการประยุกต 1 เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิด
อยางมีเหตุผล มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภายหลังไดรับการสอนดวยการใชชุดกิจกรรมคณิตศาสตรแบบ
ปฏิบัติการ เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล สูงกวากอนไดรับการสอนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ภายหลังไดรับการสอนดวยการใชชุดกิจกรรมคณิตศาสตรแบบปฏิบัติการ เพื่อสงเสริม
ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล สูงกวากอนไดรับการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01  
 สุนันท ฉิมวัย (2543 : 60) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
และความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปฏิบัติการกับ
การสอนตามคูมือครู ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญ สําโรง อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2542 จํานวน 2 หองเรียนๆ ละ 48 คน รวม 96 คน มี
ขั้นตอนการสอน คือแนะนําผูเรียนถึงขั้นตอนและวิธีเรียนแบบปฏิบัติการตามแผนภูมิแสดงลําดับ
ขั้นตอนการเรียน ในขั้นปฏิบัติการประกอบดวยผูเรียนศึกษาแผนตามลําดับขั้นตอนที่ผูสอนวางไว 
ผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามชุดการสอนแบบปฏิบัติการ เพื่อคนหาหลักการและกฎเกณฑเอง พรอม
ฝกทักษะระหวางเรียนจากเอกสารที่ใชฝกระหวางการทํากิจกรรมและขั้นสรุปประกอบดวยผูเรียน
เสนอผลการปฏิบัติของกลุมยอยโดยการอภิปราย จนไดขอสรุป สวนการประเมินผลประเมินจากผล
และกระบวนการในการปฏิบัติ ผลการทําบัตรงาน ผลการทดสอบ ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปฏิบัติการกับที่ไดรับการสอนตาม
คูมือครู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปฏิบัติการกับที่ไดรับการสอนตามคูมือครู แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 พนารัตน แชมชื่น (2548 : บทคัดยอ) การศึกษาการสรางชุดกิจกรรมแบบปฏิบัติการ 
เพื่อสงเสริมทักษะการแกปญหาและการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
1 เรื่องแบบรูปและความสัมพันธ มีขั้นตอนการสอนคือ ครูผูสอนชี้แจงวิธีเรียนแบบปฏิบัติการ 
พรอมแนะนําส่ือการสอนที่มีอยูในชุดกิจกรรม ผูเรียนศึกษาลําดับขั้นตอนและปฏิบัติกิจกรรมตาม
ขั้นตอนชุดการสอนแบบปฏิบัติการ ผูเรียนแตละกลุมนําเสนอผลงานพรอมทั้งอภิปรายรวมกันเปน
ขั้นตอนการสรุปมโนมติ สวนการประเมินผลโดยการใหผูเรียนทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูจาก
แบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น ผลการวิจัยพบวา 1) ชุดกิจกรรมแบบปฏิบัติการเพื่อสงเสริมทักษะการ
แกปญหาและการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เร่ืองแบบรูปและ
ความสัมพันธมีประสิทธิภาพตามเกณฑรอยละ 80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของ
นักเรียนหลังจากไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมแบบปฏิบัติการเพื่อสงเสริมทักษะการแกปญหา
และการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ เร่ืองแบบรูปและความสัมพันธ 
อยูในระดับสูงกวาเกณฑรอยละ 60 ที่กําหนดไวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่รับ .01  
 จําป นิลอรุณ (2548 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง
ความเทากันทุกประการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนแบบปฏิบัติการ มี
ขั้นตอนการสอนคือ ครูช้ีแจงวิธีเรียนแบบปฏิบัติการพรอมทั้งแนะนําสื่อการเรียนการสอนแบบ
ปฏิบัติการ ทดสอบกอนเรียน ดําเนินการสอนโดยใชแบบการสอนแบบปฏิบัติการ ครูและนักเรียน
รวมกันอภิปรายผลการปฏิบัติและหาขอสรุปแตละเร่ืองและทดสอบหลังเรียนดวยแบบทดสอบ
วัดผลการเรียนรู เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูระหวางกอนเรียนและหลังเรียน ผลการวิจัยพบวา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องความเทากันทุกประการ ของนักเรียนภายหลังไดรับการ
สอนโดยใชวิธีสอนแบบปฏิบัติการ เร่ืองความเทากันทุกประการ ผานเกณฑ คือ ไดคะแนนรอยละ 
60 ขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
  
5.2 งานวิจัยตางประเทศ 
 สําหรับงานวิจัยในตางประเทศ มีผูศึกษาวิจัยผลของการสอนแบบปฏิบัติการไวหลาย
ทานดวยกัน อาทิเชน 
 เกทส (Gates 1977 : 4193-A) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรขาคณิตใน CUPM คณิตศาสตรระดับ 1 (Level 1) และเจตคติที่มีตอวิชาคณิตศาสตรของนักศึกษา
วิชาเอกการประถมศึกษา ที่เรียนจากการสอนแบบปฏิบัติการและการสอนแบบปกติ โดยใชกลุม
ตัวอยาง คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนคณิตศาสตร 3391 ที่มหาวิทยาลัยอารกันซอ (Arkansas) ผล
ของการวิจัยปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมที่เรียนจากการสอนแบบปฏิบัติการและกลุม
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ที่เรียนจากการสอนตามปกติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 การสอนแบบปฏิบัติการมี
ประสิทธิภาพมากกวาการสอนปกติ สวนเจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักศึกษาทั้งสอง
กลุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 มอนิเออร (Monier 1977 : 2630A-2631A) ไดศึกษาผลบางประการของการสอนแบบ
กิจกรรมในการสอนเรขาคณิตระดับมัธยมศึกษา กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 9 และ เกรด 10 
จํานวน 602 คน ของนักเรียนมัธยมศึกษาในประเทศอัฟกานิสถาน แบงเปนกลุมทดลอง 7 หองเรียน 
กลุมควบคุม 7 หองเรียน นักเรียนกลุมทดลองไดรับการสอนแบบปฏิบัติการกลุมละ 24 กิจกรรม 
เพิ่มจากการฟงบรรยายและศึกษาจากตํารา ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 32 สัปดาห ผลการทดลอง
พบวา กลุมทดลองมีความเขาใจในมโนมติในวิชาเรขาคณิต มีความคิดสรางสรรค ความสามารถใน
การอธิบายขอเท็จจริง และความสามารถในการสรางขั้นตอนการพิสูจนทฤษฎีบททางเรขาคณิตได
สูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 คอรวิน (Corwin 1978 : 6584A) ไดศึกษาเปรียบเทียบเจตคติ และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเรขาคณิต ของนักเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบบรรยายและอภิปรายและการสอนแบบ
ปฏิบัติการ ซ่ึงมีอุปกรณใหทํากิจกรรมและใหพับกระดาษดวย การวิจัยนี้ประกอบดวยครู 8 คน และ
นักเรียนจํานวน 354 คน แบงเปนกลุมทดลอง 169 คนและกลุมควบคุม 185 คน โดยครูแตละคน
สอนนักเรียน 2 กลุม กลุมทดลองไดรับการสอนแบบปฏิบัติการ และกลุมควบคุมไดรับการสอน
โดยวิธีบรรยายและอภิปราย เวลาที่ใชในการทดลอง 15 สัปดาห ผลการทดลองพบวา กลุมที่ใช
กิจกรรมปฏิบัติการในการสอนเรขาคณิตมีเจตคติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางจากกลุมที่
ไดรับการสอนโดยวิธีบรรยายและอภิปรายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ทั้งครูและนักเรียนรูสึกวา
การใชเทคนิคพับกระดาษเปนรูปทรงเรขาคณิตชวยใหเห็นภาพพจนและเขาในมโนมติไดดีขึ้น 
 เดจารเนทท – ออสดรัส (Dejarnette – Ondrus 1978 : 3432A) ไดศึกษาเปรียบเทียบ 
เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนเกรด 9 ที่เรียนซอม
เสริม ซ่ึงเรียนโดยการสอนแบบปฏิบัติการ สลับกับการสอนแบบบรรยาย- อภิปราย กลุมทดลองมี
นักเรียน 18 คน ใหเรียนจากการสอนแบบปฏิบัติการ สัปดาหละ 2 วัน อีก 3 วัน เรียนจากการสอน
แบบบรรยาย – อภิปราย สวนกลุมควบคุมมีนักเรียน 21 คน ใหเรียนจากการบรรยาย – อภิปราย ทั้ง 
5 วัน ในสัปดาห ใชเวลาในการทดลอง 23 สัปดาห ผลการทดลองพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แตกลุมทดลองมี
เจตคติในทางบวกสูงกวากลุมควบคุม 
 เบลาท (Blount 1980 : 1990A) ไดทําการศึกษาผลการสอนในหองปฏิบัติการ
คณิตศาสตรเพื่อเสริมการสอนในชั้นเรียนปกติโดยศึกษาเจตคติที่มีตอวิชาคณิตศาสตรและ
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการทดลองกับนักศึกษาปที่ 1 จํานวน 166 คน โดยสุมจากนักศึกษา
ทั้งหมด 813 คน ผลการวิจัยพบวาการสอนแบบปฏิบัติการซึ่งใชสลับกับการสอนปกติในชั้นเรียนมี
ผลตอเจตคติที่มีตอวิชาคณิตศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตรของกลุมที่เรียนโดยการสอนแบบปฏิบัติการสลับกับการสอนปกติ กับกลุมที่เรียนจาก
การสอนปกติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  

สรุป 
 
 จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ สรุปไดวา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงเนน
ความสําคัญทั้งดานความรู ความคิด ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และความ
รับผิดชอบตอสังคม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สาระที่ 3 เรขาคณิต มาตรฐานที่ 3.2 ใชการ
นึกภาพ (Visualization) ใชเหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (Spatial Reasoning) และใชแบบจําลองทาง
เรขาคณิต (Geometric model) ในการแกปญหา การจัดการเรียนรูมุงพัฒนาใหผูเรียนเกิดความรู
ความเขาใจ เกิดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร มีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร ตระหนักใน
คุณคาของคณิตศาสตร การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีกระบวนการและ
วิธีการที่หลากหลาย ครูผูสอนตองคํานึงถึงพัฒนาการทางดานรางกาย สติปญญา วิธีการเรียนรู 
ความสนใจ ความสามารถของผูเรียน คํานึงถึงการประเมินผล ควรใชรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย 
เนนการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง สงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูรวมกัน และ
การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง ผูวิจัยจึงศึกษาแนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาการสอนคณิตศาสตร ทฤษฎี
การเรียนรู วิธีสอนแบบปฏิบัติการ หมายถึงการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ นักเรียน
ไดทดลองทํา ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตางๆ เปนรายบุคคลหรือเปนกลุม อันจะนําไปสูการคนพบ
ขอสรุป มโนมติ กฎ สูตรของเนื้อหาที่ศึกษาดวยตนเอง โดยครูมีหนาที่คอยจัดส่ืออุปกรณตางๆ ไว
ใหเหมาะสมกับการปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆและจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยทั้งในประเทศและ
ตางประเทศที่เกี่ยวกับการสอนแบบปฏิบัติการ พบวาวิธีการสอนแบบปฏิบัติการทําใหผลสัมฤทธิ์
หรือผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรสูงขึ้นกวากอนเรียน นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนการสอน
ดวยวิธีสอนแบบปฏิบัติการ ดังนั้นในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยจึงเลือกใชรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนแบบปฏิบัติการ (Laboratory Approach) ในเนื้อหาเรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดย ใชส่ือการสอนแบบบทเรียนปฏิบัติการ (Laboratory Lesson) เปน
วิธีการสอนวิธีหนึ่งที่ใหนักเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง คนควา หาขอสรุปโดยการกระทําเปน
รายบุคคลหรือกลุมยอยๆ โดยมีขั้นตอนการสอน 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นนํา เปนการแนะนําบทเรียน
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และข้ันตอนการเรียน 2) ขั้นปฏิบัติการ นักเรียนกลุมยอยทํากิจกรรมตามบทเรียนปฏิบัติการที่ครู
กําหนดไว นักเรียนทุกคนทํากิจกรรมฝกทักษะจากบัตรงาน และบัตรปญหา 3) ขั้นสรุป นักเรียน
สรุปผลการปฏิบัติงานของกลุมและของตนเอง และ 4) ขั้นประเมินผล ประเมินพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานกลุม และประเมินทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร  
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บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

  
 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลการเรียนรู เร่ืองการแปลงทางเรขาคณิต ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบปฏิบัติการ (Laboratory Approach) เปนการวิจัยเชิง
ทดลอง (Experimental Research) แบบแผนการวิจัยข้ันพื้นฐาน (Pre-Experimental Design) แบบ
ตัวอยางหนึ่งกลุม ทดสอบกอนและหลังทําการทดลอง (One-Group Pretest - Posttest Design) โดย
มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม เปน
หนวยการวิเคราะห (Unit of Analysis) ซ่ึงมีรายละเอียดและขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยดังนี้  
 
1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ของโรงเรียน
กําแพงแสนวิทยา อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 จํานวนทั้งสิ้น 
10 หองเรียน มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด 345 คน 
 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1  
ปการศึกษา 2549 ของโรงเรียนกําแพงแสนวิทยา อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซ่ึงไดมาโดย
ใชวิธีการจับสลาก 1 หองเรียน ไดกลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/8 จํานวน 34 คน 
เนื่องจากนักเรียนมีผลการเรียนไมแตกตางกันจากผลการทดสอบ F-test ของคะแนนผลการเรียนรูป
การศึกษา 2548 ผลการวิเคราะหพบวา คา F-test คํานวณได 1.357 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .208 ซ่ึงสูง
กวา .05 สรุปวาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ดังภาคผนวก ค หนา 141) 
 
2. เนื้อหาท่ีใชในการวิจัย 
 เนื้อหาที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนเนื้อหาสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง การแปลงทาง
เรขาคณิตในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรชวงชั้นที่ 3 (ม. 1 – 3) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
สาระที่ 3 หนวยการเรียนรูที่ 4 ของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกําแพงแสนวิทยา อ.กําแพงแสน 
จ.นครปฐม เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1  
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3.  ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ดําเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 ระหวาง
วันที่ 28 สิงหาคม 2549 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2549 ใชเวลาในการดําเนินการทดลองทั้งหมด 12 
ช่ัวโมง  
 
4. แบบแผนที่ใชในการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองขั้นพื้นฐาน (Pre-Expenmental Designs) แบบ
แผนการวิจัย (One Group Pretest – Posttest Design) ซ่ึงมีแบบแผนวิจัยดังตอไปนี้ (Tuckman 1999 : 
160) 

 
 แบบแผนการทดลอง 

T1   X   T2 
 

 สัญลักษณที่ใชในแบบแผนการทดลอง 
 X  แทน การจัดกิจกรรมโดยการสอนแบบปฏิบัติการ 
 T1 แทน การสอบกอนไดรับการสอนแบบปฏิบัติการ 
 T2 แทน การสอบหลังไดรับการสอนแบบปฏิบัติการ 
     
5.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้ไดกําหนดเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ  
 5.1 แผนการจัดการเรียนรู วิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน 2 เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต ช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 12 แผน ใชเวลาทดลองจํานวน 4 สัปดาหๆ ละ 3 ช่ัวโมง รวม 12 ช่ัวโมง 
ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 
 5.2 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต เปนแบบทดสอบปรนัย
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 
 5.3 แบบประเมินความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ดานการ
แกปญหาและดานการใหเหตุผล เปนแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) มี 4 ระดับ 
จํานวน 9 เรื่อง 
 5.4 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิ ธีสอนแบบปฏิบัติการเปน
แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) มี 3 ระดับ จํานวน 10 ขอ 
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6. การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 การสรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบปฏิบัติการ 
 1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของสถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) กรมวิชาการ และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
กําแพงแสนวิทยา อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 กลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร ชวงชั้นที่ 3 (ม.1 – 3) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 และการสอนแบบปฏิบัติการ 
 2. วิเคราะหสาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวังกลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชวงชั้นที่ 3 (ม.1 – 3) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 เร่ือง การแปลงทาง
เรขาคณิต วิเคราะหการเรียนรูระหวางผลการเรียนรูที่คาดหวังกับกระบวนการสอนแบบปฏิบัติการ 
 3.  ดําเนินการสรางแผนการจัดการเรียนรูโดยผูวิจัยไดประยุกตแนวคิดการสราง
แผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใหสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังในกลุม
สาระคณิตศาสตร เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ซ่ึงมีองคประกอบดังนี้ 
  3.1 รหัสวิชา / กลุมสาระการเรียนรู / ชวงชั้น / ระดับชั้น / ภาคเรียน / ปการศึกษา / 
ช่ือหนวยการเรียนรู / ช่ือเร่ือง / เวลาที่ใช 
  3.2 สาระการเรียนรู 

3.3 มาตรฐานการเรียนรู 
3.4 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  
3.5 จุดประสงคการเรียนรู 
3.6 กิจกรรมการจัดการเรียนรู 
3.7 ส่ือการเรียนรู / แหลงการเรียนรู 
3.8 การวัดและประเมินผล 

   - วิธีการวัด 
 - เครื่องมือ 
3.9 การบันทึกผลหลังการสอน 
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ตารางที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูเร่ืองการแปลงทางเรขาคณิต 
 
แผนการจัดการเรียนรูที่ เนื้อหา / เรื่อง จํานวนชั่วโมงที่สอน 

1 สมบัติของการเลื่อนขนาน 1 
2 การเลื่อนขนานบนระนาบพิกัดฉาก 1 
3 ภาพที่เกิดจากการเลื่อนขนาน 1 
4 โจทยปญหาการเลื่อนขนาน 1 
5 สมบัติของการสะทอน 1 
6 การสะทอนภาพ 1 
7 การสะทอนบนระนาบพิกัดฉาก 1 
8 โจทยปญหาการสะทอน 1 
9 สมบัติของการหมุน 1 
10 การหมุนบนระนาบพิกัดฉาก 1 
11 ภาพที่เกิดจากการหมุน 1 
12 การแปลงทางเรขาคณิต 1 

รวม 12 แผนการจัดการเรียนรู 12 
 
 4.  เสนอแผนการจัดการเรียนรูตออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญ 
จํานวน 3 คน ไดแก ดานเนื้อหาคณิตศาสตร ดานวิธีสอน และดานวัดผล เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตอง ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of 
Item Objective Congruence : IOC) ไดคาความสอดคลอง 1.00 (ดังภาคผนวก ข หนา 130) โดยการ
กําหนดคะแนนการพิจารณาดังนี้  
  + 1  หมายถึง  ถาแนใจวาขอความนั้นสอดคลองกับเนื้อหาตามจุดประสงคที่
ตองการวัด  (เปนตัวแทนของพฤติกรรมที่ตองการวัด) 
  0  หมายถึง  ถาไมแนใจวาขอความนั้นสอดคลองกับเนื้อหาตามจุดประสงคที่
ตองการวัด  (เปนตัวแทนของพฤติกรรมที่ตองการวัด) 
  - 1  หมายถึง  ถาแนใจวาขอความนั้นไมสอดคลองกับเนื้อหาตามจุดประสงคที่
ตองการวัด  (เปนตัวแทนของพฤติกรรมที่ตองการวัด) 
  นําคะแนนที่ไดมาแทนคาในสูตร  
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IOC =  
N

R∑  

  เมื่อ  IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงค 
  ∑R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
  N  แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

  มาเรียม นิลพันธุ (2547 : 177, อางถึงใน พิชิต ฤทธิ์เจริญ 2544 : 237) 
  ถาคา IOC มีคา ≥  0.50 ขึ้นไป แสดงวาขอคําถามนั้นใชได มีความเหมาะสมหรือมี
ความสอดคลองกับจุดประสงคหรือกับลักษณะพฤติกรรม แตถาต่ํากวา ≥  0.50 แสดงวาขอคําถาม
นั้นไมสอดคลองกับจุดประสงคหรือกับลักษณะพฤติกรรมควรตัดทิ้งหรือนํามาปรับปรุงแกไข 
 5.  สุมตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแลว จํานวน 6 แผน ไดแกแผนการ
จัดการเรียนที่ 1, 2, 5, 7, 9 และ10 ทดลองกับนักเรียนที่ไมใชหองเรียนในการวิจัยครั้งนี้ไดแกช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 2/10 จํานวน 35 คน ของโรงเรียนกําแพงแสนวิทยา เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม
กอนนําไปทดลองใชจริงกับกลุมทดลอง ผลการทดลองพบวา ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมการ
เรียนรู 4 ขั้นตอน คือ ขั้นนํา ขั้นปฏิบัติ ขั้นสรุป และขั้นประเมินผล เกิดปญหาในเรื่องของเวลาใน
การปฏิบัติกิจกรรมที่กําหนดในแผนการจัดการเรียนรูซ่ึงบางกิจกรรมเวลานอยเกินไป แตบาง
กิจกรรมเวลามากเกินไป จากปญหาและอุปสรรคดังกลาว ผูวิจัยจึงนํามาปรับปรุงแกไขเรื่องเวลา
ของกิจกรรมนั้นๆ ใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น และสามารถนําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุง
แลว ไปใชทดลองกับกลุมตัวอยางไดตอไป 
 6.  นําแผนการจัดการเรียนรูแบบปฏิบัติการ ไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย ดัง
รายละเอียดตามแผนภูมิที่ 2 
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การสรางแผนการจัดการเรียนรูมีขั้นตอนการพัฒนาดงัแสดงในแผนภมิูท่ี 2 
 
ขั้นที่ 1  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ศึกษาหลักสูตร  
  สถานศึกษา สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชวงชั้นที่ 3 
   ศึกษาเอกสาร หลักการ การสอนแบบปฏิบัติการ 
    
 
ขั้นที่ 2  วิเคราะหการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
  สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชวงชั้นที่ 3 เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต 
  วิเคราะหการเรียนรูระหวางผลการเรียนรูที่คาดหวังกับกระบวนการสอน  
  แบบปฏิบัติการ 
 
 
ขั้นที่ 3  ดําเนินการสรางแผนการจัดการเรียนรูดวยการจัดการเรียนรูแบบ 
  ปฏิบัติการ ประกอบดวย การทดลอง การฝกทักษะกระบวนการ  
  ทางคณิตศาสตร 
    
 
ขั้นที่ 4  เสนอแผนการจัดการเรียนรูตออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  
   ผูเชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณา และปรับปรุง 
 
 
ขั้นที่ 5   สุมตัวอยางแผน ทดลองใช เสนอแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแลว 
  ตอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบการใชภาษา ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา 
  ทดลองใชกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 35 คน 
   ซ่ึงไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้เพื่อตรวจสอบความถูกตอง 
 
 
ขั้นที่ 6  นําแผนการจัดการเรียนรูแบบปฏิบัติการ ใชเปนเครื่องมือในการวิจัย 
  
แผนภูมิที่ 2  ขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรูดวยการจัดการเรียนรูแบบปฏิบัติการ 
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 การสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ใชกอนและหลัง
ทดลอง จํานวน 1 ฉบับ เปนแบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ตอบถูกได 1 คะแนน และ
ตอบผิดได 0 คะแนน จํานวน 30 ขอ  
 1.  ศึกษาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สาระเรขาคณิต ชวงชั้นที่ 3 จาก
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการสราง
เครื่องมือวัดผลทางการศึกษา 
 2. วิเคราะหเนื้อหาและผลการเรียนรูที่คาดหวัง จากหลักสูตรสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร หนังสือคูมือครูวิชาคณิตศาสตร เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  
 3.  สรางตารางวิเคราะหผลการเรียนรูที่คาดหวังที่สอดคลองกับเนื้อหา เร่ือง การแปลง
ทางเรขาคณิต ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ซ่ึงเปนการวิเคราะหขอสอบมีรายละเอียดดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ตารางวิเคราะหสาระการเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวังของแบบทดสอบ  
  วัดผลการเรียนรู เร่ืองการแปลงทางเรขาคณิตโดยใชวิธีสอนแบบปฏิบัติการ  

 

เนื้อหา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

คว
าม
รู ค

วาม
จํา 

คว
าม
เขา

ใจ 

กา
รน

ําไป
ใช
 

กา
รว
ิเคร

าะห
 

กา
รส

ังเค
ราะ

ห 

กา
รป

ระ
เมิน

คา
 

รว
ม 

1.  การเลื่อนขนานบน
ระนาบจํานวน 

1.  วิเคราะหและอธิบาย
ความสัมพันธระหวางรูป
ตนแบบและรูปที่ไดจากการ
เลื่อนขนานได 

1 1  1   3 

2.  การสํารวจการเลื่อน
ขนาน 

2.  นําสมบัติเกี่ยวกับการเลื่อน
ขนานไปใชได 

  1 1 1 1 4 

3.  ภาพการเลื่อนขนาน 
3.  บอกพิกัดของรูปเรขาคณิตที่
เกิดจากการเลื่อนขนานบน
ระนาบพิกัดฉากได 

1 1  1   3 

4.  การสะทอนบน
ระนาบจํานวน 

4.  วิเคราะหและอธิบาย
ความสัมพันธระหวางรูปตนแบบ
และรูปที่ไดจากการสะทอนได 

1 1  1   3 

5.  การสํารวจการ
สะทอน 

5.  นําสมบัติเกี่ยวกับการ
สะทอนไปใชได 

  1 1 1 1 4 

6.  ภาพการสะทอน 
6.  บอกพิกัดของรูปเรขาคณิตที่
เกิดจากการสะทอนบนระนาบ
พิกัดฉากได 

1 1  1   3 

7.  การหมุนบนระนาบ
จํานวน 

7.  วิเคราะหและอธิบาย
ความสัมพันธระหวางรูปตนแบบ
และรูปที่ไดจากการหมุนได 

1 1  1   3 

8.  การสํารวจการหมุน 
8.  นําสมบัติเกี่ยวกับการหมุน
ไปใชได 

  1 1 1 1 4 

9.  สมมาตรการหมุน 
9.  บอกพิกัดของรูปเรขาคณิตที่
เกิดจากการหมุนบนระนาบพิกัด
ฉากได 

1 1  1   3 

รวม 6 6 3 9 3 3 30 
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 4.  สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต สําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  
 5. นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู ใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญ
ดานเนื้อหา ดานวัดผล และดานภาษา จํานวน 3 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) ใชดุลยพินิจเพื่อหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective : IOC) นําตาราง
วิเคราะหคา IOC ของผูเชี่ยวชาญคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง แลวเลือกขอสอบที่มีคา ตั้งแต 0.5 
ขึ้นไป ไดคาดัชนีความสอดคลอง ระหวาง 0.6 ถึง 1.00 (ดังภาคผนวก ข หนา 131) โดยใชเกณฑ
ประเมินผลดังนี้  

  + 1  หมายถึง  แนใจวาขอสอบวัดตรงกับจุดประสงคขอนั้น 
   0  หมายถึง  ไมแนใจวาขอสอบวัดตรงกับจุดประสงคขอนั้นหรือไม 
  - 1  หมายถึง  แนใจวาขอสอบไมตรงกับจุดประสงคขอนั้น 

  และปรับปรุงแบบทดสอบตามคําแนะนํา 
 6.  นําแบบทดสอบไปทดลอง (Try out) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยใช
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/10 จํานวน 35 คน จาก 1 หองเรียน ซ่ึงไมใชกลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัยคร้ังนี้  และกําลังเรียนภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา  2549 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา  
อ.กําแพงแสน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครปฐม เขต 1 
 7.  นําผลการทดลองมาวิเคราะหรายขอเพื่อหาคุณภาพของขอสอบ ดังนี้ 

  7.1  ตรวจสอบคาความยากงาย (Difficulty) คือ สัดสวนระหวางจํานวนคนที่ทํา 
ขอนั้นถูก ตอจํานวนคนที่ทําขอนั้นทั้งหมดโดยใชเกณฑความยากงายระหวาง 0.20 - 0.80 (มาเรียม 
นิลพันธุ 2547 : 188) การวิเคราะหรายขอพบวาขอสอบทุกขอมีคาความยากงายตามเกณฑมาตรฐาน
ที่ตั้งไว (ดูภาคผนวก ข หนา 136) 
  7.2 ตรวจสอบคาอํานาจจําแนก  (Discrimination) คือ การตรวจสอบคะแนน
ระหวางคนที่ไดคะแนนในกลุมเกง และกลุมออน โดยใชเกณฑการพิจารณา คาอํานาจจําแนก ตั้งแต 
0.2 ขึ้นไป (มาเรียม นิลพันธุ 2547 : 186) เนื่องจากขอสอบมีจํานวน 30 ขอ ผูวิจัยจึงปรับปรุง
ขอสอบที่มีคาอํานาจจําแนก (r) ต่ํากวาเกณฑ ใหไดตามเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว (ดูภาคผนวก ข หนา 
136)  
  7.3 ตรวจสอบคาความเชื่อมั่น (Reliability) คือตรวจสอบผลการวัดที่สม่ําเสมอและ
คงที่โดยผูวิจัยเลือกขอสอบที่ผานเกณฑ ไดจํานวน 30 ขอ นํามาหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
โดยใชวิธีการของ คูเดอร ริชารดสัน (Kuder – Richardson) จากสูตร KR – 20 
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(มาเรียม นิลพันธุ 2547 : 182) โดยใชเกณฑคาความเชื่อมั่นตั้งแต 0.70 ขึ้นไป ไดคาความเชื่อมั่น 
0.76 (ดูภาคผนวก ข หนา 136) 
 

การสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู มีขั้นตอนการพฒันาดงัแสดงในแผนภูมิท่ี 3 
 
   ศึกษาหลักสูตรกลุมสาระคณิตศาสตร สาระเรขาคณิต ชวงชั้นที่ 3 
ขั้นที่ 1   จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  

    และศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการสรางเครื่องมือวัดผลทางการศึกษา 
 
 
ขั้นที่ 2   วิเคราะหเนื้อหา และผลการเรียนรูที่คาดหวัง ใหครอบคลุมเนื้อหาวิชา 
 
 
ขั้นที่ 3  สรางตารางวิเคราะหผลการเรียนรูที่คาดหวังที่สอดคลองกับเนื้อหา  
   
 
ขั้นที่ 4  สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเร่ืองการแปลงทางเรขาคณิต  
 
 
ขั้นที่ 5  เสนอแบบทดสอบใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ 
   ตรวจสอบ การใชภาษา ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
  ปรับปรุงแบบทดสอบตามคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 
  และผูเชี่ยวชาญ   
 
 
ขั้นที่ 6  ทดลองใชกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 35 คน 
  ซ่ึงไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ 
 
 
ขั้นที่ 7   นําผลที่ไดมาวิเคราะหรายขอหาคาความยากงาย คาอํานาจจําแนก 
   ปรับปรุงขอสอบตามเกณฑ และคาความเชื่อมั่น KR-20 
 
แผนภูมิที่ 3 ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู 
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 การสรางแบบประเมินความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 
 1.  ศึกษาหลักสูตรกลุมสาระคณิตศาสตร สาระเรขาคณิต ชวงชั้นที่ 3 จากหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และ ศึกษาทฤษฎี หลักการ เกณฑการประเมิน และวิธีการ
สรางเครื่องมือวัดผลทางการศึกษา 
 2.  วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู โดยพิจารณาจากความสําคัญของผลการ
เรียนรูที่คาดหวังใหครอบคลุมเนื้อหาวิชา โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยบทเรียนปฏิบัติการ 
 3.  สรางแบบประเมินความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร จํานวน 9 
ขอ แบงเปน 2 ดาน คือ 1) การแกปญหา 2) การใหเหตุผล โดยทดสอบตามเนื้อหาในแตละแผนการ
จัดการเรียนรู มีเกณฑการใหคะแนน 4 เกณฑ แตละเกณฑใหคะแนน 1 - 4 ตามลําดับ เพื่อนํามาคิด
หาคะแนนพัฒนาเปนรายบุคคล (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2546 : 123) 
 สําหรับการใหคะแนนความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร แสดงไดดัง
ตารางที่ 3 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 3  เกณฑการใหคะแนนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 
 

เกณฑการใหคะแนน 
ทักษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตร 
ระดับความสามารถ 

1.  การแกปญหา 4  คะแนน หมายถึง ใชยุทธวิธีดําเนินการแกปญหาสําเร็จอยางมี
ประสิทธิภาพ อธิบายถึงเหตผุลในการใช
วิธีการดังกลาวไดเขาใจชัดเจน 

3  คะแนน หมายถึง  ใชยุทธวิธีดําเนินการแกปญหาสําเร็จ 
แตนาจะอธิบายถึงเหตุผลในการใชวิธีการ
ดังกลาวไดดีกวานี ้

2  คะแนน  หมายถึง  มียุทธวิธีดําเนนิการแกปญหา สําเร็จเพียง 
บางสวน อธิบายถึงเหตุผลในการใชวิธีการ
ดังกลาวไดบางสวน 

1  คะแนน  หมายถึง  มีรองรอยการดําเนินการแกปญหาบางสวน 
เร่ิมคิดวาทําไมจึงตองใชวิธีการนั้นแลวหยุด 
อธิบายตอไมได แกปญหาไมสําเร็จ 
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ตารางที่ 3  (ตอ) 
 

เกณฑการใหคะแนน 
ทักษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตร 
ระดับความสามารถ 

2.  การใหเหตุผล 4  คะแนน  หมายถึง  มีการอางอิง เสนอแนวคดิประกอบการ
ตัดสินใจอยางสมเหตุสมผล 

3  คะแนน  หมายถึง  มีการอางอิงที่ถูกตองบางสวน และเสนอ 
แนวคดิประกอบการตัดสินใจ 

2  คะแนน  หมายถึง  เสนอแนวคิดไมสมเหตุสมผลในการ
ประกอบการตดัสินใจ 

1  คะแนน  หมายถึง  มีความพยายามเสนอแนวคดิประกอบการ
ตัดสินใจ 

 
  การวิเคราะหแบบประเมินทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร มีเกณฑแปล
ความหมายดังนี้ 
 
ตารางที่ 4 เกณฑแปลความหมายของแบบประเมินทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 
 

คาเฉลี่ย ระดับความสามารถ 
3.50-4.00 การแกปญหา/การใหเหตุผลดีมาก 
2.50-3.49 การแกปญหา/การใหเหตุผลดี 
1.50-2.49 การแกปญหา/การใหเหตุผลพอใช 
1.00-1.49 การแกปญหา/การใหเหตุผลควรปรับปรุง 

 
 4. นําแบบประเมินทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร เสนอตออาจารยผูควบคุม
วิทยานิพนธ และผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน ใชดุลยพินิจเพื่อตรวจสอบการวัดผลประเมินผล ความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity) โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item 
Objective Congruence : IOC) ไดคาดัชนีความสอดคลอง 1.00 (ดังภาคผนวก ข หนา 132) 
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 5.  นําแบบประเมินทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรที่สมบูรณมาเปนเครื่องมือใน
การวิจัย 
 
 การสรางแบบประเมินความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ดังแสดงใน
แผนภูมิที่ 4 
 
 ศึกษาหลักสูตรกลุมสาระคณิตศาสตร สาระเรขาคณิต ชวงชั้นที่ 3 
ขั้นที่ 1 จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
 และ ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการสรางเครื่องมือวัดผลทางการศึกษา 
 
 
 วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงค โดยพิจารณาจากความสําคัญ 
ขั้นที่ 2 ของผลการเรียนรูที่คาดหวัง และใหครอบคลุมเนื้อหา 
 
 
ขั้นที่ 3 สรางแบบประเมินความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 
 
 
ขั้นที่ 4 เสนอแบบประเมินความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 
 ใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบ 
 
 
ขั้นที่ 5 นําแบบประเมินความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร  
 ใชเปนเครื่องมือในการวิจัย 
 
 แผนภูมิที่ 4 ขั้นตอนการสรางแบบประเมินความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร
      
 การสรางแบบสอบถามความคิดเห็น ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบ
ปฏิบัติการสอบถามในลักษณะ 3 ประเด็น คือ 1) บรรยากาศในการเรียน 2) การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู  3) ประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชวิธีสอนแบบปฏิบัติการ มีขั้นตอน
ดังนี้  
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 1.  ศึกษารูปแบบการทําแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ การจัดการเรียนรูโดยใชวิธี
สอนแบบปฏิบัติการ  
 2.  สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดการ
เรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบปฏิบัติการ จํานวน 1 ฉบับ มีลักษณะ 3 ประเด็น คือ 1) บรรยากาศในการ
เรียน 2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู 3) ประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู แบงออกเปน 
2 ตอนดังนี้ 
  ตอนที่ 1  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบ
ปฏิบัติการ เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) มี 3 ระดับ มีเกณฑการกําหนด
ความคิดเห็นดังนี้ ระดับ 3 หมายถึง พอใจมาก ระดับ 2 หมายถึง พอใจปานกลาง ระดับ 1 หมายถึง 
พอใจนอย จํานวน 10 ขอ โดยใชวิธีการของครอนบัค หาคาความเชื่อมั่น (มาเรียม นิลพันธุ 2547 : 
183)  
 
ตารางที่ 5  เกณฑการกําหนดระดับความคิดเห็น 
 

ระดับความคดิเห็น คะแนนที่ได 
เห็นดวยมาก 3 คะแนน 

เห็นดวยปานกลาง 2 คะแนน 
เห็นดวยนอย 1 คะแนน 

 
   ตอนที่ 2  ใหนักเรียนเขียนพรรณนาความ เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอการจัดการ
เรียนรู และขอเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู จํานวน 1 ขอ ใชวัดหลังการจัดการเรียนรู
ดวยวิธีสอนแบบปฏิบัติการ 
 
ตารางที่ 6  เกณฑการแปลความหมายของคาระดับความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรู 

  โดยใชวิธีสอนแบบปฏิบัติการ 
 

คาเฉลี่ย ระดับความคดิเห็น 
2.50-3.00 เห็นดวยมาก 
1.50-2.49 เห็นดวยปานกลาง 
1.00-1.49 เห็นดวยนอย 
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 3.  นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่สรางเสนอตออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และ
ผูเชี่ยวชาญดานของเนื้อหา การจัดการเรียนรู และดานวัดผล จํานวน 3 คน และหาคาดัชนีความ
สอดคลอง (Index of  item Objective : IOC) ไดคาดัชนีความสอดคลอง 1.00 (ดังภาคผนวก ข หนา 
133) 
 4.  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงตามคําแนะนําแลว ไปทดลองใชกับนักเรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 2/8 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 1 หองเรียน นําผลการ
ทดสอบมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นโดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α  - Coefficient) ของ 
Cronbach ไดคาความเชื่อมั่น 0.87 (ดูภาคผนวก ข หนา 134) 
 5. นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอน
แบบปฏิบัติการ ไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัยกับนักเรียนกลุมทดลอง 
 

ขั้นที่ 1 ศึกษาวิธีสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน  
 ที่มีตอการจัดการเรียนรู 
 
 
ขั้นที่ 2 สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 
 ที่มีตอรูปการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบปฏิบัติการ 
 
  
 เสนอแบบสอบถามความคิดเห็น ตออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  
 ขั้นที่ 3  และผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา การจัดการเรียนรู 

  และการวัดผล หาคาดัชนีความสอดคลอง IOC 
 
 
ขั้นที่ 4  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช 
 แลวนําผลมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น 
 

    
ขั้นที่ 5  ปรับปรุงเปนแบบสอบถามที่สมบูรณนําไปใชเปนเครื่องมือ 
 ในการวิจัย  
 
แผนภูมิที่ 5 การสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบปฏิบัติการ  
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วิธีดําเนินการทดลอง 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดดําเนินการทดลอง แบงเปน 3 ขั้นตอนดังนี้ 
 1.  ขั้นกอนการทดลอง เปนขั้นที่ผูวิจัยเตรียมความพรอมในดานตางๆ ดังตอไปนี้ 
  ใหนักเรียนกลุมทดลองทําการทดสอบ (Pretest) เพื่อวัดความรูเรื่องการแปลงทาง
เรขาคณิต โดยใชแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น และไดผานการตรวจแกไขจากผูเชี่ยวชาญ ตลอดจน
การวิเคราะหหาคุณภาพของเครื่องมือแลว 
 2.  ขั้นทดลอง ดําเนินการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบปฏิบัติการ โดยมีขั้นตอนใน
การจัดการเรียนรูประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นนํา 2) ขั้นปฏิบัติการ 3) ขั้นสรุป และ 4) ขั้น
ประเมินผล และใชกิจกรรมบทเรียนปฏิบัติการ ไดแก การทดลอง การฝกทักษะการแกปญหา การ
ใหเหตุผล จากบัตรงาน และบัตรปญหา ตามแผนการจัดกิจกรรมที่สรางไวประกอบดวย เนื้อหา
สาระ ความคิดรวบยอด จุดประสงคยอย ผลการเรียนรูที่คาดหวัง แนวการจัดกิจกรรม ระยะเวลาจัด
กิจกรรม ส่ือในการจัดกิจกรรม การวัดและประเมินผล โดยใชเครื่องมือที่ใชในการวิจัยที่เตรียมไว 
ซ่ึงมีรายละเอียดการสอนดําเนินการดังตอไปนี้ 
  2.1 ระยะเวลาทดลอง ทําการทดลองจํานวน 4 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน วันละ 1 
ช่ัวโมง รวม 12 ช่ัวโมง ระหวางวันที่ 28 สิงหาคม 2549 ถึง 22 กันยายน 2549 
  2.2  เนื้อหาไดแก สาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
หนวยการเรียนรูที่ 4 เร่ืองการแปลงทางเรขาคณิต สาระที่ 3 เรขาคณิต มาตรฐาน ค 3.2 กําหนดการ
ใชการนึกภาพคือการเกิดภาพในสมอง (visualization) ใหเหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning) 
และใชแบบจําลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแกปญหา และไดกําหนดมาตรฐานการ
เรียนรูสวนหนึ่งในชวงชั้นนี้ไววาผูเรียนตองเขาใจเกี่ยวกับการแปลง (transformation) ทางเรขาคณิต
ในเรื่อง การเลื่อนขนาน (translation) การสะทอน (reflection) และการหมุน (rotation) 
  กิจกรรมการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบปฏิบัติการ ดังตารางที่ 7 ตอไปนี้ 
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ตารางที่ 7  แผนการจัดการเรียนรูที่จัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบปฏิบัติการ 
 

แผนการจัดการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง จํานวน
ช่ัวโมง 

1. สมบัติของการเลื่อนขนาน วิเคราะหและอธิบายความสัมพันธระหวางรูป
ตนแบบและรูปที่ไดจากการเลื่อนขนานได 

1 

2. การเลื่อนขนานบนระนาบ
พิกัดฉาก นําสมบัติเกี่ยวกับการเลื่อนขนานไปใชได 1 

3.  ภาพที่เกดิจากการเลื่อน
ขนาน 

บอกพิกัดของรูปเรขาคณิตที่เกิดจากการเลื่อนขนาน
บนระนาบพิกัดฉากได 

1 

4.  โจทยปญหาการ 
เล่ือนขนาน  

บอกพิกัดของรูปเรขาคณิตที่เกิดจากการเลื่อนขนาน
บนระนาบพิกัดฉากได 

1 

5.  สมบัติการสะทอน วิ เคราะหและอธิบายความสัมพันธระหวางรูป
ตนแบบและรูปที่ไดจากการสะทอนได 

1 

6.  การสะทอนภาพ  นําสมบัติเกี่ยวกับการสะทอนไปใชได 1 
7. การสะทอนบนระนาบ 
 พิกัดฉาก 

บอกพิกัดของรูปเรขาคณิตที่เกิดจากการสะทอนบน
ระนาบพิกัดฉากได 

1 

8.  โจทยปญหาการ 
 สะทอน 

บอกพิกัดของรูปเรขาคณิตที่เกิดจากการสะทอนบน
ระนาบพิกัดฉากได 

1 

9.  สมบัติการหมนุ วิ เคราะหและอธิบายความสัมพันธระหวางรูป
ตนแบบและรูปที่ไดจากการหมุนได 

1 

10. การหมุนบน 
ระนาบพิกดัฉาก นําสมบัติเกี่ยวกับการหมุนไปใชได 1 

11.  ภาพที่เกดิจากการหมุน บอกพิกัดของรูปเรขาคณิตที่เกิดจากการหมุนบน
ระนาบพิกัดฉากได 

1 

12.  การแปลงทางเรขาคณิต บอกพิกัดของรูปเรขาคณิตที่เกิดจากการหมุนบน
ระนาบพิกัดฉากได 

1 

รวม 12 
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  2.3 การนําแผนการจัดการเรียนรูไปใชเพื่อวัดผลการเรียนรูเรื่อง การแปลงทาง
เรขาคณิต ตามขั้นตอนดังนี้ 
   1. การเตรียมความพรอมและทบทวนความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการแปลงทาง
เรขาคณิต และการดําเนินการตามการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมบทเรียนปฏิบัติการ ดังนี้ 

    1.1 จัดกลุมนักเรียนโดยคละความสามารถ เพศ กลุมละประมาณ 4-5 คน 
    1.2  ช้ีแจงจุดประสงคการเรียนรู 
    1.3  ช้ีแจงกิจกรรมปฏิบัติการ และขั้นตอนการดําเนินการ 
    1.4  ช้ีแจงเกณฑการประเมินการรวมกิจกรรมการเรียนรู 
   2.  การจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนปฏิบัติการ มีขั้นตอนดังตอไปนี้ 

    ขั้นนํา เปนขั้นที่ครูช้ีแจงทําความเขาใจกับนักเรียนกลุมตัวอยางถึงวิธีการ
เรียนคณิตศาสตรแบบปฏิบัติการ ช้ีแจงวัตถุประสงค พรอมกับอธิบายขั้นตอนการเรียน จากบทเรยีน
ปฏิบัติการที่ครูวางแผนไว แลวแบงนักเรียนออกเปนกลุมยอยๆ แบบคละความสามารถ คือกลุม
นักเรียนเกง กลุมปานกลาง และกลุมออน โดยดูจากคะแนนการสอบวัดผลการเรียนรูในชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ของนักเรียนกลุมตัวอยาง และแบงนักเรียนออกเปนกลุมละประมาณ 4-5 คน เพื่อ
ดําเนินการทดลองตามกิจกรรมที่วางไว  
    ขั้นปฏิบัติการ เปนขั้นที่ครูเสนอแนะกิจกรรมการเรียนการสอนจาก
บทเรียนปฏิบัติการที่ครูไดวางแผนไว ดังตอไปนี้ นักเรียนแตละกลุมทํากิจกรรมการทดลองตามที่
ครูเตรียมสื่อและอุปกรณไวให มีการการจดบันทึกตามหัวขอที่ครูออกแบบไว นักเรียนสังเกตและ
ศึกษาผลการทดลองเพื่อใหนักเรียนไดคนพบหลักการ และกฎเกณฑตางๆ ดวยตนเอง หลังจากนั้น
นักเรียนแตละคนฝกทักษะการแกปญหา ทักษะการใหเหตุผล จากบัตรงาน และบัตรปญหา ที่ครู
จัดเตรียมไว นักเรียนทุกคนรวมกันเฉลยกิจกรรมจากแบบฝกทักษะ จากบัตรงาน และจากบัตร
ปญหา การทํากิจกรรมอยูภายใตการแนะนําของครู โดยครูคอยควบคุมดูแลแนะนําขอบกพรองทุก
ขั้นตอน 
    ขั้นสรุป ในขั้นนี้นักเรียนเสนอผลการทดลอง การปฏิบัติงานของกลุมยอย 
โดยการอภิปรายกลุม นักเรียนรวมกันสรุปการทดลอง การปฏิบัติกิจกรรม นักเรียนนําเสนอผลการ
ฝกทักษะจากบัตรงาน และบัตรปญหา จนไดขอสรุปไปในทิศทางเดียวกัน หลังจากนั้นครูจึงสรุป
อีกครั้งหนึ่งเพื่อความเขาใจในมโนมติที่ตรงกันของนักเรียน 
    ขั้นการประเมินผล ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมกลุมโดยครูเปน
ผูประเมิน จากแบบประเมินที่ผูวิจัยสรางขึ้น ประเมินทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรจากการ
ปฏิบัติบัตรงานโดยใชแบบประเมินที่ผูวิจัยสรางขึ้น  
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 3.  ขั้นหลังการทดลอง 
  3.1 ใหนักเรียนทําแบบทดสอบจากหลังเรียน (Post – test) โดยใชแบบทดสอบ
วัดผลการเรียนรูเร่ืองการแปลงทางเรขาคณิต ซ่ึงเปนแบบทดสอบชุดเดียวกับที่ใชทดสอบกอนเรียน
แลวบันทึกผลการสอบใหเปนคะแนนหลังเรียน  
  3.2 ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบนําคะแนนที่ไดไปวิเคราะหวิธีทางสถิติเพื่อ
ตรวจสอบสมมุติฐาน 
  3.3 ใหนักเรียนตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการ
เรียนรูดวยวิธีสอนแบบปฏิบัติการ โดยใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
 

ขั้นตอนการจดัการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบปฏิบัติการ 
 

  
ขั้นนํา  

  

- ช้ีแจงทําความเขาใจวิธีการเรียนแบบปฏิบัติการ, อธิบายขั้นตอนการ
เรียนจากบทเรียนปฏิบัติการ, แบงนักเรียนออกเปนกลุมยอยแบบคละ
ความสามารถ คือ เกง ปานกลาง ออน กลุมละ 4-5 คน 

   
  

ขั้นปฏิบัติการ  
  

- นักเรียนแตละกลุมทํากิจกรรมบทเรียนปฏิบัติการ คือทําการทดลอง
ตามกิจกรรมที่ครูเตรียมสื่อและอุปกรณไว บันทึกขอมูล เพื่อการคนพบ
หลักการและกฎเกณฑดวยตนเอง, นักเรียนทุกคนฝกทักษะการแกปญหา
และทักษะการใหเหตุผล จากบัตรงาน และบัตรปญหาที่ครูสรางขึ้น 

  
ขั้นสรุป  

  

- นักเรียนเสนอผลการปฏิบัติงานกลุมและตนเอง, โดยการอภิปรายกลุม 
- นักเรียนรวมกันสรุปจากการปฏิบัติกิจกรรมจนไดขอสรุป และเกิด
มโนมติที่ถูกตอง, ครูสรุปอีกครั้งเพื่อใหนักเรียนเขาใจตรงกัน 

   
ขั้นประเมินผล 

 
 -  ประเมินทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 

- การทําบัตรงาน  
    

แผนภูมิที่ 6  ขั้นตอนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบปฏิบัติการ 
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การวิเคราะหขอมูล 
 1. เปรียบเทียบผลการเรียนรู เร่ืองการแปลงทางเรขาคณิต กอนและหลังการจัดการ
เรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบปฏิบัติการ  
  1.1 โดยแสดงคาเฉลี่ย ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนผลการเรียนรู
ของกลุมกอนและหลังการเรียนรู 
  1.2 วิเคราะหความแตกตางโดยการทดสอบคาที (t-test) แบบ Dependent 
 2. ความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ดวยการจัดการเรียนรูดวยวิธี
สอบแบบปฏิบัติการ 
  2.1 โดยแสดงคาเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนความสามารถในทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตรดานการแกปญหาและดานการใหเหตุผล โดยใชเกณฑแปลความหมาย ดังนี้  
 

คาเฉลี่ย ระดับความสามารถ 
3.50-4.00 การแกปญหา/การใหเหตุผลดีมาก 
2.50-3.49 การแกปญหา/การใหเหตุผลดี 
1.50-2.49 การแกปญหา/การใหเหตุผลพอใช 
1.00-1.49 การแกปญหา/การใหเหตุผลควรปรับปรุง 

 
  2.2 โดยแสดงคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความสามารถในทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตรดานการแกปญหาและดานการใหเหตุผล 
 3.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบปฏิบัติการ 
  3.1 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู
โดยใชวิธีสอนแบบปฏิบัติการ โดยใชเกณฑการแปลความหมาย ดังนี้ 
 

คาเฉลี่ย ระดับความคดิเห็น 
2.50-3.00 เห็นดวยมาก 
1.50-2.49 เห็นดวยปานกลาง 
1.00-1.49 เห็นดวยนอย 

 
  3.2 โดยแสดงคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนระดับความคิดเห็นของ
นักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบปฏิบัติการ 
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ตารางที่ 8  สรุปวิธีดําเนินการวิจัย 
 

วัตถุประสงค วิธีดําเนนิการวิจัย กลุมตัวอยาง เครื่องมือ/ 
การวิเคราะหขอมูล 

1.  เพื่อเปรียบเทยีบ
ผลการเรียนรู เร่ืองการ
แปลงทางเรขาคณิต 
ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 2 กอน
และหลังการสอนแบบ
ปฏิบัติการ 

1.  ช้ีแจงทําความ
เขาใจกับนักเรยีนกลุม
ตัวอยางถึงวิธีการเรียน
คณิตศาสตรแบบ
ปฏิบัติการ ช้ีแจง
วัตถุประสงค อธิบาย
ขั้นตอนการเรยีนชี้แจง
เกณฑการประเมินการ
รวมกิจกรรมการ
เรียนรู จนแนใจวา
นักเรียนเขาใจดีแลว 
จึงทดสอบกอนเรียน 
2.  ทดลองสอนโดย
ใชวิธีสอนแบบ
ปฏิบัติการกับนักเรียน
กลุมทดลอง 
3.นําแบบทดสอบ
วัดผลการเรียนรู
ทดสอบนักเรยีนหลัง
เรียน 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 
โรงเรียน 
กําแพงแสนวทิยา 
จํานวน 34 คน 

1. แผนการจัดการ
เรียนรู 
2.  แบบทดสอบ
วัดผลการเรียนรู
กอนและหลังเรียน 
วิเคราะหขอมูลโดย
ใชคาเฉลี่ย ( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
และทดสอบคาที  
(t-test) แบบ 
Dependent 
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ตารางที่ 8  (ตอ) 
 

วัตถุประสงค วิธีดําเนนิการวิจัย กลุมตัวอยาง เครื่องมือ/ 
การวิเคราะหขอมูล 

2. เพื่อศึกษา
ความสามารถใน
ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตรดาน
การแกปญหาและดาน
การใหเหตุผล 

4.  ประเมิน
ความสามารถใน
ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตรจาก
การปฏิบัติงานแตละ
กิจกรรมที่กําหนดให 

 3.  แบบประเมิน
ความสามารถใน
ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 
วิเคราะหขอมูลโดย
ใชคาเฉลี่ย ( X )  
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

3.  เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นของนกัเรียนที่
มีตอวิธีสอนแบบ
ปฏิบัติการ 

5.  สอบถามความ
คิดเห็นของนกัเรียนที่
เรียนดวยการจดัการ
เรียนรูโดยใชวธีิสอน
แบบปฏิบัติการ 

 4.  แบบสอบถาม
ความคิดเหน็ของ
นักเรียน วิเคราะห
ขอมูลโดยใช 
คาเฉลี่ย ( X )  
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
และการวิเคราะห
เนื้อหา (Content 
Analysis) 
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บทท่ี 4 
การวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลการเรียนรู เร่ืองการแปลงทางเรขาคณิต โดยใชวิธีสอนแบบ
ปฏิบัติการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยนําเครื่องมือที่ใชในการ
วิจัย ไดแกแผนการจัดการเรียนรูเร่ืองการแปลงทางเรขาคณิต แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เร่ือง
การแปลงทางเรขาคณิต แบบประเมินความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรดานการ
แกปญหาและดานการใหเหตุผล และแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอวิธีสอนแบบปฏิบัติการ ที่
ผานการตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน นําไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/10 
ที่ไมใชกลุมทดลอง จํานวน 6 แผนการจัดการเรียนรู แลวจึงนําไปทดลองใชกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2/8 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 
จํานวน 34 คน ดวยการทดสอบกอนเรียน จากนั้นดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการ
จัดการเรียนรู ประเมินความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรดานการแกปญหาและ
ดานการใหเหตุผล แลวจึงทดสอบหลังเรียน และสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเพื่อเปนการ
ตอบวัตถุประสงคการวิจัยและขอคําถามในการวิจัย ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
แบงเปน 3 ตอนดังนี้ 
 
 ตอนที่ 1  ผลการเรียนรูเร่ืองการแปลงทางเรขาคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 
โดยใชวิธีสอนแบบปฏิบัติการ 
 ตอนที่ 2  ผลการศึกษาความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรดานการ
แกปญหาและดานการใหเหตุผล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชวิธีสอนแบบปฏิบัติการ 
 ตอนที่ 3  ผลการศึกษาความคิดเห็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอวิธีสอน
แบบปฏิบัติการ 
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ตอนที่ 1  ผลการเรียนรูเร่ืองการแปลงทางเรขาคณิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยใช 
วิธีสอนแบบปฏิบัติการ 
 
 การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามของการวิจัยขอที่ 1 ผลการเรียนรูเร่ืองการแปลงทาง
เรขาคณิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชวิธีสอนแบบปฏิบัติการ กอนและหลังเรียน
แตกตางกันหรือไม (ดังภาคผนวก ค หนา 140) มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 9  เปรียบเทียบผลการทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน เร่ืองการแปลงทาง

เรขาคณิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชวิธีสอนแบบปฏิบัติการ 
 

การสอนแบบ
ปฏิบัติการ 

n คะแนนเต็ม X  S.D. 

กอนเรียน 34 30 11.38 3.12 
หลังเรียน 34 30 19.97 2.92 

t-test 
 
 

12.03 

Sig 
 
 

.00 
 
 จากตารางที่ 9 พบวา คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบวัดผลการเรียนรู เร่ืองการแปลงทาง
เรขาคณิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรม
ปฏิบัติการ โดยมีคาเฉลี่ยกอนเรียน ( X  = 11.33, S.D. = 3.12) และหลังเรียน ( X  = 19.97, S.D. = 
2.92) ซ่ึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่กําหนด
ไว คือผลการเรียนรูเรื่องการแปลงทางเรขาคณิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชวิธีสอน
แบบปฏิบัติการ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 
ตารางที่ 10 ผลการทดสอบวัดผลการเรียนรูหลังการเรียน เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต  
 แยกเปนรายเนื้อหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชวิธีสอนแบบปฏิบัติการ  
 (ดังภาคผนวก ง หนา 141) มีรายละเอียดดังนี้ 
 

เนื้อหา  (เร่ือง) จํานวนนักเรียน (คน) คะแนนเต็ม X  S.D. ลําดับที่ 
การเลื่อนขนาน 34 10 7.02 0.55 2 
 การสะทอน 34 10 5.64 1.51 3 
 การหมุน 34 10 7.32 1.36 1 
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 จากตารางที่ 10 พบวา คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียนเร่ืองการแปลงทาง
เรขาคณิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยแยกเปนรายเนื้อหา 3 เร่ือง ซ่ึงคะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบหลังเรียน เร่ืองการหมุน มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ( X  = 7.32, S.D. = 1.36) รองลงมาคือ 
เร่ืองการเลื่อนขนาน ( X  = 7.02, S.D. = 0.55) และเรื่องการสะทอนมีคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด ( X  = 
5.64, S.D. = 1.51)  
 
ตอนที่ 2 การศึกษาความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรดานการแกปญหาและ
ดานการใหเหตุผล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยใชวิธีสอนแบบปฏิบัติการ 
 การวิเคราะหขอมูล เพื่อตอบคําถามการวิจัยขอที่ 2 จากการวิเคราะหความสามารถใน
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรเร่ืองการแปลงทางเรขาคณิต อยูในระดับใด มีรายละเอียดดัง
ตารางที่ 11 (ดังภาคผนวก ง หนา 144) 
 
ตารางที่ 11  ความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรในดานการแกปญหาและดานการ
 ใหเหตุผล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชวิธีสอนแบบปฏิบัติการ 
 

ความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 

ดาน n คะแนน 
เต็ม X  S.D. ระดับ

ความสามารถ 
ลําดับ 
ที่ 

การแกปญหา 35 36 3.75 0.14 ดีมาก 1 
การใหเหตุผล 35 36 3.68 0.24 ดีมาก 2 

 
 จากตารางที่ 11 พบวา นักเรียนมีคะแนนความสามารถในทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตรดานการแกปญหาโดยมีคาเฉลี่ยของคะแนน ( X = 3.75, S.D. = 0.14) ระดับ
ความสามารถอยูในระดับดีมาก ดานการใหเหตุผลนักเรียนมีคะแนนความสามารถโดยมีคาเฉลี่ย
ของคะแนน ( X = 3.68, S.D. = 0.24) ระดับความสามารถอยูในระดับดีมากเชนกัน 
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ตอนที่ 3  การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใช
วิธีสอนแบบปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาผลการเรียนรูเร่ืองการแปลงทางเรขาคณิตในดานการจัดกิจกรรม
การเรียนรู ดานบรรยากาศในการเรียนรู และดานประโยชนท่ีไดรับจากการจัดการเรียนรู 
 การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามการวิจัยในขอที่ 3 จากการวิเคราะหแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอวิธีสอนแบบปฏิบัติการ อยูในระดับใดและ
เปนอยางไร 
 1.  ระดับความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใช
วิธีสอนแบบปฏิบัติการ ดังตารางที่ 12 

 
ตารางที่ 12  ระดับความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดย 

  ใชวิธีสอนแบบปฏิบัติการ 
 
ความคิดเหน็ X  S.D. ระดับความคิดเห็น ลําดับที่ 

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 2.66 0.47 เห็นดวยมาก 1 
ดานบรรยากาศในการเรียนรู 2.37 0.50 เห็นดวยปานกลาง 2 
ดานประโยชนที่ไดรับ 2.66 0.47 เห็นดวยมาก 1 

รวม 2.56 0.48 เห็นดวยมาก - 
 
 จากตารางที่ 12 พบวาโดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมการเรียน
เรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบปฏิบัติการ อยูในระดับเห็นดวยมาก ( X = 2.56, S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณา
เปนรายดานดานพบวา นักเรียนเห็นดวยมากเปนลําดับที่ 1 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูและดาน
ประโยชนที่ไดรับ ( X = 2.66, S.D. = 0.47) รองลงมาไดแกดานบรรยากาศในการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู ( X = 2.37, S.D. = 0.50) ตามลําดับ 
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 2.  ระดับความคิดเห็นดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบปฏิบัติการ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดังตารางที่ 13  
 
ตารางที่ 13  ระดับความคิดเห็นดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบปฏิบัติการ  

  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
 
ความคิดเหน็ดานการจัดการเรียนรู 
โดยใชวิธีสอนแบบปฏิบัติการ 

X  S.D. ระดับ 
ความคิดเหน็ 

ลําดับ
ที่ 

1.  กิจกรรมการจัดการเรียนรูสามารถปฏิบัติ 
ไดจริง 

2.65 0.49 เห็นดวยมาก 3 

2.  กิจกรรมการจัดการเรียนรูสอดคลองกับผล
การเรียนรูที่คาดหวัง 

2.68 0.47 เห็นดวยมาก 2 

3.  กิจกรรมสงเสริมผู เรียนเปนผูลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมดวยตนเองเปนกลุม/รายบุคคล 

2.62 0.49 เห็นดวยมาก 4 

4.  กิจกรรมจัดการเรียนรูมีความหลากหลายได
ปฏิบัติจริง 

2.71 0.46 เห็นดวยมาก 1 

รวม 2.66 0.47 เห็นดวยมาก  
 
 จากตารางที่ 13 พบวาโดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นดานการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบปฏิบัติการ อยูในระดับเห็นดวยมาก ( X = 2.66, S.D. = 0.47) เมื่อพิจารณา
แตละรายขอพบวา นักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากทั้ง 4 ขอ เรียงตามลําดับดังนี้ 
ลําดับที่ 1 กิจกรรมจัดการเรียนรูมีความหลากหลายไดปฏิบัติจริง ( X = 2.71, S.D. = 0.46) ลําดับที่ 2 
กิจกรรมการจัดการเรียนรูสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง ( X = 2.68, S.D. = 0.47) รองลงมา
ลําดับที่ 3 กิจกรรมการจัดการเรียนรูสามารถปฏิบัติไดจริง ( X = 2.65, S.D. = 0.49) และลําดับ
สุดทายคือ กิจกรรมสงเสริมผูเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองเปนกลุม/รายบุคคล ( X = 
2.62, S.D. = 0.49)  
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 3.  ระดับความคิดเห็นดานบรรยากาศในการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบปฏิบัติการของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดังตารางที่ 14  
 
ตารางที่ 14  ระดับความคิดเห็นดานบรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบ 

 ปฏิบัติการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
 

ความคิดเหน็ดานบรรยากาศในการเรยีนรู 
โดยใชวิธีสอนแบบปฏิบัติการ 

X  S.D. ระดับ 
ความคิดเหน็ 

ลําดับ 
ที่ 

1.  กิจกรรมการจัดการเรียนรูเหมาะสมกับเวลา 
สงเสริมบรรยากาศแหงการเรียนรู 

2.26 0.51 เห็นดวย 
ปานกลาง 

3 

2.  กิจกรรมการจัดการเรียนรูทําใหบรรยากาศใน
หองเรียนมีความสนุกสนาน ตื่นเตน 

2.41 0.50 เห็นดวย 
ปานกลาง 

2 

3.  กิจกรรมการจัดการเรียนรูสงเสริมผูเรียนได
แสดงความคิดเห็น อภิปรายถึงความสําเร็จของงาน 
ปญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางแกไข 

2.44 0.50 เห็นดวย 
ปานกลาง 

1 

รวม 2.37 0.50 เห็นดวย 
ปานกลาง 

 

 
 จากตารางที่ 14 พบวาโดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นดานบรรยากาศในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบปฏิบัติการ อยูในระดับเห็นดวยปานกลาง ( X = 2.37, S.D. = 
0.50) เมื่อพิจารณาแตละรายขอพบวา นักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยปานกลางทั้ง 3 ขอ 
เรียงตามลําดับดังนี้ ลําดับที่ 1 กิจกรรมจัดการเรียนรูสงเสริมผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น อภิปราย
ถึงความสําเร็จของงาน ปญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางแกไข ( X  = 2.44, S.D. = 0.50) ลําดับที่ 2 
กิจกรรมการจัดการเรียนรูทําใหบรรยากาศในหองเรียนมีความสนุกสนาน ตื่นเตน ( X  = 2.41, S.D. 
= 0.50) รองลงมาลําดับที่ 3 กิจกรรมการจัดการเรียนรูเหมาะสมกับเวลา สงเสริมบรรยากาศแหงการ
เรียนรู ( X  =  2.26, S.D. = 0.51)  
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 4.  ระดับความคิดเห็นดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธี
สอนแบบปฏิบัติการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดังตารางที่ 15  
 
ตารางที่ 15  ระดับความคิดเห็นดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธี 

  สอนแบบปฏิบัติการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
 
ความคิดเหน็ดานประโยชนที่ไดรับ 
โดยใชวิธีสอนแบบปฏิบัติการ 

X  S.D. ระดับ 
ความคิดเหน็ 

ลําดับ 
ที่ 

1.  กิจกรรมการจัดการเรียนรูสงเสริมใหผูเรียนรูจัก
วางแผน คิดวิเคราะห เปนแนวทางไปสูความสําเร็จ
ในการปฏิบัติกิจกรรม 

2.71 0.46 เห็นดวยมาก 2 

2.  กิจกรรมการจัดการเรียนรูทําใหนักเรียนมี
ทัศนคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร 

2.53 0.51 เห็นดวยมาก 3 

3.  กิจกรรมการจัดการเรียนรูชวยใหนักเรียนนํา
ความรูไปใชในชีวิตประจําวัน 

2.74 0.45 เห็นดวยมาก 1 

รวม 2.66 0.47 เห็นดวยมาก  
 
 จากตารางที่ 15 พบวาโดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นดานประโยชนที่ไดรับจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบปฏิบัติการ อยูในระดับเห็นดวยมาก ( X  = 2.66, S.D. 
= 0.47) เมื่อพิจารณาแตละรายขอพบวา นักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากทั้ง 3 ขอ 
เ รียงตามลําดับดังนี้  ลําดับที่  1 กิจกรรมจัดการเรียนรูชวยใหนักเรียนนําความรูไปใชใน
ชีวิตประจําวัน ( X  = 2.74, S.D. = 0.45) ลําดับที่ 2 กิจกรรมการจัดการเรียนรูสงเสริมใหผูเรียนรูจัก
วางแผน คิดวิเคราะห เปนแนวทางไปสูความสําเร็จในการปฏิบัติกิจกรรม ( X  = 2.71, S.D. = 0.46) 
รองลงมาลําดับที่ 3 กิจกรรมการจัดการเรียนรูทําใหนักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร ( X  = 
2.53, S.D. = 0.51)  
 นอกจากนี้นักเรียนไดใหขอเสนอแนะจากคําถามปลายเปดในการตอบแบบสอบถาม
ภายหลังการสอนดวยวิธีแบบปฏิบัติการ สรุปไดดังตอไปนี้ 1) นักเรียนชอบกิจกรรมการทดลอง
ปฏิบัติจริง เพราะสนุกสนาน ตื่นเตน เกิดการกระตือรือรน มีความเปนอิสระ และไดเรียนรูไป
พรอมๆ กับเพื่อน 2) นักเรียนตองการใหมีกิจกรรมการเรียนแบบปฏิบัติการในเรื่องอื่นๆ ดวย เพราะ
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สามารถทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง 3) บางกิจกรรมปฏิบัติการเวลาไมพออยากใหมีการ
เพิ่มเวลา 
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บทท่ี 5 
สรุปผล อภปิรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลการเรียนรู เร่ืองการแปลงทางเรขาคณิต โดยใชวิธีสอนแบบ
ปฏิบัติการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ใช
แบบแผนการวิจัยแบบ Pre Experimental Design แบบ One Group Pretest Posttest Design 
ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ของโรงเรียนกําแพงแสนวิทยา 
อําเภอกําแพงแสน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2549 จํานวน 10 หองเรียน รวมจํานวนนักเรียนทั้งหมด 345 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/8 ของโรงเรียนกําแพงแสนวิทยา อําเภอกําแพงแสน สังกัดสํานักงาน
เขตการศึกษานครปฐม เขต 1 กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 จํานวน 34 คน การ
วิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู เร่ืองการแปลงทางเรขาคณิต ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังการสอนแบบปฏิบัติการ 2) เพื่อศึกษาความสามารถในทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตรดานการแกปญหาและดานการใหเหตุผล 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบปฏิบัติการ  
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูเรื่องการแปลงทาง
เรขาคณิต แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู ซ่ึงเปนแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ มี
คาความยากงาย (p) ระหวาง 0.34 - 0.71 มีคาอํานาจจําแนก (r) ระหวาง 0.20 - 0.71 และมีคาความ
เชื่อมั่น (Reliability) เทากับ 0.76 แบบประเมินความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร
ดานการแกปญหาและดานการใหเหตุผล จํานวน 9 เร่ือง และแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบปฏิบัติการ ซ่ึงเปนแบบมาตรสวนประมาณคา 3 ระดับ จํานวน 10 ขอ 
จากการทดลองใชไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความคิดเห็น เทากับ 0.87 การวิเคราะห
ขอมูลและสถิติที่ใชคือ 1) คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนผลการ
เรียนรูเรื่องการแปลงทางเรขาคณิต 2) เปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียนเร่ืองการ
แปลงทางเรขาคณิต โดยใชสูตร t-test แบบ Dependent 3) คะแนนความสามารถในทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตรดานการแกปญหาและดานการใหเหตุผล โดยหาคาเฉลี่ย ( X ) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 4) คาความคิดเห็นที่มีตอวิธีสอนแบบปฏิบัติการ แบบมาตราสวน
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ประมาณคา และคําถามปลายเปด โดยหาคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 
 การวิจัย เร่ือง การพัฒนาผลการเรียนรู เร่ืองการแปลงทางเรขาคณิต โดยใชวิธีสอนแบบ
ปฏิบัติการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีผลการวิจัยดังนี้ 
 1.  ผลการเรียนรู เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใช
วิธีสอนแบบปฏิบัติการ พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงยอมรับกับ
สมมติฐานการวิจัยที่กําหนดไว โดยมีคาเฉลี่ยของผลการเรียนรู เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต หลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยการทดสอบหลังเรียนโดยแยกแตละเรื่อง พบวา 
เรื่องการหมุนมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือเร่ืองการเลื่อนขนาน และเรื่องการสะทอน มี
คะแนนเฉลี่ยต่ําที่สุด 
 2.  ความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรดานการแกปญหาและดานการ
ใหเหตุผล พบวา นักเรียนมีคะแนนความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรดานการ
แกปญหาโดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ระดับความสามารถอยูในระดับดีมาก และดานการใหเหตุผล
นักเรียนมีคะแนนคาเฉลี่ยต่ําลงมา ระดับความสามารถอยูในระดับดีมากเชนกัน 
 3.  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบปฏิบัติการ มี
ความคิดเห็น โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา นักเรียนเห็นดวย
มากเปนลําดับที่ 1 คือ ดานการจัดการเรียนรู พบวาประเด็นที่นักเรียนเห็นดวยมากเปนลําดับที่ 1 คือ 
กิจกรรมจัดการเรียนรูมีความหลากหลายไดปฏิบัติจริง และนักเรียนเห็นดวยมากเปนลําดับสุดทาย
คือ กิจกรรมสงเสริมผูเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองเปนกลุม/รายบุคคล และดาน
ประโยชนที่ไดรับ ประเด็นที่นักเรียนเห็นดวยมากเปนลําดับที่ 1 คือ กิจกรรมการจัดการเรียนรูชวย
ใหนักเรียนนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน และประเด็นที่นักเรียนเห็นดวยมากเปนลําดับสุดทาย 
คือ กิจกรรมการจัดการเรียนรูทําใหนักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร สวนดานบรรยากาศใน
การจัดการเรียนรู ประเด็นที่นักเรียนเห็นดวยปานกลางเปนลําดับที่ 1 คือ กิจกรรมการจัดการเรียนรู
สงเสริมใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น อภิปรายถึงความสําเร็จของงาน ปญหาอุปสรรคตลอดจน
แนวทางแกไข และประเด็นที่นักเรียนเห็นดวยปานกลางเปนลําดับสุดทาย คือ กิจกรรมการจัดการ
เรียนรูเหมาะสมกับเวลา สงเสริมบรรยากาศแหงการเรียนรู 
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อภิปรายผล 
 
 จากการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาผลการเรียนรูเร่ืองการแปลงทางเรขาคณิต โดยใช
วิธีสอนแบบปฏิบัติการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผูวิจัยไดนําผลมาอภิปรายไดดังนี้ 
 1.  ผลการเรียนรูเรื่องการแปลงทางเรขาคณิต โดยใชวิธีสอนแบบปฏิบัติการ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่กําหนดไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา วิธีสอนแบบปฏิบัติการใชเทคนิคการ
จัดการเรียนรูที่เนนใหนักเรียนไดปฏิบัติจริง นักเรียนจะเกิดความเขาใจอยางถองแท ครูผูสอนไดจัด
เตรียมการสอน ส่ือและอุปกรณไวเปนอยางดีเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักเรียนและนักเรียนมี
อิสระในการทํางาน การจัดเตรียมที่ดีเหมาะสมกับเนื้อหาและการจัดกิจกรรมที่พรอมของครูและ
นักเรียน จึงทําใหการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงคและสงผลใหผลการเรียนรูสูงขึ้น จากผลการ
เรียนรูจากการทดสอบหลังเรียนในเรื่องการหมุนนักเรียนทําคะแนนไดสูงที่สุด ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวาเนื้อหาในเรื่องการหมุนเปนเนื้อหาที่งายและไมซับซอนนักเรียนสามารถทําความเขาใจได
งาย สวนผลการเรียนรูเร่ืองการสะทอนนักเรียนทําคะแนนไดต่ําที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาเนื้อหา
เร่ืองการสะทอนยากตอการเขาใจและซับซอนทําใหนักเรียนทําคะแนนไดนอย ประกอบกับความรู
พื้นฐานของนักเรียนในเรื่องการสะทอนภาพมีนอยและเนื่องจากโครงสรางการจัดเวลาเรียนอาจไม
เพียงพอสําหรับการฝกปฏิบัติในเรื่องการสะทอน ดังนั้นจึงควรคํานึงถึงเรื่องเวลาในการกิจกรรมให
เพิ่มมากขึ้นและจําเปนอยางยิ่งที่ตองใชวิธีสอนแบบปฏิบัติการกับกลุมทดลองโดยมีขั้นตอนที่ชวย
ใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาที่เรียนอยางชัดเจน คือ ขั้นนําครูมีการสรางความสนใจใหนักเรียนเกิดความ
อยากคนควาทดลองในสิ่งที่จะเรียน ขั้นปฏิบัติ ผูวิจัยไดจัดเตรียมการสอน ส่ือและอุปกรณที่ใชเพื่อ
อํานวยความสะดวกใหนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมจริง โดยเปนการเรียนจากประสบการณตรง 
นักเรียนไดทดลองปฏิบัติจริง คนควาขอมูล ตลอดจนวิธีการและกระบวนการรวบรวมขอมูล 
ตรวจสอบขอมูล หาขอสรุปดวยตนเอง โดยมีอิสระในการทํางาน ซ่ึงเปนการสงเสริมใหนักเรียน
เกิดความคิด ความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งที่ไดศึกษาจากประสบการณและส่ิงที่ไดจากการสังเกตจากการ
ปฏิบัติกิจกรรม จนสามารถสรุปเปนกฎเกณฑ หรือนิยามไดถูกตองซึ่งจะสงผลใหนักเรียนเกิดความ
เขาใจและจดจํากฎเกณฑ หรือนิยามไดอยางชัดเจนและในขั้นสรุป นักเรียนไดมีการรายงานผลการ
ปฏิบัติกิจกรรมและรวมกันอภิปรายผลโดยมีครูเปนที่ปรึกษาในการอภิปรายผลเพื่อใหไดขอสรุปที่
ถูกตองและครบถวน โดยนักเรียนสามารถจะนําขอสรุปที่ไดไปใชไดอยางถูกตอง จากการฝกทํา
บัตรงาน ซ่ึงผลจากการปฏิบัติการทดลองจะชวยทําใหเห็นผลงานและความกาวหนาอยางชัดเจนจึง
เปนการเสริมแรงใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรนในการเรียน ซ่ึงสอดคลองกับ อารีย คําปลอง 
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(2536 : 46) ไดกลาววาขั้นตอนของกิจกรรมการสอนแบบปฏิบัติการเปนการสอนที่เนน
กระบวนการเรียนรู หรือวิธีการคนหาความรู โดยนักเรียนเปนผูกระทํา ซ่ึงชวยใหนักเรียนเกิดความ
เขาใจเนื้อหาที่เรียนไดเปนอยางดี และสามารถจดจําความรูไดนานกวาการสอนที่เนนใหนักเรียนรู
เนื้อหาโดยการฟงคําอธิบายจากครูเพียงอยางเดียว เนื้อหาที่ผูวิจัยนํามาใชในการทดลองครั้งนี้เปน
เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต โดยลักษณะของเนื้อหาคอนขางเปนรูปธรรมเหมาะสมที่จะนํามา
จัดการเรียนการสอนแบบปฏิบัติการ ซ่ึงเปนเนื้อหาหนึ่งที่ลาวัลย พลกลา (2523 : 13) ไดเสนอไววา
เปนเนื้อหาที่เหมาะสมที่จะนํามาสรางเปนบทเรียนแบบปฏิบัติการ เพื่อใหนักเรียนสามารถศึกษา
คนควาดวยตนเอง โดยหาขอสรุปจากการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ส่ือที่ใชในการสอนแบบปฏิบัติการ
คร้ังนี้  คือ  บทเรียนปฏิบัติการ  บัตรกิจกรรมทดลอง  แบบประเมินความสามารถในทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร บัตรปญหา แบบฝกหัดและบัตรเฉลย ซ่ึงผูวิจัยสรางขึ้นใหเหมาะสม
กับความสามารถของนักเรียน มีลักษณะที่ผูเรียน เรียนรูอยางคอยเปนคอยไป โดยพัฒนาไปทีละ
นอยจากงายไปหายาก จนสามารถสรุปเปนกฎเกณฑได อุปกรณที่ใชในบทเรียนจะเปนของจริงหรือ
เปนวัสดุที่นักเรียนสามารถจับตองได ซ่ึงการใชส่ือดังกลาวตรงกับหลักการสรางมโนมติทาง
คณิตศาสตรที่ ยุพิน พิพิธกุล (2519 : 23-26) กลาวไววา การสรางมโนมติทางคณิตศาสตรนั้นสื่อที่
ใชควรเปนของจริงคือเมื่อนักเรียนสามารถสรุปกฎเกณฑไดแลว ยังไดฝกทักษะจากบัตรงานที่สราง
ขึ้นโดยยึดหลักการเรียนรูจากงายไปยาก พรอมกับสามารถตรวจคําตอบจากบัตรเฉลยดวยตนเอง ทํา
ใหนักเรียนไดรับรูผลงานและความกาวหนาของตัวเองซึ่งทําใหเกิดความภาคภูมิใจและมีความ
พยายามที่จะแกไขขอผิดพลาดดวยตนเอง การจัดกลุมในการสอนแบบปฏิบัติการในการวิจัยคร้ังนี้
ไดจัดนักเรียนออกเปนกลุมยอยกลุมละ 4-5 คนโดยคละความสามารถซึ่งสอดคลองกับที่ ลาวัลย  
พลกลา (2523 : 17) ที่เสนอไววา ในการจัดใหนักเรียนเรียนแบบปฏิบัติการ ถาเปนกลุมยอยควรมี
สมาชิก 2 - 5 คน สําหรับในการจัดนักเรียนเขากลุมนั้นในแตละกลุมควรมีนักเรียนเกง ปานกลาง
และออนคละอยูในกลุมเดียวกัน เพื่อจะไดชวยเหลือซ่ึงกันและกัน (ยุพิน พิพิธกุล 2519 : 75) ดังนั้น
เหตุผลที่กลาวมาขางตนเปนการสนับสนุนขอคนพบที่วา ผลการเรียนรูของนักเรียนที่ไดรับการสอน
แบบปฏิบัติการหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซ่ึงผลการวิจัยนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ อเนก  
สุดจํานงค (2531 : 67-69) ที่พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการ
สอนโดยวิธีสอนแบบปฏิบัติการสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ กฤษฎา ศรีชนะ (2537 : 74) ที่พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง
รูปเรขาคณิตและรูปทรงเรขาคณิตของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยวิธีสอนแบบปฏิบัติการแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับผลการวิจัยของ สุนันท ฉิมวัย (2548 : 60) ที่
พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปฏิบัติการกับการ
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สอนตามคูมือครู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับผลการวิจัยของ  
วงเดือน อินทนิเวศน (2544 : 66) ที่พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองเศษสวน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ภายหลังไดรับการสอนโดยใชชุดการจัดกิจกรรมคณิตศาสตรภายใตส่ิงแวดลอม
ในชีวิตประจําวันดวยวิธีสอนแบบปฏิบัติการสูงกวากอนไดรับการสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และสอดคลองกับงานวิจัยของ ซัคเคอร (Sucker 1978 : 2814-A) ที่พบวาการสอนแบบ
ปฏิบัติการเปนวิธีการสอนที่ทําใหการเรียนการสอนวิชาเรขาคณิตมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อ
พิจารณาตามเนื้อหาพบวาเนื้อหาเรื่องการสะทอนนักเรียนทําคะแนนเฉลี่ยไดต่ําสุด ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวา เนื้อหาเรื่องการสะทอนเปนเรื่องที่คอนขางยากและซับซอนตอการทําความเขาใจ นักเรียน
จําเปนตองมีความรูพื้นฐานหลักของการสะทอนมากอนดังนั้นจึงควรเพิ่มเติมเนื้อหาหลักการ
พื้นฐานของการสะทอนภาพและออกแบบกิจกรรมปฏิบัติการที่สามารถทําใหนักเรียนทดลอง
ปฏิบัติการแลวเขาใจหลักของการสะทอนไดงายขึ้น เกิดความเขาใจ เกิดมโนมติ สามารถสรางองค
ความรูไดดวยตนเอง ซ่ึงจะสงผลใหผลการเรียนรูของนักเรียนสูงขึ้น 
 2.  การศึกษาความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรดานการแกปญหา
และดานการใหเหตุผล ของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปฏิบัติการ พบวาความสามารถดานการ
แกปญหาและดานการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปฏิบัติการอยูใน
ระดับความสามารถดีมาก ซ่ึงเปนการตอบคําถามในการวิจัยขอที่ 2 ทั้งนี้อาจเปนเพราะการสอน
แบบปฏิบัติการ เปนการสอนที่ชวยสงเสริมพฤติกรรมการเรียนรูของเด็กในวัยนี้ ซ่ึงเปนวัยที่อยากรู
อยากเห็น อยากทดลอง อยากแสดงออก และถาเขาไปไดทํากิจกรรมหรือทดลองดวยตนเองแลวจะ
ทําใหเขาใจขั้นตอนเขาใจปญหาและเรียนรูวิธีการแกปญหาและการใหเหตุผลไดดี ซ่ึงตรงกับ
แนวคิดของ เบลล (Bell 1978 : 21) ที่กลาววา กระบวนการคิดแกปญหาเปนกิจกรรมที่สําคัญ เมื่อครู
นําเสนอปญหาแลวควรจัดสภาพแวดลอมที่ใหโอกาสนักเรียนไดคิดอยางอิสระ จะทําใหนักเรียน
เกิดความคิดสรางสรรคและเรียนรูยุทธวิธีในการแกปญหาทางคณิตศาสตร การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู จัดผูเรียนเปนกลุมยอยโดยคละความสามารถ เวลาทํากิจกรรมจะมีการชวยเหลือซ่ึงกันและ
กันมีการอภิปรายผลรวมกันและทํางานรวมกัน นับวาสอดคลองกับกิจกรรมการแกปญหาตาม
แนวคิดของ วิลสัน เฟอรนันเดช (1993 : 62) โดยฝกแกปญหารวมกันในกลุมยอยที่กระตุนให
นักเรียนไดดําเนินการแกปญหารวมกัน ไดแสดงความคิดเห็นไดอธิบายถึงผลการแกปญหาในชั้น
เรียน  ทําใหนักเรียนมีความเขาใจและแกปญหาไดดี ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของ สมเดช  
บุญประจักษ (2540 : 98) ที่กลาววากระบวนการแกปญหาที่เนนนักเรียนเปนผูดําเนินกิจกรรมตางๆ 
ดวยตนเองในขณะที่นักเรียนรวมมือกันปฏิบัติกิจกรรมนักเรียนไดเสนอแนวคิด อธิบายแนวคิด 
แสดงเหตุผลซ่ึงกันและกันแลวรวมกันอภิปรายผลซึ่งเปนกิจกรรมที่ชวยพัฒนาความสามารถในการ
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แกปญหาและการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ สุนันท ฉิมวัย (2543 : 
60) ที่พบวา ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบ
ปฏิบัติการกับการสอนตามคูมือครู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับ
งานวิจัยของ พนารัตน แชมชื่น (2548 : 83) ที่พบวาชุดกิจกรรมแบบปฏิบัติการเพื่อสงเสริมทักษะ
การแกปญหาและการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เร่ืองแบบรูปและ
ความสัมพันธ มีประสิทธิภาพตามเกณฑรอยละ 80 การจัดการเรียนการสอนดวยบทเรียนปฏิบัติการ
สงเสริมความสามารถในการใหเหตุผล เปนการสอนที่ใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติ แสวงหาความรู
ดวยตนเอง สรุปความคิดรวบยอดดวยตนเอง ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรน สนใจในการทํา
กิจกรรมตางๆ ซ่ึงใหไดมาซึ่งขอสรุป ผูวิจัยเปดโอกาสใหนักเรียนซักถาม อภิปราย และสงตัวแทน
กลุมออกมานําเสนอหนาชั้นเรียน ทําใหนักเรียนไดคิด พิจารณาดวยเหตุผล และมีความเขาใจในการ
เรียนมากขึ้น ทําใหนักเรียนอยากรูอยากเห็น อยากทํากิจกรรมนั้นอยางกระตือรือรน และมีการแสดง
ความคิดเห็นอยางมีเหตุผลตอกิจกรรมนั้น เพื่อใหไดมาซึ่งความสําเร็จ เมื่อแยกพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ความสามารถดานการใหเหตุผลมีคะแนนเฉลี่ยต่ําสุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะวานักเรียนยังขาด
ทักษะในดานการใหเหตุผล ไมกลาแสดงออก อธิบายเหตุผลไมเปน สรุปความสําคัญไมได ขาด
ความมั่นใจในการแสดงความคิดเห็น ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อารีย ศรีเดือน (2547 : 83) ที่
พบวาผลการศึกษาความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภายหลัง
ไดรับการสอนโดยชุดกิจกรรมคณิตศาสตรแบบปฏิบัติการ เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิด
อยางมีเหตุผลสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนั้นจึงควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่สงเสริมใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติแสวงหาความรูดวยตนเอง กระตุนใหนักเรียนมีความ
กระตือรือรนเปดโอกาสใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทํากิจกรรม
รวมกัน สงเสริมใหมีความอยากรูอยากเห็นอยากทํากิจกรรมดวยตนเองนํามาซึ่งการแสดงความ
คิดเห็นอยางมีเหตุผล  
 3.  ดานความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบปฏิบัติการ พบวาคาเฉลี่ยของ
คะแนนจากแบบสอบถามความคิดเห็น ในดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดานประโยชนที่ไดรับ 
และดานบรรยากาศในการเรียนรู นักเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวา นักเรียนเห็นดวยมากเปนลําดับที่ 1 คือ ดานการจัดการเรียนรู รองลงมา
คือดานประโยชนที่ไดรับและดานบรรยากาศในการเรียนรูเปนลําดับสุดทาย เมื่อพิจารณาแตละดาน
ยอย พบวา ดานการจัดการเรียนรู ประเด็นที่นักเรียนเห็นดวยมากเปนลําดับที่ 1 คือ กิจกรรมจัดการ
เรียนรูมีความหลากหลายไดปฏิบัติจริง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวานักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมได
ดวยตนเอง ซ่ึงทําใหเกิดการเรียนรู เกิดประสบการณตรง อีกทั้งกิจกรรมการเรียนรูมีความ
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หลากหลาย เรียงลําดับจากงายไปหายาก ซ่ึงสอดคลองกับ พิมพันธ เดชะคุปต และคณะ (2543 : 2) 
ไดกลาวถึงแนวคิดทางการศึกษาของดิวอ้ี (Dewey) ซ่ึงเปนตนคิดในเรื่อง “การเรียนรูโดยการ
กระทํา” (Learning by doing) การจัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติ และนักเรยีน
เห็นดวยมากเปนลําดับสุดทายคือ กิจกรรมสงเสริมผูเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติดวยตนเองเปนกลุม / 
รายบุคคล ทั้งนี้อาจเปนเพราะนักเรียนชอบกิจกรรมที่ไดปฏิบัติจริงดวยตนเอง ซ่ึงสอดคลองกับ 
ฉวีวรรณ  กีรติกร (2537 : 54 - 55) ไดกลาวถึงทฤษฎีเกี่ยวกับการสอนของบรูเนอร (Bruner) ซึ่งมี
หลักการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางโดยสรุปคือ การเนนความสําคัญของผูเรียนวาจะตองเปน 
ผูที่มีบทบาท ไดคิดคนกระทําสิ่งตางๆ ดวยตนเอง (active) ดานประโยชนที่ไดรับจากวิธีสอนแบบ
ปฏิบัติการ ประเด็นที่นักเรียนเห็นดวยมากเปนลําดับที่ 1 คือ กิจกรรมการจัดการเรียนรูชวยให
นักเรียนนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวิธีสอนแบบปฏิบัติการทําใหนักเรียน
เห็นคุณคา และประโยชนของวิชาคณิตศาสตรมากขึ้น ทําใหนักเรียนสามารถคิดวิเคราะหในเรื่อง
การแกปญหา และการใหเหตุผล เปนลําดับขั้นตอน เนนสิ่งใกลตัว สัมพันธกับชีวิตประจําวันของ
นักเรียน สามารถโยงความรูจากประสบการณตรงที่ไดรับไปประยุกตใชไดจริง ซ่ึงสอดคลองกับ รุง 
แกวแดง (2543 : 124-126) รูปแบบกระบวนการเรียนอยางมีความสุข เปนการเรียนโดยการปฏิบัติ 
ผูเรียนไดสัมผัส ไดทดลอง ไดปฏิบัติจริง ไดคิดไดวิเคราะห ไดฝกฝนดวยตนเอง จนเกิดความรู
ความเขาใจ และมีประสบการณเต็มศักยภาพของตนจนสามารถนําไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน
อยางมีความสุข และประเด็นที่นักเรียนเห็นดวยมากเปนลําดับสุดทาย คือ กิจกรรมการเรียนรูทําให
นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร ทั้งนี้อาจเปนเพราะวิธีสอนแบบปฏิบัติการทําใหนักเรียนมี
ความรูสึกที่ดีตอเพื่อนนักเรียนดวยกัน ตอครู และตอวิชาคณิตศาสตร ซ่ึงธรรมชาติของวิชา
คณิตศาสตรเปนวิชาที่เกี่ยวกับการคิดคํานวณ คิดอยางเปนระบบ เปนระเบียบ มีความสําคัญในเรื่อง
การจัดระบบความคิด บางครั้งผูเรียนอาจเกิดความเบื่อหนายบางบางเวลาจึงอาจเปนสาเหตุหนึ่งทีใ่ห
นักเรียนเลือกแสดงความคิดเห็นเปนลําดับสุดทาย ดานบรรยากาศในการเรียนรู ประเด็นที่นักเรียน
เห็นดวยปานกลางเปนลําดับที่ 1 คือ กิจกรรมการจัดการเรียนรูสงเสริมผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น 
อภิปรายถึงความสําเร็จของงาน ปญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางแกไข ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
กิจกรรมการจัดการเรียนรูสงเสริมใหนักเรียนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น สงเสริมใหนักเรียน
กลาคิดกลาแสดงออก ครูผูสอนจึงปลอยใหนักเรียนไดดําเนินการในขั้นตอนนี้ดวยตัวเอง แต
เนื่องจากนักเรียนยังขาดทักษะในเรื่องการสรุปและการอภิปรายกลุมจึงอาจเปนสาเหตุหนึ่งที่
นักเรียนเลือกระดับความคิดเห็นเห็นดวยปานกลาง และนักเรียนเห็นดวยปานกลางเปนลําดับ
สุดทายคือ กิจกรรมการจัดการเรียนรูเหมาะสมกับเวลา สงเสริมบรรยากาศแหงการเรียนรู ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะเวลาในการทํากิจกรรมบางกิจกรรมไมเพียงพอ เนื่องจากสาเหตุหลายๆ สาเหตุ เชนการ
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กําหนดเวลาในแผนการจัดการเรียนรูยังไมเหมาะสมเพียงพอ นักเรียนเองเขาหองเรียนชากวา
กําหนดเวลา ทําใหปฏิบัติกิจกรรมไดไมเสร็จตามเวลาที่กําหนด ครูผูสอนเรงการปฏิบัติกิจกรรม
ของนักเรียน จึงทําใหบรรยากาศแหงการเรียนรูไมดีเทาที่ควร ซ่ึงสอดคลองกับ อารีย สุดเกตุ (2529 : 
26) ที่กลาววา การเรียนแบบปฏิบัติการทําใหนักเรียนอยูในบรรยากาศที่ไมเครงเครียด ทําให
นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียน จึงสงผลถึงความสนใจในวิชานั้นๆ  
 จากการวิเคราะหเนื้อหาจากแบบสอบถามปลายเปด ในการตอบแบบสอบถามภายหลัง
การสอนดวยวิธีปฏิบัติการ สรุปไดดังตอไปนี้  
 นักเรียนชอบกิจกรรมการทดลองไดปฏิบัติจริงดวยตนเอง การฝกทักษะจากแบบ
ประเมินความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรดานการแกปญหาและดานการให
เหตุผล บัตรปญหา เพราะสนุกสนาน ตื่นเตน เกิดการกระตือรือรน มีความเปนอิสระ ไดทํางาน
รวมกับเพื่อน ไดเรียนรูไปพรอมๆ กับเพื่อน ทําใหเกิดความมั่นใจในการตอบคําถามตางๆ นักเรียน
ตองการใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนแบบปฏิบัติการในเรื่องอื่นๆ ดวย เพราะสามารถทําใหนักเรียน
เกิดการเรียนรูดวยตนเองนักเรียนเสนอแนะใหปรับเรื่องเวลาในแตกิจกรรมใหเหมาะสมกวานี้ 
เพราะบางกิจกรรมนักเรียนไมสามารถปฏิบัติกิจกรรมไดทันเวลา ทําใหตองรีบปฏิบัติจึงเกิดการ
ผิดพลาดบาง  
 จากการสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนผูวิจัยสรางแบบประเมิน
พฤติกรรมการทํางานกลุมขึ้นเพื่อแนะนําการปฏิบัติกิจกรรมกลุมของนักเรียน เพื่อนําไปจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนครั้งตอไป โดยครูเปนผูสังเกต จากการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม โดย
ภาพรวมนักเรียนทุกกลุมมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมอยูในระดับดีมาก นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม
ดวยความตั้งใจ กลาคิดกลาแสดงออก ในขณะปฏิบัติกิจกรรมกลุมนั้น ครูคอยกํากับดูแลให
ขอแนะนํา ใหกําลังใจอยางใกลชิด มีการยกยองชมเชยผูที่มีความสามารถ เสริมแรงสรางความรูสึก
เปนกันเอง สรางบรรยากาศที่เปนกันเองตลอดเวลา ทําใหนักเรียนมีพฤติกรรมการรวมมือกันเรียนรู
สามารถแกปญหาและใหเหตุผลไดมากขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของวัฒนาพรระงับทุกข อางถึง
ใน อารีย ศรีเดือน (2547 : 85) ที่กลาววาการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูสามารถนํามาใชไดกับทุก
วิชาและทุกระดับชั้นและมีประสิทธิภาพยิ่งกับกิจกรรมการเรียนที่มุงพัฒนาผูเรียนในดานการ
แกปญหาและการใหเหตุผล  
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ขอเสนอแนะ 
 
 จากการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่เห็นวานาจะเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรู
และการศึกษาครั้งตอไป ซ่ึงประกอบดวย ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช และขอเสนอแนะสําหรับ
การวิจัยคร้ังตอไป 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช 
 1.  จากผลการวิจัย พบวา คะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนโดยใชวิธีสอนแบบปฏิบัติการสูง
กวากอนเรียน แสดงวาวิธีสอนแบบปฏิบัติการ สามารถพัฒนาผลการเรียนรูเรื่องการแปลงทาง
เรขาคณิตใหสูงขึ้นได แตทั้งนี้เมื่อพิจารณาแยกตามเนื้อหา พบวาเนื้อหาเรื่องการสะทอนนักเรียนทํา
คะแนนไดต่ําสุด ดังนั้นจึงควรเพิ่มกิจกรรมการปฏิบัติการสะทอนใหมากขึ้นและหลากหลายเพื่อ
เพิ่มทักษะการแกปญหาและการใหเหตุผล และสถานศึกษาควรสงเสริมใหครูนําวิธีสอนแบบ
ปฏิบัติการไปใชในการสอนในวิชาคณิตศาสตรเร่ืองอื่นๆ ที่ตองใชกิจกรรมปฏิบัติการ เพื่อเปนการ
พัฒนาผลการเรียนรูของนักเรียน  
 2.  จากผลการวิจัย พบวา ความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรในดาน
การแกปญหาและดานการใหเหตุผล โดยภาพรวมจัดอยูในระดับความสามารถดีมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวา ดานการใหเหตุผลนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยต่ําสุด ดังนั้นจึงควรเพิ่มกิจกรรมที่
สงเสริมการฝกทักษะการใหเหตุผลใหมากขึ้น สถานศึกษาควรสงเสริมและสนับสนุนการนําทักษะ
การแกปญหาและทักษะการใหเหตุผลไปใช ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของทุกกลุมสาระ
ใหมากขึ้น โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับวัยและความสนใจของนักเรียนดวย 
 3.  ผลจากการวิจัย พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นดานบรรยากาศการในการจัดการ
เรียนรู ในประเด็นที่วา กิจกรรมการจัดการเรียนรูเหมาะสมกับเวลา สงเสริมบรรยากาศแหงการ
เรียนรู อยูในระดับความคิดเห็นเห็นดวยปานกลางต่ํากวาดานอื่นๆ ดังนั้นสถานศึกษาควรสงเสริม
ใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายและเราความสนใจของนักเรียน ครูตองรูจักหาวิธีสอนที่
แปลกใหม ใชรูปธรรมมาอธิบายนามธรรม โดยเนนใหนักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข  
 
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 1.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรูเร่ืองการแปลงทางเรขาคณิต ระหวางการ
ใชวิธีสอนแบบปฏิบัติการกับวิธีสอนแบบอื่นๆ เชน วิธีสอนแบบบรรยาย วิธีสอนแบบสืบสวน
สอบสวน วิธีสอนแบบสาธิต เปนตน 
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 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบปฏิบัติการกับเนื้อหา
อ่ืนๆ กับนักเรียนในระดับอื่น และในสาระอื่นๆ ดวย 
 3.  ควรทําการวิจัยเพื่อศึกษาวิธีสอนแบบปฏิบัติการ กับตัวแปรอื่นๆ เชน ความรวมมือ
ของกลุม ความรับผิดชอบ ความคงทนในการเรียนรู และเจตคติในวิชาคณิตศาสตร เปนตน 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 118

บรรณานุกรม 
 

กระทรวงศกึษาธิการ. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ป
การศึกษา 2543. กรุงเทพฯ : สํานักทดสอบทางการศึกษา กรมวิชาการ 
กระทรวงศกึษาธิการ, 2543. 

 . การแกปญหาคณิตศาสตร. กรุงเทพฯ : ศูนยพัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ 
กระทรวงศกึษาธิการ, 2544. 

 . เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 : คูมือการจัดการ
เรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร. กรุงเทพฯ : องคการรับสงสินคาและพัสดภุณัฑ, 
2545. 

กฤษฎา   ศรีชนะ.  “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความคงทนในการเรียนรูและความคดิ
สรางสรรค  วิชาคณิตศาสตร  เร่ืองรูปเรขาคณิต  และรูปทรงเรขาคณิต  ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6.”  ปริญญานิพนธการศึกษามหาบณัฑิต  สาขาวิชาการมัธยมศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2537. 

กาญจนา  เกียรติประวัต.ิ นวตักรรมทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน, คณะ
ศึกษาศาสตร  ม.ป.ป. 

 . วิธีสอนทั่วไปและทักษะการสอน. กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2524. 
จําป  นิลอรุณ. “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตรเร่ืองความเทากนัทกุประการของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  ที่ไดรับการสอนแบบปฏิบัติการ.”  สารนิพนธการศึกษา-
มหาบัณฑติ สาขาวิชาการมัธยมศึกษา  บณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2548. 

ฉวีวรรณ   กีรติกร. “แนวคิดเกี่ยวกับคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา.” ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาการสอนกลุมทักษะ 2 (คณิตศาสตร), 49 – 50. กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537. 

ชมนาต เชื้อสุวรรณทว.ี การสอนคณิตศาสตร. กรุงเทพฯ : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร, 2542. 

ชัยศักดิ์  ลีลาจรัสกุล. หลักสูตรและการสอนคณิตศาสตรโรงเรียนมัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน, 2543. 

ดวงเดือน  ออนนวม.  การสอนคณิตศาสตรเพื่อพัฒนาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร. 
กรุงเทพฯ : โรงพิมพจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 119

นิภา  เมธธาวชัีย. การประเมินผลการเรียน. พิมพคร้ังที่ 2. กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2536. 
บํารุง  กลัดเจรญิ และฉววีรรณ กินาวงศ. วธีิสอนทั่วไป. พิมพคร้ังที่ 2. พิษณุโลก :  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก, 2527. 
ประเชิญ  ชาวหนาไม.  “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเร่ืองบทประยุกต   

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่  6  ที่สอนดวยวิธีสอนแบบแผนผังตนไม  5  ลําดับขั้น    
วิธีสอนแบบ  Missouri  และวิธีสอนตามปกติ.”  วิทยานพินธปริญญาศึกษาศาสตร-
มหาบัณฑติ  สาขาวิชาหลักสูตรและการนเิทศ  บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวทิยาลัยศิลปากร, 
2542. 

ประยูร  อาษานาม.  การสอนคณิตศาสตรในระดบัประถมศึกษา  :  หลักการและแนวปฏิบัติ.    
กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพประกายพรึก,  2537. 

พนารัตน  แชมชื่น. “ชุดกิจกรรมแบบปฏิบัติการเพื่อสงเสริมทักษะการแกปญหาและการใหเหตุผล
ทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เรื่องแบบรูปและความสัมพันธ.”   
สารนิพนธการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการมัธยมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548. 

พรอมพรรณ   อุดมสิน. การวดัผลและการประเมินผลการเรียนการสอนคณิตศาสตร. กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544. 

พวงรัตน  ทวีรัตน.  วิธีการวิจยัทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร. พิมพคร้ังที่ 7.  กรุงเทพฯ  :  
พิงเกอรปร้ินแอนดมีเดยี,  2540. 

พิชากร  แปลงประสพโชค. “การใชส่ือการสอนคณิตศาสตร.” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการสอน
คณิตศาสตร หนวยที่ 8 – 15, 4 – 58.  กรุงเทพฯ : สาขาวิชาศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2526. 

พิมพันธ  เดชะคุปต. การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ : แนวคดิ วิธีและเทคนิคการสอน. 
กรุงเทพฯ : เดอะมาสเตอร กรุป แมเนจเมนท, 2543. 

ไพบูรณ  จนัทยศ. “พิษของการสอนเรื้อรังของครูหลักสูตรใหม.” วิทยาสาร 29, 15 (2521) : 12 – 
14.  

ไพรินทร  ฉัตรบรรยงค.  “การสรางชุดการสอนวิชาคณิตศาสตรโดยวิธีสอนแบบวรรณี  เร่ือง 
การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  การคูณและการหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4.”      
ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต  วิชาเอกประถมศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย                     
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมติร,  2543. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 120

มานัส  ปริมนวงศ. “การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคญั รวมปฏิรูปการเรียนรูกับครู    
ตนแบบ.”  วิทยาสารรวมปฏิรูปการเรียนรูกับครูตนแบบ 10, 2 (2541) : 27 – 28. 

มาเรียม  นิลพนัธุ.  วิธีวิจยัทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร.  นครปฐม  :  คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2547. 

ยุพิน  พพิิธกุล. การสอนคณติศาสตรระดับมัธยม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพกรุงเทพการพมิพ, 2519. 
 . การเรียนการสอนคณิตศาสตร. กรุงเทพฯ : ภาควิชามัธยมศึกษา คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2523. 
 . การสอนคณติศาสตร. กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย, 2530. 
 . การเรียนการสอนคณิตศาสตร. กรุงเทพฯ : โรงพิมพบพิธการพิมพ, 2539. 
ยุพิน  พพิิธกุล และพรพรรณ  ตันบรรจง. ส่ือการเรียนการสอนคณิตศาสตร. กรุงเทพฯ :  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2531. 
รวีวรรณ  ธุมชยั. วิธีสอนคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 

คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ม.ป.ป. 
รุง  แกวแดง. ปฏิรูปการเรียนรู  ผูเรียนสําคัญที่สุด.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2543. 
ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ. เทคนิคการศึกษาคนควาทางการศึกษา. พิมพคร้ังที่ 4. กรุงเทพฯ : 

สุวีริยาสาสน, 2538. 
 . เทคนิคการวดัผลการเรียนรู. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน, 2539. 
ลาวัลย  พลกลา. การสอนคณิตศาสตรแบบปฏิบัติการ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 

2523. 
วงเดือน  อินทรนิเวศน. “การพัฒนาชุดการจัดกิจกรรมคณิตศาสตรภายใตส่ิงแวดลอมใน

ชีวิตประจําวัน  ดวยวิธีสอนแบบปฏิบัติการ  เรื่องเศษสวน  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1.”      
ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการมัธยมศึกษา บณัฑิตวิทยาลัย   
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2544. 

วรณัน  ขนุศรี.  “แบบรูป  ความสัมพันธ  และฟงกช่ัน  (Pattern, Relation  and  Function).”   
วารสารคณิตศาสตร  45, 512-514  (พฤษภาคม-กรกฎาคม 2544) :  36-45. 

วรรณา  เฉลิมพรพงศ.  “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เร่ืองความรูพื้นฐานเรขาคณิตวเิคราะห  
ของนักเรียนชัน้มะยมศึกษาปที่  4  ที่เรียนโดยวิธีสอนแบบปฏิบัติการ.”  ปริญญานิพนธ  
การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
ประสานมิตร, 2526. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 121

วรรณี  โสมประยูร.  เอกสารการสอนคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา.  กรุงเทพฯ  :  มหาวิทยาลัย   
ศรีนครินทรวโิรฒ  ประสานมิตร,  2537. 

วัชรา  เลาเรียนดี.  เทคนิคและยุทธวิธีพัฒนาทักษะการคดิกากรจดัการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคญั.  
นครปฐม  :  คณะศกึษาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร,  2548. 

วัชรี  บูรณสิงห. “การสอนคณิตศาสตรตามความแตกตางระหวางบุคคล.” ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาการสอนคณิตศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 435.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2526. 

วัลลภา  อารีรัตน.  การสอนคณิตศาสตรระดับมัธยมศกึษา.  ขอนแกน : มหาวิทยาลัยขอนแกน, 
2532. 

วิมล  พงษปาลิต.  “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติติอวิชาคณิตศาสตรของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  ที่ไดรับการสอนแบบแกปญหากับการสอนตามคูมือครู.”  
ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการมัธยมศึกษา  บณัฑติวิทยาลัย   
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2541. 

วิสุทธิ์  เวียงสมุทร.  รวมปฏิรูปการเรียนรูกับครูตนแบบ” การจัดกระบวนเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน  
สําคัญ. กรุงเทพฯ : ดับบลิว  เจ.พร็อพเพอดี ้จํากัด, 2542. 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. คูมือการจัดการเรียนรู กลุมสาระการรู
คณิตศาสตร. กรุงเทพฯ : องคการรับสงสินคาและพัสดภุัณฑ, 2544. 

 .  การจัดสาระการเรียนรู กลุมสาระคณิตศาสตรชวงชั้นที่ 3 – 4 หลักสูตรการศึกษาขัน้
พื้นฐาน พุทธศักราช 2544. กรุงเทพฯ : สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี, 2546. 

สมควร  ปานโม. “การสรางชุดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรแบบบูรณาการเชิงเนื้อหากบั
วิชาชีพ เรื่อง “เซต” ระดับประกาศนยีบัตรวชิาชีพช้ันสูงปที่ 1 (ปวส.1) ภาควิชา
เกษตรกรรม.” สารนิพนธการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการมัธยมศึกษา.  
บัณฑิตวิทยาลยั     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2545. 

สมเดช  บุญประจักษ. “การพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 โดยใช
การเรียนแบบรวมมือ.”  ปริญญานิพนธการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร  
บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2540. 

สมนึก  ภัททยิธนี. การวัดผลการศึกษา. กาฬสินธุ : ประสานการพิมพ, 2541. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 122

สัทธา  สืบดา.  “การพัฒนาชดุการสอน เร่ือง โจทยปญหาคณิตศาสตรโดยใชขอมูลทองถ่ิน สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5.” วิทยานพินธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการนิเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2545. 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. ปฏิรูปการเรียนรู ผูเรียนสําคัญที่สุด. กรุงเทพฯ :  
คุรุสภาลาดพราว, 2543. 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. รางแผนพฒันาการศึกษาแหงชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 
– 2544). กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานกันายกรัฐมนตรี, 
2540. 

สุดารัตน  ไผพงศาวงศ.  “ การพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตรที่ใชในการจัดการเรยีนการสอนแบบ  
CIPPA  MODEL  เร่ืองเสนขนานและความคลายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2.” 
ปริญญานิพนธ  การศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชาการมัธยมศึกษา บณัฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2543. 

สุนันท  ฉิมวัย. “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปฏิบัติการกับนักเรยีนที่
ไดรับการสอนตามคูมือครูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่3.”  ปริญญานิพนธการศึกษา-
มหาบัณฑติ สาขาวิชาการมัธยมศึกษา  บณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2543.  

สุรชัย  ขวัญเมอืง.  วิธีสอนและการวัดผลวชิาคณิตศาสตรในชั้นประถมศึกษา. กรุงเทพฯ :                  
หางหุนสวนจาํกัดเทพนิมิตการพิมพ,  2522. 

สุรพล  พยอมแยม.  เอกสารการสอนวิชาพืน้ฐานจิตวิทยาทางการศึกษา.  นครปฐม  :  โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยศลิปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร, 2540. 

สุวัฒน  ยุธเมธา. การเรียนการสอนปจจุบัน. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2523. 
อเนก  สุดจํานงค. “การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร

ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่  2  ที่มีระดับความสามารถตางกัน  โดยการสอนแบบ
ปฏิบัติการ.”  ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการมัธยมศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2531. 

อบรม  สินภิบาล และกุลชลี  องคศิริพร. ประสบการณวชิาชีพปฏิบัติ. กรุงเทพฯ :  
โอเดียนสโตร, 2524. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 123

อัญชนา  โพธิหลากร. “การพัฒนาชุดกจิกรรมคณิตศาสตรที่เนนทักษะการแกปญหาทาง   
คณิตศาสตรดวยการเรียนแบบรวมมือ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 3.” ปริญญานิพนธ    
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการมัธยมศกึษา  บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวทิยาลัย 
ศรีนครินทรวโิรฒ, 2545.  

อารีย  คงสวัสดิ์. “การศึกษาความสัมพันธระหวางความเชื่อมั่นในการเรียนทางคณิตศาสตรกับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3.”  
ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวดัผลทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลัย  ศรีนครินทรวโิรฒ, 2544. 

อารีย  คําปลอง. “การสอนแบบปฏิบัติการ เรื่องคุณสมบัติเกี่ยวกับวงกลม ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3.” ปริญญานิพนธการศึกษามหาบณัฑิต  สาขาวิชาคณติศาสตร  
บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2536. 

อารีย  ศรีเดือน. “การพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตรแบบปฏิบัติการ  เรื่องการประยกุต 1  เพื่อ
สงเสริมความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1.” 
ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการมัธยมศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย   
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547. 

อารีรัตน  สุดเกตุ. “การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางดานมโนมติในวิชาคณติศาสตร และเจตคติ
ตอวิธีสอนคณติศาสตรของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนโดยการสอนแบบ
ปฏิบัติการกับการสอนตามแผนการสอนของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาสวนกลาง กลุมที่ 
4 กรุงเทพมหานคร.” ปริญญานิพนธการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวิชาการประถมศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2529. 

อินทรธิดา  พรประทานเวทย.  “สาระวิจยั.” วารสารการวิจัยทางการศกึษา 26, 1 (มกราคม-กันยายน 
2539) : 14 

Bell,  Frederick  H. Teaching  and  Learning  Mathematics(in  Secondary  School). Dubugue,  
Iowa  :  Wm.C.Brown  Company  Publishers, 1978. 

Bloom,  Benjamin  Samual.  Human  Characteristics  and  School  Learning.  New  York : 
McGraw – Hill  Book  Company,  1976. 

Blount, Merris Alenzo. “Effect of a Recycling Laboratory on Attitude Towards an Achievement 
on Mathematics Among College Freshmen.” Dissertation Abstracts International 41, 5 
(November 1980) : 1990A. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 124

Brown.  James  W. A.V.  Instruction  Technology,  Media  and  Methods.  New  York : McGraw 
– Hill, 1973. 

Carroll, John B. “A Model of School Learning.” Teachers College Record 64, 8 (May 1963) :  
723 – 733. 

Cooney, Thomas J. Dynamic of Teaching Secondary School Mathematics. Boston : Houghton 
Miffin. Co., 1975. 

Copeland, Richard W. How Children Learn Mathematics. New York : Macmillan Press Ltd., 
1974. 

Corwin, Vera – Anna Whitter Verafelf. “A Comparison of Learning Geometry With or Without 
Laboratory Activities Using Manipulative Aids and Paper Folding Techniques.” 
Dissertation Abstracts International 11, 65 (May 1978) : 6584 A – 6585A. 

Dejarnette – Ondrus, Patricia Sue. “A Study of the Effect of A Laboratory Approach in 
Conjunction with Classroom Instruction on Student Performance in and Attitude 
Towards Mathematics.” Dissertation Abstracts International 39, 6  (December 1978) : 
3432A. 

Deway, John. Democracy and Education. New York : Macmillan, 1916. 
Dunn, Rita, and Kenneth Dunn. Teaching Students Through Their Individual Learning Styles : A 

Practical Approach. New York : Reston, 1976. 
Gates, Mary Jane. “Activity Learning as an Antidote for Attitude Problem : Treatment of 

Geometry in a CUPM Level 1 Mathematics Course for Elementary Education Majors.” 
Dissertation Abstracts International 37, 7 (January 1977) : 4139 – A. 

Good, Carter V. Dictionary of Education. 3rd ed. New York : McGraw Hill book Company, Inc., 
1973. 

Heimer, Ralph T., and Cecil R. Trueblood. Strategies for teaching Children Mathematics. New 
York : Addison –Wesley Publishing Company, Inc., 1977. 

Johnson, Donovan A., and Gerald R. Rising. Guidelines for Teaching Mathematics. California : 
Wadsworth Publishing Company, Inc., 1969. 

Kidd, P. Kennet, Shirley S. Myers, and David M. Ciley. The Laboratory Approach to 
Mathematics. New York : Science Research Associates, Inc., 1970. 

Maddox, Hary. How to Study. London : Wyman Ltd., 1965. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 125

Marks, John L. Teaching Elementary School Mathematics for Understanding. New York : 
McGraw - Hill, Inc., 1970. 

Monier, Mohammad Ibrahim. “Some  Effects of an Activity Approach to Teaching Geometry in 
the High Schools in Afghanistan.” Dissertation Abstracts International 5 (November 
1977) : 2630A – 2631A. 

Prescott, Danial A.  “Report of Conference on Child Study.” Education Bulletin  16, 10 
(December 1978) : 122 – 123. 

Rawat, D.S., and S.L. Cupta. Educational Wastage at the Primary Level : A Hand Book for 
Teacher. New Delhi : S.K. Kitchula at Nalanda Press, 1970. 

Schielack, Debra Jane Faith.  “A cooperative learning, laboratory approach in a Mathematics 
course for prospective elementary teachers.” Dissertation Abstracts International  38, 8 
(September 1978) : 143 – 146. 

Sithu, Kulbir Singh. The Teaching of Mathematics. New Delhi : Sterling Publishers PVT.LTD., 
1982. 

Sucker, Andrew  Arhur. “Laboratory  Activities  and  Reading  in  High School  Geonetry.”  
Dissertation  Abstracts International 39, 5 (November 1978) :  2804. – A. 

Tuckman, Bruce W. Conduction Education Research. 5th ed. Washington, D.C. : Harcourt Brace 
& Company, 1999. 

Wilson, Games W.  “Evaluation of Learning in Secondary School Mathematics.” In Handbook on 
Formative and Summative Evaluation of Student Learning, 195 – 196. Edited by 
Benjamin S. Bloom. U.S.A. : McGraw – Hill,  Inc.,  1970. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 
 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 

 
1.   ผศ.วิโชติ  พงษศิริ ผูชวยศาสตราจารย  ระดับ  8 ผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ 
  โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  เกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน ดานเนื้อหาคณิตศาสตร  
  ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
  คณะศกึษาศาสตร  มหาวิทยาลัย 
  เกษตรศาสตร  จ.นครปฐม 
 
2.   นายสมศักดิ์  ภักด ี ครู    วิทยะฐานะ  ชํานาญการ ผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ 
  โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  อ.กําแพงแสน  จ.นครปฐม ดานเทคนิควิธีสอน 
 
3.   นายวสันต  เดอืนแจง อาจารย  หวัหนางานวดัผล ผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ 
  โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  เกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน   ดานการวัดผลและประเมนิผล 
  ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
  คณะศกึษาศาสตร  มหาวิทยาลัย 
  เกษตรศาสตร  จ.นครปฐม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
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ตารางที่  16  คาดัชนีความสอดคลองที่ไดจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอง  
 ขององคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู  จากผูเชี่ยวชาญจํานวน  3  คน 

 
ความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญ รายการประเมนิ 

1 2 3 ∑R IOC ความหมาย 

1.  แผนการจัดการเรียนรูที่  1 +1 +1 +1 3 1 เหมาะสม 
2.  แผนการจัดการเรียนรูที่  2 +1 +1 +1 3 1 เหมาะสม 
3.  แผนการจัดการเรียนรูที่  3 +1 +1 +1 3 1 เหมาะสม 
4.  แผนการจัดการเรียนรูที่  4 +1 +1 +1 3 1 เหมาะสม 
5.  แผนการจัดการเรียนรูที่  5 +1 +1 +1 3 1 เหมาะสม 
6.  แผนการจัดการเรียนรูที่  6 +1 +1 +1 3 1 เหมาะสม 
7.  แผนการจัดการเรียนรูที่  7 +1 +1 +1 3 1 เหมาะสม 
8.  แผนการจัดการเรียนรูที่  8 +1 +1 +1 3 1 เหมาะสม 
9.  แผนการจัดการเรียนรูที่  9 +1 +1 +1 3 1 เหมาะสม 
10.  แผนการจดัการเรียนรูที่  10 +1 +1 +1 3 1 เหมาะสม 
11.  แผนการจดัการเรียนรูที่  11 +1 +1 +1 3 1 เหมาะสม 
12.  แผนการจดัการเรียนรูที่  12 +1 +1 +1 3 1 เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 131

ตารางที่  17  คาดัชนีความสอดคลองที่ไดจากการประเมนิความเหมาะสมและความสอดคลอง 
       ของแบบทดสอบ  จากผูเชี่ยวชาญจํานวน  3  คน 
 

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ รายการประเมิน 1 2 2 ∑R IOC ความหมาย 

1.  แบบทดสอบขอท่ี  1 +1 +1 +1 3 1 เหมาะสม 
2.  แบบทดสอบขอท่ี  2 +1 +1 +1 3 1 เหมาะสม 
3.  แบบทดสอบขอท่ี  3 +1 +1 +1 3 1 เหมาะสม 
4.  แบบทดสอบขอท่ี  4 +1 +1 +1 3 1 เหมาะสม 
5.  แบบทดสอบขอท่ี  5 +1 0 +1 2 0.6 เหมาะสม 
6.  แบบทดสอบขอท่ี  6 0 +1 +1 2 0.6 เหมาะสม 
7.  แบบทดสอบขอท่ี  7 +1 0 +1 2 0.6 เหมาะสม 
8.  แบบทดสอบขอท่ี  8 +1 +1 +1 3 1 เหมาะสม 
9.  แบบทดสอบขอท่ี  9 +1 +1 +1 3 1 เหมาะสม 
10.  แบบทดสอบขอท่ี  10 +1 +1 +1 3 1 เหมาะสม 
11.  แบบทดสอบขอท่ี  11 +1 +1 +1 3 1 เหมาะสม 
12.  แบบทดสอบขอท่ี  12 +1 +1 +1 3 1 เหมาะสม 
13.  แบบทดสอบขอท่ี  13 +1 +1 +1 3 1 เหมาะสม 
14.  แบบทดสอบขอท่ี  14 +1 +1 +1 3 1 เหมาะสม 
15.  แบบทดสอบขอท่ี  15 +1 +1 +1 3 1 เหมาะสม 
16.  แบบทดสอบขอท่ี  16 +1 +1 +1 3 1 เหมาะสม 
17.  แบบทดสอบขอท่ี  17 +1 +1 +1 3 1 เหมาะสม 
18.  แบบทดสอบขอท่ี  18 +1 +1 +1 3 1 เหมาะสม 
19.  แบบทดสอบขอท่ี  19 +1 +1 +1 3 1 เหมาะสม 
20.  แบบทดสอบขอท่ี  20 +1 +1 +1 3 1 เหมาะสม 
21.  แบบทดสอบขอท่ี  21 +1 +1 +1 3 1 เหมาะสม 
22.  แบบทดสอบขอท่ี  22 +1 +1 +1 3 1 เหมาะสม 
23.  แบบทดสอบขอท่ี  23 +1 +1 +1 3 1 เหมาะสม 
24.  แบบทดสอบขอท่ี  24 +1 +1 +1 3 1 เหมาะสม 
25.  แบบทดสอบขอท่ี  25 +1 +1 +1 3 1 เหมาะสม 
26.  แบบทดสอบขอท่ี  26 +1 +1 +1 3 1 เหมาะสม 
27.  แบบทดสอบขอท่ี  27 0 +1 +1 2 0.6 เหมาะสม 
28.  แบบทดสอบขอท่ี  28 +1 +1 +1 3 1 เหมาะสม 
29.  แบบทดสอบขอท่ี  29 +1 +1 +1 3 1 เหมาะสม 
30.  แบบทดสอบขอท่ี  30 +1 +1 +1 3 1 เหมาะสม 
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ตารางที่  18 คาดัชนีความสอดคลองที่ไดจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของ 
      แบบประเมินความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร  จากผูเชี่ยวชาญ

 จํานวน  3  คน 
 

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
รายการประเมิน 

1 2 3 ∑R IOC ความหมาย 

ทักษะการแกปญหา 
1.  การเลื่อนขนานบนระนาบพิกัดฉาก 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1 

 
เหมาะสม 

2.  ภาพจากการเลื่อนขนาน +1 +1 +1 3 1 เหมาะสม 
3.  โจทยปญหาการเลื่อนขนาน +1 +1 +1 3 1 เหมาะสม 
4.  การสะทอนภาพ +1 +1 +1 3 1 เหมาะสม 
5.  การสะทอนรูปเรขาคณิตขามแกน  x, y +1 +1 +1 3 1 เหมาะสม 
6.  โจทยปญหาการสะทอน +1 +1 +1 3 1 เหมาะสม 
7.  การหมุน +1 +1 +1 3 1 เหมาะสม 
8.  การหมุนรูปภาพบนระนาบพิกัดฉาก +1 +1 +1 3 1 เหมาะสม 
9.  การแปลงทางเรขาคณิต +1 +1 +1 3 1 เหมาะสม 
ทักษะการใหเหตุผล 
1.  การเลื่อนขนานบนระนาบพิกัดฉาก 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1 

 
เหมาะสม 

2.  ภาพจากการเลื่อนขนาน +1 +1 +1 3 1 เหมาะสม 
3.  โจทยปญหาการเลื่อนขนาน +1 +1 +1 3 1 เหมาะสม 
4.  การสะทอนภาพ +1 +1 +1 3 1 เหมาะสม 
5.  การสะทอนรูปเรขาคณิตขามแกน x, y +1 +1 +1 3 1 เหมาะสม 
6.  โจทยปญหาการสะทอน +1 +1 0 2 0.6 เหมาะสม 
7.  การหมุน +1 +1 +1 3 1 เหมาะสม 
8.  การหมุนรูปภาพบนระนาบพิกัดฉาก +1 +1 +1 3 1 เหมาะสม 
9.  การแปลงทางเรขาคณิต +1 +1 +1 3 1 เหมาะสม 
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ตารางที่  19   คาดัชนีความสอดคลองที่ไดจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของ 
         แบบสอบถามความคิดเห็น  จากผูเชี่ยวชาญจํานวน  3  คน 
 

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
รายการประเมิน 

1 2 3 ∑R IOC ความหมาย 

ดานการจัดการเรียนรู 
1.  กิจกรรมการจัดการเรียนรูสามารถ
ปฏิบัติไดจริง 

+1 +1 +1 3 1 เหมาะสม 

2.  กิจกรรมการจัดการเรียนรูสอดคลองกับ
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

+1 +1 +1 3 1 เหมาะสม 

3.  กิจกรรมสงเสริมผูเรยีนเปนผูลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองเปนกลุม/
รายบุคคล 

+1 +1 +1 3 1 เหมาะสม 

4.  กิจกรรมการจัดการเรียนรูมีความ
หลากหลายไดปฏิบัติจริง 

+1 +1 +1 3 1 เหมาะสม 

ดานบรรยากาศการเรียนรู 
1.  กิจกรรมการจัดการเรียนรู  เหมาะสมกับ
เวลาสงเสริมบรรยากาศแหงการเรียนรู 

+1 +1 +1 3 1 เหมาะสม 

2.  กิจกรรมการเรียนรูทําใหบรรยากาศใน
หองเรียนมีความสนุกสนานตื่นเตน 

+1 +1 +1 3 1 เหมาะสม 

3.  กิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนไดแสดง
ความคิดเห็น  และอภิปรายถึงความสําเร็จ
ของงาน  ปญหา  อุปสรรค  ตลอดจน
แนวทางแกไข 

0 +1 +1 2 0.6 เหมาะสม 

ดานประโยชนท่ีไดรับ 
1.  กิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนรูจักวางแผน  
คิดวิเคราะห  เปนแนวทางไปสูความสําเร็จ
ในการทํากิจกรรม 

+1 +1 +1 3 1 เหมาะสม 

2.  กิจกรรมการจัดการเรียนรูทําใหนักเรียน
มีทัศนคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตร 

+1 +1 +1 3 1 เหมาะสม 

3.  กิจกรรมการจัดการเรียนรูชวยให
นักเรียนนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน 

+1 +1 +1 3 1 เหมาะสม 
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ตารางที่  20 การหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความคิดเห็น  (วิเคราะหโดยโปรแกรม
 สําเร็จรูป) 
 

RELIABILTY  ANALYSIS  -  SCALE  (ALPHA) 
Item Mean Std. Cases 

1.  A1 2.5714 .5576 35.0 
2.  A2 2.6000 .6039 35.0 
3.  A3 2.5429 .6108 35.0 
4.  A4 2.5714 .6547 35.0 
5.  A5 2.1714 .5681 35.0 
6.  A6 2.2857 .6217 35.0 
7.  A7 2.3714 .5983 35.0 
8.  A8 2.5714 .6547 35.0 
9.  A9 2.4000 .6508 35.0 

10.  A10 2.5714 .6547 35.0 
 
 
Statistics Mean  Variance Std  Dev Variables 
     SCALE 24.6571  17.6437  4.2004  10 
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Item – total    Statistics 
Item Scale  Mean  

if  item  
Deleted 

Scale  
Variance  if  
ltem  Deleted 

Corrected  
ltem  -  total  
Correlation   

Alpha  if  
ltem  Deleted 

A1 22.0857 15.0807 .5200 .8628 
A2 22.0571 15.1143 .4610 .8674 
A3 22.1143 14.3395 .6336 .8542 
A4 22.0857 13.6101 .7463 .8442 
A5 22.4857 15.1395 .4935 .8647 
A6 22.3714 14.8874 .4939 .8652 
A7 22.2857 15.5630 .3649 .8744 
A8 22..857 13.5513 .7602 .8430 
A9 22.2571 13.9025 .6836 .8497 
A10 22.0857 13.7866 .7053 .8478 

 
 
Reliability  Coefficients 
N  of  Cases      =      35.0  N  of  Items    =    10 
Alpha    =    .8702 
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ตารางที่  21  การหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบปรนัย  เร่ืองการแปลงทางเรขาคณิต 
       โดยใชสูตร  KR-20  (Kuder  Richardson-20)  วเิคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรปู 
 
ขอ คาอํานาจจําแนก  คาความยากงาย ขอ คาอํานาจจําแนก คาความยากงาย 
1. .19 .71 16. .54 .46 
2. .42 .60 17. .25 .34 
3. .07 .69 18. .14 .66 
4. .32 .51 19. .42 .51 
5. .22 .69 20. .36 .57 
6. .71 .66 21. .26 .49 
7. .30 .71 22. .34 .57 
8. .42 .49 23. .02 .63 
9. .46 .46 24. .24 .46 
10. .37 .63 25. .28 .71 
11. .58 .69 26. .40 .60 
12. .30 .54 27. .31 .63 
13. .29 .54 28. .28 .46 
14. .57 .63 29. .34 .34 
15. .48 .57 30. .53 .49 

 
ITEMS      =      30               KR – 20          =       0.76 
N  Of  Case      =       34                AVG  DIF       =       0.57 
    AVG  DISC    =       0.35 
หมายเหต ุ
 การเลือกและการปรับปรุงขอสอบของผูวิจัยดังนี ้

1. ขอสอบที่มีคา  p ระหวาง  .20  ถึง  .80  จัดเปนขอสอบที่มีระดับความยากงาย 
ตามเกณฑ 
 2.  ขอสอบที่มีคา  r  ตั้งแต  .20  ขึ้นไป  จัดเปนขอสอบที่มีระดับอํานาจจําแนก 
 ดังนั้นขอสอบที่ตองปรับปรุงไดแก  ขอที่  1,  3,  18  และ  23  ซ่ึงมีคา  r  ไมถึง  .20 
ไมมีอํานาจจําแนก 
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ตารางที่  22 รายการปรับปรุงแกไขแบบทดสอบปรนัย  Pretest - Posttest 
 โดยใชวิธีสอนแบบปฏิบัติการ  ตามผลการหาคาความเชือ่มั่น 
 
ขอที่ รายการเดิม รายการปรับปรุง 

1. ตัวเลือก 
ก.   การหมุน 
ข.   การสะทอน 
ค.   การเลื่อนขนาน 
ง.   ถูกทั้งขอ  ก  และ  ค 

ปรับปรุงตัวเลือกใหม 
ก.  การเลื่อนรูปตนแบบ 
ข. การสะทอน 
ค. การเลื่อนขนาน 
ง. การหมุนรูปตนแบบ 

3. ตัวเลือก 
ก.   AB   =   AC  
ข.    AB   //  AB  
ค.    ระยะของจุด A กับจุด A'  เทากับระยะ
ของจุด A  กับจุด  B' 
ง.    ABC  ≅  A'B'C' 

ปรับปรุงตัวเลือกใหม 
ก.    AB   ≠ AB  
ข.    AB   //  AB  
ค.    ระยะของจุด A กับจุด A'  เทากับระยะ
ของจุด A  กับจุด  B' 
ง.    ABC  ≅  A'B'C' 

18. ตัวเลือก 
ก. ( x ,  y ) 
ข. ( -x ,  -y ) 
ค. ( x ,  -y ) 
ง. ( -x ,  -y ) 

ปรับปรุงตัวเลือกใหม 
ก. ( x ,  y ) 
ข. ( x ,  -y ) 
ค. ( -x ,  y ) 
ง. ( -x ,  -y ) 

23. โจทยและตวัเลือก 
จากภาพจุดหมุนคือจุดใด 
ก.    จุด   A 
ข.    จุด   B 
ค.    จุด   C 
ง.     จุด   I 

ปรับปรุงโจทยและตวัเลือก 
จากภาพขอใดกลาวถูกตอง 
ก.    AB   =   BC  
ข.    AC   =   CE  
ค.    IC    =   CG  
ง.     CG   =  CF  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก    ค 
 

การตรวจสอบสมมติฐานในการวิจัย 
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ตารางที่  23  คาความตางของคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนเรือ่งการแปลงทางเรขาคณิต 
       โดยใชวิธีสอนแบบปฏิบัติการ 
 

คนที่ ทดสอบกอนเรียน ทดสอบหลังเรียน คาความตาง 
1. 12 23 11 
2. 7 20 13 
3. 11 16 5 
4. 12 16 4 
5. 8 17 9 
6. 11 26 15 
7. 10 18 8 
8. 11 23 12 
9. 8 20 12 
10. 7 17 10 
11. 16 19 3 
12. 11 22 10 
13. 11 22 10 
14. 13 16 3 
15. 13 15 2 
16. 11 17 6 
17. 12 25 13 
18. 14 21 7 
19. 14 22 8 
20. 11 20 9 
21. 13 22 9 
22. 14 21 7 
23. 14 22 8 
24. 10 19 9 
25. 17 23 6 
26. 8 22 14 
27. 14 16 2 
28. 9 18 9 
29. 16 20 4 
30. 10 20 10 
31. 14 17 3 
32. 12 23 11 
33. 13 24 11 
34. 10 17 7 
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ตารางที่  24  ผลการเปรียบเทยีบผลการเรียนรู  เรื่องการแปลงทางเรขาคณิตของนักเรียน 
       ช้ันมัธยมศึกษาปที่  2  กอนและหลังการเรียนโดยใชวิธีสอนแบบปฏิบัติการ          
       โดยใชสถิติ    t-test  Dependent 

 
t-test 
 

Paired  Samples  Statistics 
 Mean N Std.Deviation Std.Error.Mean 

Pair 1 Pretest 
            posttest 

11.3824 
19.9706 

34 
34 

3.1239 
2.9283 

.5357 

.5022 
 
 
 

Paired  Samples  Correlations 
 N Correlation Sig 

Pair  1  Pretest  & Possttest 34 .054 .760 
 
 

Paired  Samples  Test 
Paired  Differences  

Mean Std. 
Deviation 

Std. 
Error.Mean 

95% Confidence  Interval  
of  the  Difference 

t df Sig 
(2-tailed) 

    Lower Upper    
Pair 1 
Pretest 

& 
Posttest 

 
8.5882 

 
4.1642 

 
.7142 

 
7.1353 

 
10.0412 

 
12.026 

 
33 

 
.000 
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ตารางที่  25  การเปรียบเทียบคะแนนความแตกตางของนกัเรียน  10  หองเรียน   
 

(One  Way  ANOVA  ใชในกรณีเปรียบเทยีบความแตกตางของคาเฉลี่ยมากกวา  2  กลุม) 
Descriptives 

คะแนน 
95% Confidence  Interval  for  

Mean 
  

 
N 

 
 

Mean 

 
 

Std.  Deviation 

 
 

Std. Error Lower Bound Upper Bound 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Total 

36 
33 
35 
33 
33 
36 
35 
34 
35 
35 

345 

55.00 
54.76 
54.09 
56.26 
57.20 
58.69 
57.34 
55.75 
55.40 
54.32 
55.86 

7.23 
6.31 
7.55 
9.28 
8.94 
8.87 
4.84 
6.79 
7.99 
7.30 
7.59 

1.20 
1.10 
1.28 
1.79 
1.63 
1.48 

.82 
1.13 
1.35 
1.20 

.41 

52.55 
52.52 
51.49 
52.59 
53.86 
55.69 
55.68 
53.45 
52.65 
51.89 
55.05 

57.45 
57.00 
56.68 
59.93 
60.54 
61.70 
59.00 
58.05 
58.15 
56.76 
56.67 

 
Descriptives 

คะแนน 
 Minimum Maximum 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Total 

33 
43 
33 
33 
33 
35 
51 
33 
33 
33 
33 

70 
69 
74 
69 
80 
76 
65 
69 
75 
63 
80 
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Test  of  Homogeneity  of  Variances 
คะแนน 

Levene 
Statistic 

 
df1 

 
df2 

 
Sig. 

1.517 9 330 .140 
 
คะแนน 

 Sum  of 
Squares 

 
df 

 
Mean  Square 

 
F 

 
Sig. 

Between  Groups 
Within  Groups 
Total 

696.367 
18857.571 
19553.938 

9 
330 
339 

77.374 
57.144 

1.354 .208 

 
 ผลการวิเคราะห  พบวา  คา  F-test  คํานวณได  1.354  มีนัยสําคัญทางสถิติที่  .208  ซ่ึง
มากกวา  .05  แสดงวามีคาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  จึงทําการ
เปรียบเทียบพหคูณดวยวิธีเชฟเฟ    ผลปรากฏวา  นักเรียนหองที่  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 และ 10  
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  โดยทั้ง  10  หองมีคะแนนเฉลี่ยที่ใกลเคียงกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
 

ผลการเรียนรูและความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 
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ตารางที่   26 ผลการเรียนรูและความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 
 

ผลการเรียนรู 
ความสามารถในทักษะ

กระบวนการทางคณิตศาสตร  
ดานการแกปญหา 

ความสามารถในทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร  

ดานการใหเหตุผล คน
ที ่ คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได % ลําดบัที ่ คะแนนเต็ม X  S.D. ลําดบัที ่ คะแนนเต็ม X  S.D. ลําดบัที ่

1. 30 23 76.66 4 4 3.5 0.52 30 4 3.6 0.50 6 
2. 30 20 66.66 16 4 3.6 0.50 22 4 3.5 0.52 30 
3. 30 16 53.33 30 4 3.7 0.44 8 4 3.6 0.50 6 
4. 30 16 53.33 30 4 3.7 0.44 8 4 3.6 0.50 6 
5. 30 17 56.66 25 4 3.6 0.50 22 4 3.5 0.52 30 
6. 30 26 86.66 1 4 3.5 0.52 30 4 3.6 0.50 6 
7. 30 18 60.00 23 4 4.0 0.00 1 4 3.6 0.50 6 
8. 30 23 76.66 4 4 4.0 0.00 1 4 3.6 0.50 6 
9. 30 20 66.66 16 4 3.5 0.52 30 4 3.6 0.50 6 

10. 30 17 56.66 25 4 3.6 0.50 22 4 3.5 0.52 30 
11. 30 19 63.33 21 4 3.5 0.52 30 4 3.6 0.50 6 
12. 30 22 73.33 8 4 3.6 0.50 22 4 3.6 0.50 6 
13. 30 22 73.33 8 4 3.6 0.50 22 4 3.5 0.52 30 
14. 30 16 53.33 30 4 3.7 0.44 8 4 3.6 0.50 6 
15. 30 15 50.00 34 4 3.5 0.52 30 4 3.6 0.50 6 
16. 30 17 56.66 25 4 3.6 0.50 22 4 3.5 0.52 30 
17. 30 25 83.33 2 4 3.6 0.50 22 4 3.6 0.50 6 
18. 30 21 70.00 14 4 3.6 0.50 22 4 3.6 0.50 6 
19. 30 22 73.33 8 4 3.7 0.44 8 4 3.7 0.44 1 
20. 30 20 66.66 16 4 4.0 0.00 1 4 3.6 0.50 6 
21. 30 22 73.33 8 4 4.0 0.00 1 4 3.6 0.50 6 
22. 30 21 70.00 14 4 4.0 0.00 1 4 3.6 0.50 6 
23. 30 22 73.33 8 4 3.7 0.44 8 4 3.6 0.50 6 
24. 30 19 63.33 21 4 3.7 0.44 8 4 3.6 0.50 6 
25. 30 23 76.66 4 4 3.7 0.44 8 4 3.7 0.44 1 
26. 30 22 73.33 8 4 3.7 0.44 8 4 3.7 0.44 1 
27. 30 16 53.33 30 4 3.7 0.44 8 4 3.6 0.50 6 
28. 30 18 60.00 23 4 3.7 0.44 8 4 3.7 0.44 1 
29. 30 20 66.66 16 4 3.7 0.44 8 4 3.6 0.50 6 
30. 30 20 66.66 16 4 4.0 0.00 1 4 3.6 0.50 6 
31. 30 17 56.66 25 4 3.7 0.44 8 4 3.7 0.44 1 
32. 30 23 76.66 4 4 3.7 0.44 8 4 3.6 0.50 6 
33. 30 24 80.00 3 4 3.7 0.44 8 4 3.6 0.50 6 
34. 30 17 56.66 25 4 4.0 0.00 1 4 3.6 0.50 6 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก   จ 
 

เคร่ืองมือทีใ่ชในการวิจัย 
 

- แผนการจัดการเรียนรู  เร่ืองการแปลงทางเรขาคณติ 
-   แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู  เร่ืองการแปลงทางเรขาคณิต 
-    แบบประเมินความสามารถในทักษะกระบวนการทาง 
       คณิตศาสตรดานการแกปญหาและดานการใหเหตุผล 

 -   แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 
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แผนการจัดการเรียนรู 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ชวงชั้นที่  3 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่  1 
หนวยการเรยีนรูที่  4  เรื่อง  การแปลงทางเรขาคณิต    เวลา  12  ช่ัวโมง 
แผนที่  1  เร่ือง  สมบัติของการเลื่อนขนาน     เวลา  1  ช่ัวโมง 
มาตรฐานการเรียนรู สาระที่  3  เรขาคณิต 
   มาตรฐาน  ค 3.2 
 ใชการนึกภาพ (Visualization)  ใชเหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (Spatial  reasoning)  และใช
แบบจําลองทางเรขาคณิต (Geometric  Model)  ในการแกปญหาได 
สาระสําคัญ 
 การเลื่อนขนานมีสมบัติดังนี ้

1) การเลื่อนขนานเปนการสะทอนสองครั้งที่ตอเนื่องกัน  โดยผานเสนสะทอนสองเสน 
ที่ขนานกัน 

2) รูปตนแบบกับภาพที่เกดิจากการเลื่อนขนานเทากันทกุประการ 
3) ระยะหางระหวางจุดที่สมนยักันของรูปตนแบบกับภาพทีเ่กิดจากการเลือ่นขนานหรือ 

ขนาดของการเลื่อนขนานเทากัน 
4) สวนของเสนตรงที่สมนัยกันของรูปตนแบบกับภาพทีเ่กดิจากการเลื่อนขนานจะ 

เทากันและขนานกัน 
5) การเลื่อนขนานจะตองมีทิศทาง 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 วิเคราะหและอธิบายความสัมพันธระหวางรูปตนแบบ  และรูปที่ไดจากการเลื่อนขนานได 

จุดประสงคการเรียนรู 
1. สามารถบอกความหมายและสมบัติของการเลื่อนขนานไดถูกตอง 
2. สามารถหาภาพที่ไดจากการเลื่อนขนานรูปตนแบบไดถูกตองทุกขอ 

สาระการเรียนรู 
 การเลื่อนขนาน 
กระบวนการจัดการเรียนรู 
 1.  นําเขาสูบทเรียนดวยการสนทนาเกีย่วกบัสิ่งตางๆ  ในชีวิตจริงที่แสดงการเลื่อนขนาน  
เชน  การปดเปดประตูบานเลื่อน  การเข็นรถยนตที่จอดอยู  การดึงล้ินชัก  เพื่อเช่ือมโยงการเลื่อนใน
ชีวิตจริง  กับการเลื่อนขนานในทางคณิตศาสตร 
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 2.  แบงกลุมนกัเรียนแบบคละความสามารถออกเปนกลุมละประมาณ  4-5  คน  เพื่อทํา
กิจกรรมทดลองที่  1  เร่ืองการวาดรูปการเลื่อนขนาน  ใชเวลาประมาณ  10  นาที  พรอมบันทึก
ขอมูล  ผลการทดลองลงในแบบบันทึกที่จดัให 
 3.  นักเรียนแตละกลุมปฏิบัติกิจกรรมทดลองที่  2  เร่ืองสํารวจการเลื่อนขนาน  ใชเวลา
ประมาณ  20  นาที  พรอมบันทึกผลการทดลอง  และตอบคําถามตามที่กําหนดให 
 4.  นักเรียนทกุกลุมสงตัวแทนออกมานําเสนอผลงานของกลุมหนาชัน้เรียน  โดยครูดูแล
และสังเกตพฤติกรรมกลุมตลอดระยะเวลาดําเนินกิจกรรม 
 5.  นักเรียนทกุกลุมรวมกนัอภิปรายผลการทดลอง  วิเคราะห  อธิบายถึงความสัมพันธ
ระหวางรูปตนแบบและรูปทีไ่ดจากการเลื่อนขนาน  และรวมกันสรุปผลการทดลองจากขอมูลที่ได
บันทึกไว  แลวสรุปหาความจริงจากหลักการ  กฎเกณฑตางๆ  ซ่ึงสอดคลองกับสมบัติของการเลื่อน
ขนานดังนี ้

 “  ผลของการสํารวจเปนไปตามสมบัติของการเลื่อนขนานดังนี”้ 
 1)  สามารถเลื่อนรูปตนแบบทับภาพที่ไดจากการเลื่อนขนานไดสนิท  โดยไมตองพลิก

รูป  หรือกลาววารูปตนแบบและภาพที่ไดจากการเลื่อนขนานจะเทากนัทุกประการ  2)  สวนของ
เสนตรงบนรูปตนแบบและภาพที่ไดจากการเลื่อนขนานของสวนของเสนตรงนั้นจะขนานกัน 

6. นักเรียนศึกษาตัวอยางที่  1-4  จากหนังสือแบบเรียนเปนการบานเพื่อเปนการเพิ่มเติม 
ความรูความเขาใจและเปนการเตรียมความพรอมในการเรียนชั่วโมงตอไป  และควรหาความรู
เพิ่มเติมจากแหลงเรียนรูอ่ืนๆ  เชน  หองสมุด  วารสารคณิตศาสตร  และทางอินเตอรเน็ต 
 
สื่อ / แหลงเรียนรู 

1. บัตรกิจกรรมทดลองที่  1  เร่ืองการวาดรปูการเลื่อนขนาน 
2. บัตรกิจกรรมทดลองที่  2  เร่ืองสํารวจการเลื่อนขนาน 
3. หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตรพืน้ฐาน  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 
4. หองสมุด,  วารสารเพื่อการเตรียมสอบแมค็ ม.ตน 
5. อินเตอรเน็ต   http : //www.google.go.th 
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การวัดผลและประเมินผล 
 การวัดผล 

1. วิธีวัดผล 
- สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมระหวางทํากิจกรรมทดลองประเมินโดย

ครู 
2. เครื่องมือวัดผล 

- แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม (โดยครู) 
การประเมินผล 

  โดยถือเกณฑที่ใชในการใหความหมายในระดับ  พอใช  ดี  และ  ดีมาก 
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บันทึกหลังสอน 
ผลการสอน  นักเรียนแตละกลุมตั้งใจปฏบิัติกิจกรรมทดลองที่  1,  2  และรวมกันสรุปผล

การทดลองไดสอดคลองกับหลักการและกฎเกณฑของสมบัติของการเลื่อนขนาน  จากการสังเกต
และประเมนิพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม  พบวาโดยรวมนักเรียนมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
อยูในระดับดี   

ปญหา/อุปสรรค  นักเรียนแตละกลุมไมกลาแสดงออกในการนําเสนอผลการทดลองของ
กลุมตนเอง  มกีารเกี่ยงกันออกนําเสนอผลงาน  ไมกลาอภิปรายแสดงความคิดเห็น  พดูสรุปประเด็น
สําคัญไมเปน  จึงทําใหเสียเวลาในการดําเนนิกิจกรรม   

ประเด็นทีเ่ปนปญหา/แนวทางแกไข  1.  นกัเรียนพูดสรุปประเด็นสําคัญไมเปน  2.  
นักเรียนไมกลาแสดงออก  ครูจึงตองกระตุนใหกําลังใจ  เกริ่นนําแนวคดิแนวสรุปใหนักเรียนเกดิ
ความมั่นใจ  เกิดความกลา  จนนักเรียนแตละกลุมสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนไดดีขึน้ 
 
 
 

 ลงชื่อ    
                    (  นางมาลิณี  พูลศรี  ) 
                  ครูผูสอน 
 
ความคิดเหน็ของผูบริหาร       
 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดดีมาก  นกัเรียนไดปฏิบตัิกิจกรรมจากการทดลอง 
ส่ือการเรียนสงเสริมใหนักเรียนเกดิประสบการณ   
 
          

 ลงชื่อ   
        ( นายสถาพร  เสถียรวงศนุษา ) 
      รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 150

 
 
 

บัตรกิจกรรมทดลองที่  1 
เรื่อง วาดรูปการเลื่อนขนาน 

 
ขั้นตอนการดาํเนินการ 

1. ลอกรูปที่กําหนดใหตอไปนี ้ ลงบนกระดาษลอกลายโดยไมมีการเลื่อนกระดาษ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

2. เล่ือนกระดาษจนภาพเสนตรงอยูในแนวเดยีวกัน  ลอกรูปเปนคร้ังที่  2   
3. กําหนดชื่อรูปที่วาดครั้งแรก  และครั้งที่สอง  เปนรูปตนแบบ  และรูปจําลองตามลําดับ 
4. บันทึกขอมูลการทดลองลงในแบบที่จดัให 
อุปกรณ  :  กระดาษลอกลาย  ดินสอ  ไมบรรทัด 
 
บันทึกขอมูล / ผลการทดลอง 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
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บัตรกิจกรรมทดลองที่  2 
เรื่องสํารวจการเลื่อนขนาน 

 
กําหนด      ABC   เปนรูปตนแบบ  และ  A'B'C'  เปนภาพที่ไดจากการเลื่อน  ABC   ดวย   
CC' 
 
 
 
 
 
 
 
จากความหมายของการเลื่อนขนานจะไดวา  AA',  BB'  และ  CC'  ขนานกันและยาวเทากนั 
 
ใหนกัเรียนสํารวจการเลื่อนขนานขางตน  และตอบคําถามตอไปนี ้
1.  AB // A'B  ,  BC // B'C'  และ  AC // A'C'  ใชหรือไม 
ตอบ  ......................................................................................................................................... 
2.  จากคําตอบขอ  1  นักเรียนคิดวาแตละดานของรูปตนแบบกับภาพของแตละดานทีไ่ดจากการ
เล่ือน ขนานนัน้จําเปนตองขนานกันหรือไม 
ตอบ  ........................................................................................................................................ 
3.  AB = A'B'  ,  BC = B'C'  และ  AC = A'C'   ใชหรือไม 
ตอบ  ......................................................................................................................................... 
4.  ใชกระดาษลอกลายลอก    ABC    แลวเล่ือนไปทบั        A'B'C'  โดยไมตองพลิกกระดาษ
ลอกลายและตรวจสอบดูวา    ABC   ทับ      A'B'C'  ไดสนิทหรือไม 
ตอบ  ........................................................................................................................................ 
จากคําตอบของขอ  4  จะไดวา   A'B'C'   มีรูปรางเหมือนกันกับ  ABC  และมีขนาดเทากนั
กับ      ABC   ซ่ึงกลาววา  ABC    และ   A'B'C'    
ตอบ  .......................................................................................................................................... 
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แผนการจัดการเรียนรู 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ชวงชั้นที่  3 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่  1 
หนวยการเรยีนรูที่  4  เรื่อง  การแปลงทางเรขาคณิต    เวลา  12  ช่ัวโมง 
แผนที่  2  เร่ือง  การเลื่อนขนานบนระนาบพิกัดฉาก    เวลา  1  ช่ัวโมง 
มาตรฐานการเรียนรู สาระที่  3  เรขาคณิต 

   มาตรฐาน  ค 3.2 
 ใชการนึกภาพ (Visualization)  ใชเหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (Spatial  reasoning)  และใช
แบบจําลองทางเรขาคณิต (Geometric  Model)  ในการแกปญหาได 
สาระสําคัญ 
 การเลื่อนขนานมีสมบัติดังนี ้

1)  การเลื่อนขนานเปนการสะทอนสองครั้งที่ตอเนื่องกัน  โดยผานเสนสะทอนสองเสนที่ 
ขนานกัน 

2)  รูปตนแบบกับภาพทีเ่กิดจากการเลื่อนขนานเทากนัทุกประการ 
3)  ระยะหางระหวางจุดที่สมนัยกนัของรูปตนแบบกับภาพที่เกดิจากการเลื่อนขนานหรือ 

ขนาดของการเลื่อนขนานเทากัน 
4)  สวนของเสนตรงที่สมนัยกันของรูปตนแบบกับภาพที่เกิดจากการเลื่อนขนานจะเทากัน 

และขนานกัน 
5)  การเลื่อนขนานจะตองมทีิศทาง 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 นําสมบัติเกี่ยวกับการเลื่อนขนานไปใชได 

จุดประสงคการเรียนรู 
1. สามารถหาเวกเตอรของการเลื่อนขนานเมื่อกําหนดรูปตนแบบและภาพที่ไดจากการ 

เล่ือนขนานไดถูกตอง 
2. สามารถบอกพิกัดของภาพที่ไดจากการเลือ่นขนานของรูปตนแบบที่กาํหนดใหได

ถูกตอง 
สาระการเรียนรู 
 การเลื่อนขนาน 
กระบวนการจัดการเรียนรู 

1. ทบทวนการเลือ่นขนานบนระนาบพกิัดฉาก  โดยใชวัสดปุระดิษฐ(แผนโปรงใสซอน)   
สาธิตประกอบการถามตอบ  และสนทนากับนักเรยีนเกีย่วกับระยะทางของการเลื่อนขนาน 
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2. นักเรียนแตละกลุมปฏิบัติกิจกรรมทดลองที่  3  เร่ืองการเลื่อนขนานบนระนาบพกิัด 
ฉาก ใชเวลาประมาณ  10  นาที  พรอมบันทึกผลการทดลองลงในแบบบันทึกที่จดัเตรียมให 

3. ตัวแทนของแตละกลุมนําเสนอผลการทดลองหนาชั้นเรยีน  และใหนกัเรียนรวมกัน 
อภิปรายผลการทดลอง  และรวมกันสรุปหลักการ  กฎเกณฑ  ของการเลื่อนขนานบนระนาบพิกดั
ฉากใหไดวา  “ในการเลื่อนขนาน  เมื่อกําหนดเวกเตอรของการเลื่อนขนานรูปตนแบบมาให  เรา
ตองวิเคราะหวาจะตองเลื่อนรูปตนแบบไปในทิศทางใด  และเปนระยะทางเทาใด”   
 4.  นักเรียนแตละกลุมปฏิบัติแบบประเมินความสามารถในทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร   เรื่องการเลื่อนขนานบนระนาบพิกัดฉาก    ใชเวลาประมาณ  20  นาที   
 5.  ตัวแทนของแตละกลุมนําเสนอผลการปฏิบัติแบบประเมินความสามารถในทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร     หลังจากนัน้นักเรยีนรวมกันอภิปรายผลงานจากบัตรงาน  และ
รวมกันสรุปหลักการ  เงื่อนไข  หรือกฎเกณฑของการเลือ่นขนานบนระนาบพกิัดฉาก  โดยมีครูคอย
ควบคุมดูแลการอภิปรายสรุปกฎเกณฑตางๆ  ตลอดเวลา 
 6.  นักเรียนทําแบบฝกหัดที่  4.1  จากหนังสือแบบเรียนคณิตศาสตรลงสมุดแบบฝกหดัเปน
การบาน  เพื่อเปนการฝกทักษะ  และทบทวนความรู 
 
สื่อ / แหลงเรียนรู 

1. บัตรกิจกรรมทดลองที่  3  เร่ืองการเลื่อนขนานบนระนาบพิกัดฉาก 
2. แบบประเมินความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร   เร่ืองการเลื่อน 

ขนานบนระนาบพิกัดฉาก 
3. แผนโปรงใสแสดงการเลื่อนขนานบนระนาบพิกัดฉาก 
4. หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  หนา  145-146 

 
การวัดผลและประเมินผล 
 การวัดผล 

1. วิธีวัดผล 
-     สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมระหวางทําบัตรกจิกรรมทดลอง 
-     ประเมินความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณติศาสตรจากการตรวจ 

ผลงาน 
-     ตรวจแบบฝกหัด 
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2.    เครื่องมือวัดผล 
-     แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม 
-     แบบประเมินความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 
-     แบบเฉลยแบบฝกหัด 

 
การประเมินผล 

-     เกณฑที่ใชในการใหความหมายในระดบั  พอใช  ดี  และ  ดีมาก   
-     เกณฑการประเมินความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรตาม 

ระดับความสามารถการแกปญหา  การใหเหตุผล  ใหความหมายในระดบัควรปรับปรุง  พอใช    ดี  
และ  ดีมาก 

-     ใชเกณฑทาํแบบฝกหัดถูกไดตองใหคะแนนขอละ  1  คะแนน 
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บันทึกหลังสอน 
 ผลการสอน  นักเรียนสามารถเรียนรูหลักการของการเลื่อนขนานได  และสามารถปฏิบัติ
กิจกรรมบัตรงานที่  1  ไดถูกตอง  และอธิบายเหตุผลไดอยางถูกตองตามหลักเกณฑของการเลื่อน
ขนาน  จากการประเมินพฤตกิรรมการปฏิบัติงานกลุม  พบวาโดยรวมนักเรียนมีพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานกลุมอยูในระดับดีมาก 

ปญหา/อุปสรรค  นักเรียนกลุม  B  ปฏิบัติกิจกรรมกลุมไมเสร็จไดตามเวลาที่กําหนด  จึง
นําเสนอผลงานกลุมไมทัน  เนื่องจากนักเรยีนกลุมนีไ้มเขาใจวิธีการเลื่อนขนานบนระนาบพิกัดฉาก 
 ประเด็นทีเ่ปนปญหา/แนวทางแกไข   นกัเรยีนปฏิบัติกิจกรรมกลุมไมเสร็จตามเวลาที่
กําหนด  เนื่องจากไมเขาใจเรือ่งการเลื่อนขนานบนระนาบพิกัดฉาก  ครูเขาไปดูแลและใหคําอธิบาย
และชี้แนะเพิ่มเติม  และมอบหมายใหทํากจิกรรมนอกเวลา  แลวนําผลงานมาสงตรวจสอบ 
 
 

 ลงชื่อ    
                    (  นางมาลิณี  พูลศรี  ) 
                  ครูผูสอน 
 
ความคิดเห็นของผูบริหาร       
  

มีกิจกรรมที่สงเสริมการคิดวิเคราะหจนสรุปเปนหลักเกณฑไดดี  ไดสอนตามศักยภาพของ
นักเรียนแตละกลุมและรายบคุคลไดดี            
 

 

 ลงชื่อ   
        ( นายสถาพร  เสถียรวงศนุษา ) 
      รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา 
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บัตรกิจกรรมทดลองที่  3 
เรื่อง  การเลือ่นขนานบนระนาบพิกัดฉาก 

 
วิธีดําเนินการ 
 1.  วาดรูป  ABC  ใหมีจดุยอด  A (-2 , 6) ,  B (-5 , 2 )  และ  C ( 1 , 0 )  บนระนาบมุมฉาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.  ลอกรูป         ABC  แลวตัดออกมา 
 3.  นํารูปที่ตัดออกมาทาบไปบนรูป      ABC   แลวเล่ือนขนานดวยพิกดัฉาก  ( 4 , 6 ) 
คือไปทางขวา  4  หนวย  และเลื่อนขนานลงขางลาง  6  หนวย  วาดรูปใหมดวยดนิสอสีที่ตางจาก 
รูปเดิม        อุปกรณ   :    กระดาษกราฟ     สันตรง (ไมบรรทัด)      ดินสอสี     กรรไกร 
 
บันทึกขอมูล/ผลการทดลอง 
............................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
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แบบฝกหัด  4.1 
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เฉลยแบบฝกหัด   4.1 
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แบบประเมนิความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 
ดานการแกปญหาและดานการใหเหตผุล 

    
เรื่อง  การเลือ่นขนานบนระนาบพิกัดฉาก 

 
ใหนกัเรียนเล่ือนขนานรูปทีก่ําหนดใหตอไปนี ้

1. ภายใตการเลื่อนขนาน (-6,  -4) 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ภายใตการเลื่อนขนาน (6,  -2) 
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3. ภายใตการเลื่อนขนาน (-5, -7) 
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เกณฑการประเมิน  ผูสอนพิจารณาจากเกณฑการประเมนิผลตามสภาพจริง  (Rubrics) 
 
เกณฑการใหคะแนน  :  ทักษะ/กระบวนการ  ดานการแกปญหา 

คะแนน ความสามารถในดานการแกปญหาที่ปรากฏใหเหน็ 
4 ใชยุทธวิธีดําเนินการแกปญหาสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ  อธิบายถึงเหตุผลใน

การใชวิธีการดังกลาวไดเขาใจชัดเจน 
3 
 

ใชยุทธวิธีดําเนินการแกปญหาสําเร็จ  อธิบายถึงเหตุผลในการใชวิธีการดังกลาว
ไดชัดเจน 

2 
 

มียุทธวิธีดําเนนิการแกปญหาสําเร็จเพียงบางสวน  อธิบายถึงเหตุผลในการใช
วิธีการดังกลาวไดบางสวน 

1 มีรองรอยการดําเนินการแกไขบางสวน  เร่ิมคิดวาทําไมจึงตองใชวิธีการนั้น  
แลวหยุดอธิบายตอไมได  แกปญหาไมสําเร็จ 

 
เกณฑการใหคะแนน  :  ทักษะ/กระบวนการ  ดานการใหเหตุผล 

คะแนน ความสามารถในดานการใหเหตุผลที่ปรากฏใหเหน็ 
4 มีการอางอิง  เสนอแนวคดิประกอบการตัดสินใจอยางสมเหตุสมผล 
3 มีการอางอิงที่ถูกตองบางสวน  และเสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจ 
2 เสนอแนวคิดไมสมเหตุสมผลในการประกอบการตัดสินใจ 
1 มีความพยายามเสนอแนวคดิประกอบการตัดสินใจ 

 
เกณฑแปลความหมายของแบบประเมินความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณติศาสตร  

คาเฉลี่ย ระดับความสามารถ 
3.50-4.00 การแกปญหา/การใหเหตุผลดีมาก 
2.50-3.49 การแกปญหา/การใหเหตุผลดี 
1.50-2.49 การแกปญหา/การใหเหตุผลพอใช 
1.00-1.49 การแกปญหา/การใหเหตุผลควรปรับปรุง 
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แบบบันทึกคะแนนความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 
เร่ืองการแปลงทางเรขาคณิต  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  2 

ช่ือนักเรียน  ......................................................................................... (ประเมินโดยครู) 
คําชี้แจง  :  โปรดพิจารณาการปฏิบัติการทางคณิตศาสตรที่กําหนดใหวามีทักษะการแกปญหา  และทักษะการให
เหตุผลอยูในระดับใด  ใหใสเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงกับระดับความสามารถที่เปนจริงของนักเรียน 
 

ระดับความสามารถ 
การปฏิบัติการทางคณิตศาสตร 

4 3 2 1 
1.  ทักษะการแกปญหา 
1)   การเลื่อนขนานบนระนาบพิกัดฉาก 

    

2)   ภาพจากการเลื่อนขนาน     
3)   โจทยปญหาการเลื่อนขนาน     
4)   การสะทอนภาพ       
5)   การสะทอนรูปเรขาคณิตขามแกน  X  และแกน  Y     
6)   โจทยปญหาการสะทอน     
7)   การหมุน     
8)   การหมุนรูปภาพบนระนาบพิกัดฉาก     
9)   การแปลงทางเรขาคณิต     
                                                     รวมคะแนน  .................     
2.  ทักษะการใหเหตุผล 
1)   การเลื่อนขนานบนระนาบพิกัดฉาก 

    

2)   ภาพจากการเลื่อนขนาน     
3)   โจทยปญหาการเลื่อนขนาน     
4)   การสะทอนภาพ       
5)   การสะทอนรูปเรขาคณิตขามแกน  X  และแกน  Y     
6)   โจทยปญหาการสะทอน     
7)   การหมุน     
8)   การหมุนรูปภาพบนระนาบพิกัดฉาก     
9)   การแปลงทางเรขาคณิต     
                                                       รวมคะแนน  ..................     
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แผนการจัดการเรียนรู 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ชวงชั้นที่  3 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่  1 
หนวยการเรยีนรูที่  4  เรื่อง  การแปลงทางเรขาคณิต    เวลา  12  ช่ัวโมง 
แผนที่  3  เร่ือง  ภาพที่เกดิจากการเลื่อนขนาน    เวลา  1  ช่ัวโมง 
มาตรฐานการเรียนรู สาระที่  3  เรขาคณิต 
   มาตรฐาน  ค 3.2 
 ใชการนึกภาพ (Visualization)  ใชเหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (Spatial  reasoning)  และใช
แบบจําลองทางเรขาคณิต (Geometric  Model)  ในการแกปญหาได 
สาระสําคัญ 
 การเลื่อนขนานมีสมบัติดังนี ้

1)  การเลื่อนขนานเปนการสะทอนสองครั้งที่ตอเนื่องกัน  โดยผานเสนสะทอนสองเสนที่ 
ขนานกัน 

2)  รูปตนแบบกับภาพทีเ่กิดจากการเลื่อนขนานเทากนัทุกประการ 
3)  ระยะหางระหวางจุดที่สมนัยกนัของรูปตนแบบกับภาพที่เกดิจากการเลื่อนขนานหรือ 

ขนาดของการเลื่อนขนานเทากัน 
4)  สวนของเสนตรงที่สมนัยกันของรูปตนแบบกับภาพที่เกิดจากการเลื่อนขนานจะเทากัน 

และขนานกัน 
5)  การเลื่อนขนานจะตองมทีิศทาง 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 บอกพิกัดของรูปเรขาคณิตที่เกิดจากการเลือ่นขนานบนระนาบพกิัดฉากได 

จุดประสงคการเรียนรู 
 1.   เมื่อกําหนดรูปเรขาคณิตสองรูปที่แสดงการแปลงทางเรขาคณิตใหสามารถบอกไดวา
รูปคูใดแสดงการเลื่อนขนานไดอยางถูกตอง 
สาระการเรียนรู 
 การเลื่อนขนาน 
กระบวนการจัดการเรียนรู 
 1.  ทบทวนการเลื่อนขนานบนระนาบพกิัดฉากโดยใชวัสดุประดษิฐ (แผนโปรงใสซอน)  
ประกอบการถามตอบ 
 2.  ครูนําเสนอกรณีศึกษาในรูปของตัวอยางใหนกัเรียนรวมกันวิเคราะหดังตอไปนี ้
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ตัวอยาง   จงพิจารณาวาวารูป  ข  เปนภาพที่ไดจากการเลื่อนขนานรูป  ก  หรือไม  จงอธิบาย 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
แนวคิด   ในการวิเคราะหวารูปที่กําหนดใหรูปหนึง่เปนภาพทีไ่ดจากการแปลงแบบการเลื่อนขนาน
ของอีกรูปหนึง่หรือไม  ใหพิจารณาตามเงื่อนไข  2  ขอ  ดังนี ้

1. สามารถเลื่อนรูปหนึ่งไปทับอีกรูปหนึ่งไดสนิทโดยไมมกีารพลิกรูป 
2. สวนของเสนตรงที่เชื่อมระหวางจุดที่สมนยักันแตละคูจะขนานกันและยาว 

เทากันทุกเสน 
ถาผลของการแปลงสอดคลองกับเงื่อนไขทั้งสองขอแลว  การแปลงนั้นเปนการเลื่อนขนาน  

แตถาผลของการแปลงไมสอดคลองกับเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งแลวการแปลงนั้นไมเปนการเลื่อน
ขนาน 
 ในทางปฏิบัตใิหพิจารณาเงือ่นไขขอ  1  กอน  ถาไมสอดคลองก็สรุปไดเลยวาการแปลงนั้น
ไมเปนการเลื่อนขนาน  แตถาสอดคลองตามเงื่อนไขขอ 1  แลวใหพิจารณาเงื่อนไขขอ 2  โดยเลือก
จุด  3  จุดบนรปูตนแบบที่ไมอยูบนเสนตรงเดียวกัน  แลวพิจารณาสวนของเสนตรงที่เชื่อมระหวาง
จุดเหลานัน้กับจุดที่สมนัยกันแตละคูวาขนานกันและยาวเทากันหรือไม  ถาสอดคลองตามเงื่อนไขนี้
ก็สรุปไดวา  การแปลงนั้นเปนการเลื่อนขนาน 
 3.  นักเรียนแตละกลุมปฏิบัติแบบประเมินความสามารถในทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร  เร่ืองภาพจากการเลื่อนขนาน    ใชเวลาประมาณ  20  นาท ี
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 4.  ตัวแทนของแตละกลุมนําเสนอผลการปฏิบัติแบบประเมินความสามมารถในทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร  หลังจากนัน้นักเรียนรวมกนัวิเคราะหใหเหตุผล  และสามารถสรุปได
วารูปเรขาคณติสองรูปที่กําหนดให  ถามคีวามสัมพันธกันในลักษณะของการเลื่อนขนานจะตองหา
เวกเตอรของการเลื่อนขนานได 
 5.  นักเรียนทําแบบฝกหัดทีก่าํหนดใหเปนการบานและแนะนําใหนักเรยีนหาความรู
เพิ่มเติมจากแหลงเรียนรูอ่ืนๆ  เชน  หองสมุด  วารสารคณิตศาสตร  หรือทางอนิเตอรเน็ต  ฯลฯ 
 
สื่อ / แหลงเรียนรู 

1. กรณีศึกษา  (ตวัอยางภาพจากการเลื่อนขนาน) 
2. แบบประเมินความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร  เร่ืองภาพจากการ 

เล่ือนขนาน 
3. แผนโปรงใส 
4. หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2   
5. หองสมุด ,  วารสารเพื่อการเตรียมสอบแมค็  ม.ตน 
6. อินเตอรเน็ต  http : //www.google.go.th 

 
การวัดผลและการประเมินผล 
 การวัดผล 

1. วิธีวัดผล 
-     สังเกตความตั้งใจศึกษากรณีตัวอยาง 
-     ประเมินความสามารถในทักษะทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรจากการ 

ตรวจผลงานประกอบดวยทกัษะการแกปญหา  และทักษะการใหเหตผุล 
                           -     ตรวจแบบฝกหัด 

2. เครื่องมือการวดัผล 
-     แบบประเมินความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 
-     แบบเฉลยแบบฝกหัด 

 
การประเมินผล 

-  ใชเกณฑการประเมินความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรตาม 
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ระดับความสามารถ การแกปญหา  และการใหเหตุผล  ใหความหมายในระดบัควนปรับปรุง  พอใช  
ดี  และดีมาก 

- ใชเกณฑทําแบบฝกหัดไดถูกตองใหคะแนนขอละ  1  คะแนน 
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บันทึกหลังสอน 
 ผลการสอน  นักเรียนทุกกลุมสามารถเรียนรูอธิบายการพิจารณาภาพที่เกิดจากการเลื่อน
ขนานไดอยางถูกตอง  สรุป  กฎ  และหลักเกณฑการพิจารณาภาพทีเ่กิดจากการเลื่อนขนานได  
อธิบายเหตุผลได  นักเรียนกลาแสดงออกมากขึ้น  มีความตั้งใจมากขึน้  มีความกระตือรือรน  
สนุกสนานในเวลาเรียน 

ปญหา/อุปสรรค   การเขาเรียนของนักเรียนชากวาเวลาแทบทุกคาบเรียน  เนื่องจากการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนจดัรูปแบบการเรียนแบบใหนกัเรียนเดินเรยีน  จึงทาํใหนกัเรียน
เสียเวลาในการเดินทางเปลี่ยนหองเรียน 

ประเด็นทีเ่ปนปญหา/แนวทางแกไข   เวลาที่เสียไปของการเปลี่ยนคาบเรียน  ครูจึงทําความ
เขาใจกับนักเรยีนกลุมตวัอยางในเรื่องเวลาเรียน  และขอความรวมมือกับครูประจําวิชาทุกทานที่
สอนในคาบเรยีนกอนหนานี ้ ใหปลอยนกัเรียนใหตรงเวลา 

 
 

 ลงชื่อ    
                    (  นางมาลิณี  พูลศรี  ) 
                  ครูผูสอน 
 
ความคิดเห็นของผูบริหาร        
 กิจกรรมการจดัการเรียนรูสงเสริมการคิดวิเคราะหดี  ครูผูสอนสามารถเลือกและแนะนํา
เว็บไซดดีๆ  ใหนักเรยีนดีมาก            
 
 

 ลงชื่อ   
        ( นายสถาพร  เสถียรวงศนุษา ) 
      รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 170

 
แบบฝกหัด 

 
1.  กําหนด  AB  มีจุด A(2, 2)  และจุด  B(5, 5)  เปนจุดปลาย  ถา  A' B'   เปนภาพที่ไดจากการ 
    เล่ือน ขนาน  AB   และมี  A' (-3,  2)  และ  B' (0,  5)  เปนจุดปลาย  จงหาเวกเตอรของการเลื่อน   
    ขนาน 
 
2.  กําหนดจุด  A(-3,  -4)  จุด  A'  เปนภาพที่ไดจากการเลือ่นขนานจดุ  A  ไปทางซายตามแนวแกน      
     X   5  หนวย  แลวเล่ือนขึน้ไปตามแนวแกน  Y  7  หนวย  จงหาพิกดัของจุด  A' 
 
3.  กําหนด   ABC  มีจุด  A (1,  1),  B (6,  2),  C (5,  6)  เปนจดุยอดมุม  และมี   A'B'C'     
     เปนภาพทีไ่ดจากการเลื่อนขนาน   ABC    จุด  A'  มีพิกัดเปน  (-5,  -5)  จงหาพิกัดของ 
     จุด  B'  และจุด  C' 
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เฉลยแบบฝกหัด 
 
 

 1.   
 
 
 

       จากรูปจะได  AA'  เปนเวกเตอรของ 
             การเลื่อนขนาน  ÄB  

 
 

 2.    A' (-8 , 3 ) 
 3.    B' ( 0 , -4 )    และ    C' ( -1 , 0 ) 
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แบบประเมนิความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 
ดานการแกปญหาและดานการใหเหตผุล 

 
เรื่อง  ภาพจากการเลื่อนขนาน 

 
จงพิจาณาวารูป  ข  เปนภาพที่ไดจากการเลือ่นขนานรูป  ก  หรือไม    จงอธิบาย 
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เกณฑการประเมิน  ผูสอนพิจารณาจากเกณฑการประเมนิผลตามสภาพจริง  (Rubrics) 
 
เกณฑการใหคะแนน  :  ทักษะ/กระบวนการ  การแกปญหา 

คะแนน ความสามารถในการแกปญหาที่ปรากฏใหเห็น 
4 ใชยุทธวิธีดําเนินการแกปญหาสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ  อธิบายถึงเหตุผลใน

การใชวิธีการดังกลาวไดเขาใจชัดเจน 
3 
 

ใชยุทธวิธีดําเนินการแกปญหาสําเร็จ  อธิบายถึงเหตุผลในการใชวิธีการดังกลาว
ไดชัดเจน 

2 
 

มียุทธวิธีดําเนนิการแกปญหาสําเร็จเพียงบางสวน  อธิบายถึงเหตุผลในการใช
วิธีการดังกลาวไดบางสวน 

1 มีรองรอยการดําเนินการแกไขบางสวน  เร่ิมคิดวาทําไมจึงตองใชวิธีการนั้น  
แลวหยุดอธิบายตอไมได  แกปญหาไมสําเร็จ 

 
เกณฑการใหคะแนน  :  ทักษะ/กระบวนการ  การใหเหตผุล 

คะแนน ความสามารถในการใหเหตผุลที่ปรากฏใหเห็น 
4 มีการอางอิง  เสนอแนวคดิประกอบการตัดสินใจอยางสมเหตุสมผล 
3 มีการอางอิงที่ถูกตองบางสวน  และเสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจ 
2 เสนอแนวคิดไมสมเหตุสมผลในการประกอบการตัดสินใจ 
1 มีความพยายามเสนอแนวคดิประกอบการตัดสินใจ 

 
เกณฑแปลความหมายของแบบประเมินความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณติศาสตร  

คาเฉลี่ย ระดับความสามารถ 
3.50-4.00 การแกปญหา/การใหเหตุผลดีมาก 
2.50-3.49 การแกปญหา/การใหเหตุผลดี 
1.50-2.49 การแกปญหา/การใหเหตุผลพอใช 
1.00-1.49 การแกปญหา/การใหเหตุผลควรปรับปรุง 
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แบบบันทึกคะแนนความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 
 

เร่ืองการแปลงทางเรขาคณิต  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  2 
ช่ือนักเรียน  ......................................................................................... (ประเมินโดยครู) 

คําชี้แจง  :  โปรดพิจารณาการปฏิบัติการทางคณิตศาสตรที่กําหนดใหวามีทักษะการแกปญหา  และทักษะการให
เหตุผลอยูในระดับใด  ใหใสเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงกับระดับความสามารถที่เปนจริงของนักเรียน 

ระดับความสามารถ 
การปฏิบัติการทางคณิตศาสตร 

4 3 2 1 
1.  ทักษะการแกปญหา 
1)   การเลื่อนขนานบนระนาบพิกัดฉาก 

    

2)   ภาพจากการเลื่อนขนาน     
3)   โจทยปญหาการเลื่อนขนาน     
4)   การสะทอนภาพ       
5)   การสะทอนรูปเรขาคณิตขามแกน  X  และแกน  Y     
6)   โจทยปญหาการสะทอน     
7)   การหมุน     
8)   การหมุนรูปภาพบนระนาบพิกัดฉาก     
9)   การแปลงทางเรขาคณิต     
                                                     รวมคะแนน  .................     
2.  ทักษะการใหเหตุผล 
1)   การเลื่อนขนานบนระนาบพิกัดฉาก 

    

2)   ภาพจากการเลื่อนขนาน     
3)   โจทยปญหาการเลื่อนขนาน     
4)   การสะทอนภาพ       
5)   การสะทอนรูปเรขาคณิตขามแกน  X  และแกน  Y     
6)   โจทยปญหาการสะทอน     
7)   การหมุน     
8)   การหมุนรูปภาพบนระนาบพิกัดฉาก     
9)   การแปลงทางเรขาคณิต     
                                                       รวมคะแนน  ..................     
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แผนการจัดการเรียนรู 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ชวงชั้นที่  3 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่  1 
หนวยการเรยีนรูที่  4  เรื่อง  การแปลงทางเรขาคณิต    เวลา  12  ช่ัวโมง 
แผนที่  4  เร่ือง  โจทยปญหาการเลื่อนขนาน    เวลา  1  ช่ัวโมง 
มาตรฐานการเรียนรู สาระที่  3  เรขาคณิต 

   มาตรฐาน  ค 3.2 
 ใชการนึกภาพ (Visualization)  ใชเหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (Spatial  reasoning)  และใช
แบบจําลองทางเรขาคณิต (Geometric  Model)  ในการแกปญหาได 
สาระสําคัญ 
 การเลื่อนขนานมีสมบัติดังนี ้

1)  การเลื่อนขนานเปนการสะทอนสองครั้งที่ตอเนื่องกัน  โดยผานเสนสะทอนสองเสนที่ 
ขนานกัน 

2)  รูปตนแบบกับภาพทีเ่กิดจากการเลื่อนขนานเทากนัทุกประการ 
3)  ระยะหางระหวางจุดที่สมนัยกนัของรูปตนแบบกับภาพที่เกดิจากการเลื่อนขนานหรือ 

ขนาดของการเลื่อนขนานเทากัน 
4)  สวนของเสนตรงที่สมนัยกันของรูปตนแบบกับภาพที่เกิดจากการเลื่อนขนานจะเทากัน 

และขนานกัน 
5)  การเลื่อนขนานจะตองมทีิศทาง 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 บอกพิกัดของรูปเรขาคณิตที่เกิดจากการเลือ่นขนานบนระนาบพกิัดฉากได 

จุดประสงคการเรียนรู 
 1.  สามารถใชความรูเกี่ยวกบัการเลื่อนขนานแกปญหาไดอยางถูกตอง 
สาระการเรียนรู 
 การเลื่อนขนาน 
กระบวนการจัดการเรียนรู 
 1.  นักเรียนแตละกลุมปฏิบัติกิจกรรมการเลือ่นขนานที่ครกูําหนดใหลงในสมุดเพื่อเปนการ
ทบทวนความรูเร่ืองการเลื่อนขนาน  โดยกําหนดรูปตนแบบและพกิัดฉากในการเลื่อนขนาน  และ
วาดรูปการเลื่อนขนาน   
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 2.  นักเรียนสงตัวแทนกลุมออกมานําเสนอผลงานของกลุม  และรวมกนัสรุปเรื่องการเลื่อน
ขนานบนระนาบจํานวน 
 3.  นักเรียนแตละกลุมปฏิบัติแบบประเมินความสามารถในทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร   เรื่องโจทยปญหาการเลื่อนขนาน    ใชเวลาประมาณ  25  นาที   
 4.  ตัวแทนของแตละกลุมนําเสนอผลการปฏิบัติบัตรแบบประเมินความสามารถในทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร  และนักเรียนทุกกคนรวมกนัเฉลยคําตอบที่ถูกตองโดยมีครูคอย
ควบคุมดูแลความถูกตองของเฉลย 
 5.  ครูแนะนําใหนักเรยีนศกึษาลวดลายตางๆ  ของการเลื่อนขนาน  จากแหลงเรียนรูอ่ืนๆ  
เชนเอกสารสิ่งพิมพ  ลายเหล็กดัด   ลายกระเบื้อง  ลายเสื่อน้ํามัน  และทดลองออกแบบเองตาม
จินตนาการโดยใชหลักของการเลื่อนขนาน  เพื่อนําไปสรางเปนผลงานของตนเอง 
 6.  นักเรียนทําแบบฝกหัดทีก่าํหนดใหเปนการบานเพื่อเปนการฝกทักษะการแกโจทย
ปญหาการเลื่อนขนาน 
 
สื่อ / แหลงเรียนรู 

1. กิจกรรมการเลือ่นขนาน 
2. แบบประเมินความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร    เร่ืองโจทยปญหา 

การเลื่อนขนาน 
3. เอกสารสิ่งพิมพ  ลวดลายตางๆ  ของการเลื่อนขนาน 
4.    หนังสือแบบเรียนคณติศาสตรช้ันมัธยมศึกษาปที่  2 
 5.   หองสมุด  นิตยสาร  สสวท. 
 6.   อินเตอรเน็ต  http : //www.google.go.th 

 
การวัดผลและประเมินผล 
 การวัดผล 

1. วิธีวัดผล 
- ประเมินความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรจากการตรวจ 

ผลงานประกอบดวยทักษะการแกปญหา  และทักษะการใหเหตุผล 
  -     ตรวจแบบฝกหัด 

 2.     เครื่องมือการวัดผล 
-      แบบประเมินความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 
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-      แบบเฉลยแบบฝกหัด 
 
การประเมินผล 

-  เกณฑการประเมินความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรตาม
ระดับความสามารถการแกปญหา  และการใหเหตุผล  ใหความหมายในระดับควรปรบัปรุง  พอใช    
ดี  และ  ดีมาก 
  -  ใชเกณฑทําแบบฝกหัดไดถูกตอง  ใหคะแนนขอละ  1  คะแนน 
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บันทึกหลังสอน 
 ผลการสอน   นักเรียนแตละกลุมสามารถทําความเขาใจ  วิเคราะหโจทยปญหาจากบตัร
ปญหาที่กําหนดให  สามารถแกปญหาโจทยแตละขอไดถูกตอง  แสดงการแกโจทยปญหาไดชัดเจน  
ตัวแทนกลุมออกมานําเสนอผลงานกลุมอยางมั่นใจ  นักเรยีนแตละกลุมรวมกันอภิปรายสรุป
หลักการการแกโจทยปญหาเลื่อนขนานไดดี 

ปญหา/อุปสรรค    มีนักเรียนบางกลุม  สับสนเรื่องหาจดุพิกัดบนระนาบจํานวน  จึงทําให
การปฏิบัติกิจกรรมลาชา 

ประเด็นทีเ่ปนปญหา/แนวทางแกไข   ความไมเขาใจเรื่องการหาจุดพิกัดบนระนาบจํานวน  
หรือบนตารางกราฟ  ครูจึงอธิบายชี้แนะแนวทางในการหาจุดพกิัด  จึงทําใหนกัเรียนเขาใจมากขึน้
และสามารถปฏิบัติกิจกรรมจากบัตรปญหาไดถูกตอง 

 
 

 ลงชื่อ    
                    (  นางมาลิณี  พูลศรี  ) 
                  ครูผูสอน 
 
ความคิดเห็นของผูบริหาร       
 เปนแผนการจดัการเรียนรูไดดี  ทําใหนักเรยีนไดคิดวเิคราะห  สามารถแกปญหาได 
และใหเหตุผลได            
 
 

 ลงชื่อ   
        ( นายสถาพร  เสถียรวงศนุษา ) 
      รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา 
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แบบฝกหัด 
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เฉลยแบบฝกหัด 

 
คําตอบกิจกรรม  “บอกหนอยซิ” 

 
1. ( 3 , 1 )  และ  ( 3 , -11 ) 
2.  

 
 
 
 

                                                               เวกเตอรของการเลื่อนขนานคือ  AA' 
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แบบประเมนิความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 
ดานการแกปญหาและดานการใหเหตผุล 

 
เรื่อง  โจทยปญหาการเลื่อนขนาน 

 
 
ใหนกัเรียนหาคาพิกัดของจุดยอดของรูปหลังจากที่มีการเลื่อนขนานตามที่กําหนดและเขียนกราฟ
ของรูปเดิมกับรูปที่เล่ือนขนานแลว 

1. รูปสามเหลี่ยม  ABC  มีจุดยอด A(-4, -2 ) ,  B (-1 , 3)  และ  C (3 , -4 )   
เล่ือนขนานดวย (5 , 3 ) 

2. รูปส่ีเหล่ียมผืนผา  RSTU  มีจุดยอด  R (-3 , -1) , S(-4 , 1) ,  T (2 ,4)  และ 
U (3 , 2)  เล่ือนขนานดวย  (-2 , 4) 
 3.  จุดยอด  3  จุด  ของรูปสี่เหล่ียมผืนผา  ABCD  คือ  A (-3 , 2)  ,  B (1 , 2)  และ   
C (1 , -4) 
  3.1  เขียนกราฟแสดงจดุยอด  3  จุด  แลวหาจุดที่  4  ของรูปสี่เหล่ียมผืนผา 
   3.2  หาคาพิกดัของจุดยอด  A'B'C'D'  หลังจากการเลื่อนขนานดวย (6 , -3) 
เขียนรูป          A'B'C'D'                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 182

เกณฑการประเมิน  ผูสอนพิจารณาจากเกณฑการประเมนิผลตามสภาพจริง  (Rubrics) 
 
เกณฑการใหคะแนน  :  ทักษะ/กระบวนการ  การแกปญหา 

คะแนน ความสามารถในการแกปญหาที่ปรากฏใหเห็น 
4 ใชยุทธวิธีดําเนินการแกปญหาสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ  อธิบายถึงเหตุผลใน

การใชวิธีการดังกลาวไดเขาใจชัดเจน 
3 
 

ใชยุทธวิธีดําเนินการแกปญหาสําเร็จ  อธิบายถึงเหตุผลในการใชวิธีการดังกลาว
ไดชัดเจน 

2 
 

มียุทธวิธีดําเนนิการแกปญหาสําเร็จเพียงบางสวน  อธิบายถึงเหตุผลในการใช
วิธีการดังกลาวไดบางสวน 

1 มีรองรอยการดําเนินการแกไขบางสวน  เร่ิมคิดวาทําไมจึงตองใชวิธีการนั้น  
แลวหยุดอธิบายตอไมได  แกปญหาไมสําเร็จ 

 
เกณฑการใหคะแนน  :  ทักษะ/กระบวนการ  การใหเหตผุล 

คะแนน ความสามารถในการใหเหตผุลที่ปรากฏใหเห็น 
4 มีการอางอิง  เสนอแนวคดิประกอบการตัดสินใจอยางสมเหตุสมผล 
3 มีการอางอิงที่ถูกตองบางสวน  และเสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจ 
2 เสนอแนวคิดไมสมเหตุสมผลในการประกอบการตัดสินใจ 
1 มีความพยายามเสนอแนวคดิประกอบการตัดสินใจ 

 
เกณฑแปลความหมายของแบบประเมินความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณติศาสตร  

คาเฉลี่ย ระดับความสามารถ 
3.50-4.00 การแกปญหา/การใหเหตุผลดีมาก 
2.50-3.49 การแกปญหา/การใหเหตุผลดี 
1.50-2.49 การแกปญหา/การใหเหตุผลพอใช 
1.00-1.49 การแกปญหา/การใหเหตุผลควรปรับปรุง 
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แบบบันทึกคะแนนความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 
เร่ืองการแปลงทางเรขาคณิต  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  2 

ช่ือนักเรียน  ......................................................................................... (ประเมินโดยครู) 
คําชี้แจง  :  โปรดพิจารณาการปฏิบัติการทางคณิตศาสตรที่กําหนดใหวามีทักษะการแกปญหา  และทักษะการให
เหตุผลอยูในระดับใด  ใหใสเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงกับระดับความสามารถที่เปนจริงของนักเรียน 

ระดับความสามารถ 
การปฏิบัติการทางคณิตศาสตร 

4 3 2 1 
1.  ทักษะการแกปญหา 
1)   การเลื่อนขนานบนระนาบพิกัดฉาก 

    

2)   ภาพจากการเลื่อนขนาน     
3)   โจทยปญหาการเลื่อนขนาน     
4)   การสะทอนภาพ       
5)   การสะทอนรูปเรขาคณิตขามแกน  X  และแกน  Y     
6)   โจทยปญหาการสะทอน     
7)   การหมุน     
8)   การหมุนรูปภาพบนระนาบพิกัดฉาก     
9)   การแปลงทางเรขาคณิต     
                                                     รวมคะแนน  .................     
2.  ทักษะการใหเหตุผล 
1)   การเลื่อนขนานบนระนาบพิกัดฉาก 

    

2)   ภาพจากการเลื่อนขนาน     
3)   โจทยปญหาการเลื่อนขนาน     
4)   การสะทอนภาพ       
5)   การสะทอนรูปเรขาคณิตขามแกน  X  และแกน  Y     
6)   โจทยปญหาการสะทอน     
7)   การหมุน     
8)   การหมุนรูปภาพบนระนาบพิกัดฉาก     
9)   การแปลงทางเรขาคณิต     
                                                       รวมคะแนน  ..................     
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แผนการจัดการเรียนรู 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ชวงชั้นที่  3 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่  1 
หนวยการเรยีนรูที่  4  เรื่อง  การแปลงทางเรขาคณิต    เวลา  12  ช่ัวโมง 
แผนที่  5  เร่ือง    สมบัติของการสะทอน          เวลา  1  ช่ัวโมง 
มาตรฐานการเรียนรู สาระที่  3  เรขาคณิต 
   มาตรฐาน  ค 3.2 
 ใชการนึกภาพ (Visualization)  ใชเหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (Spatial  reasoning)  และใช
แบบจําลองทางเรขาคณิต (Geometric  Model)  ในการแกปญหาได 
สาระสําคัญ 
 การสะทอนจะตองมีเสนสะทอน  การสะทอนเปนการแปลงแบบหนึ่ง  ซ่ึงมีลักษณะดังนี ้
 1.  การสะทอนเปนการแปลงที่มีการจับคูกนัแบบหนึ่งตอหนึ่ง  ที่สมนัยกันระหวางจุดตางๆ  
บนรูปตนแบบ  และภาพที่เกิดจากการสะทอน 
 2.  ระยะระหวางจุดบนรูปตนแบบถึงเสนสะทอนกับระยะจากเสนสะทอนถึงจุดบนภาพที่
เกิดจากการสะทอนที่สมนัยกนักับจุดบนรูปตนแบบที่มีความยาวเทากัน 
 3.  ภาพที่เกดิจากการสะทอนเหมือนรูปตนแบบ  และเทากันทุกประการ 
 4.  เสนสะทอนจะแบงครึ่งและตั้งฉากกับสวนของเสนตรงที่เชื่อมระหวางจุดแตละจดุบน
รูปตนแบบ  กบัจุดแตละจุดบนภาพที่เกิดจากการสะทอนที่สมนัยกนั 
 5.  จุดตางๆ  บนเสนสะทอนเปนจุดคงที่ไมเปลี่ยนตําแหนงเมื่อทําการสะทอน 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 วิเคราะหและอธิบายความสัมพันธระหวางรูปตนแบบและรูปที่ไดจากการสะทอนได 

จุดประสงคการเรียนรู 
1. สามารถบอกความหมายและสมบัติของการสะทอนบนระนาบไดถูกตอง 
2. สามารถหาภาพที่ไดจากการสะทอนรูปตนแบบไดถูกตองทุกขอ 

สาระการเรียนรู 
 การสะทอน 
กระบวนการจัดการเรียนรู 
 1.  นําเขาสูบทเรียนดวยการสนทนาและใหนักเรยีนอภปิรายเกีย่วกับภาพหรือเงาของวัตถุที่
เกิดจากการสะทอนในน้ํา  เปรียบเทียบรูปรางและขนาดของเงากับของจริงวาเปนอยางไร  นักเรียน
อาจบอกไดวาตามหลักของวทิยาศาสตรรูปรางและขนาดของเงาอาจแตกตางจากของจริง  เนื่องจาก
ผิวน้ําอาจไมราบเรียบและไมใสเหมือนกระจกเงา 
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 2.  นักเรียนแตละกลุมปฏิบัติกิจกรรมทดลองที่  4  เร่ืองเงาในกระจก  ใชเวลาประมาณ  15  
นาที  พรอมทั้งบันทึกขอมูลผลการทดลองลงในแบบบันทึกที่กําหนดให 
 3.  นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมานาํเสนอผลการทดลองหนาชัน้เรียน  และนกัเรียน
รวมกันแสดงความคิดเหน็  อภิปรายถึงผลการทดลอง  และรวมกันสรปุผลการทดลอง 

4.  ครูอธิบายเพิ่มเติมถึงกิจกรรมทดลองวาเปนตัวอยางการสะทอนที่เกดิขึ้นจริงจากการใช
กระจกเงาวางตามรอยพับซึ่งเปนเสนสะทอน  ในทางคณิตศาสตรการสะทอนเปนการแปลงทาง
เรขาคณิตอีกแบบหนึ่งซ่ึงกําหนดไดดังนี ้
             L 
 
   P.  ………/…………………/………..  .P' 
 
  Q.  …………//…………………………//………………..  .Q' 
   
                 S  .  S' 
 

การสะทอนบนระนาบเปนการแปลงทางเรขาคณิตที่มีเสนตรง L  ที่ตรึงเสนหนึ่งเปนเสน
สะทอน  แตละจุด  P  บนระนาบจะมี  P'  เปนภาพทีไ่ดจากการสะทอนจุด  P  โดยที่ 

1)  ถาจุด  P  ไมอยูบนเสนตรง  L  แลวเสนตรง  L  จะแบงครึ่งและตั้งฉากกับ  PP' 
 2)  ถาจุด  P  อยูบนเสนตรง  L  แลวจุด  P   และจุด  P'  เปนจุดเดียวกนั 
 5.  นักเรียนแตละกลุมปฏิบัติกิจกรรมทดลองที่  5  เร่ืองสํารวจการสะทอน  พรอมกับตอบ
คําถามตามที่กําหนดให  ใชเวลาประมาณ  20  นาที 
 6.  นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมานาํเสนอผลการทดลองหนาชัน้เรียน  และรวมกัน
อภิปรายเพื่อหาขอสรุปจากผลการทดลองเรื่องสํารวจการสะทอน  จากขอมูล  หลักการ  กฎเกณฑที่
วิเคราะหไดซ่ึงสอดคลองกับสมบัติของการสะทอนดังนี้ 
 “ ผลการสํารวจการสะทอนเปนไปตามสมบัติของการสะทอน  ดังนี ้

1)  สามารถเลื่อนรูปตนแบบทับภาพที่ไดจากการสะทอนไดสนิทโดยตองพลิกรูป  หรือ
กลาววา  รูปตนแบบและภาพที่ไดจากการสะทอนเทากนัทุกประการ  2)  สวนของเสนตรงบนรูป
ตนแบบและภาพที่ไดจากการสะทอนของสวนของเสนตรงนั้นไมจําเปนตองขนานกนัทุกคู  3)  
สวนของเสนตรงที่เชื่อมจุดแตละจุดบนรูปตนแบบกับจุดที่สมนัยกันบนภาพที่ไดจากการสะทอนจะ
ขนานกัน  และไมจําเปนตองยาวเทากัน 
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7. นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมไดจากหนังสือแบบเรียน  หรือจากแหลงเรียนรูอ่ืนๆ  เชน   
วารสารคณิตศาสตร  หองสมุด  หรือจากทางอินเตอรเน็ต  ฯลฯ 
 
สื่อ / แหลงเรียนรู 

1. กิจกรรมทดลองที่  4  เร่ืองเงาในกระจก 
2. กิจกรรมทดลองที่  5  เร่ืองสํารวจการสะทอน 
3. หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐานคณิตศาสตร  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  2 
4. วารสารเพื่อการเตรียมสอบแม็ค ม.ตน   หองสมุด 
5. อินเตอรเน็ต  http : //www.google.go.th 
 

การวัดผลและประเมินผล 
 การวัดผล 

1. วิธีวัดผล 
-     สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมระหวางทดลอง 

2. เครื่องมือวัดผล 
-     แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม 

การประเมินผล 
เกณฑที่ใชในการใหความหมายในระดับ  พอใช  ดี  และ  ดีมาก  ตามลาํดับ 
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บันทึกหลังสอน 
 ผลการสอน   นักเรียนทุกกลุมตั้งใจทํากจิกรรมทดลอง  และสามารถสรุปผลการทดลองได
ถูกตองตามกระบวนการทดลอง  สามารถอภิปรายสรุปผลการทดลองไดสอดคลองกับสมบัติของ
การสะทอน  บรรยากาศในการเรียนนกัเรยีนมีความสุข  สนุกสนาน  ผลการประเมินพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานกลุม  พบวาโดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก 

ปญหา/อุปสรรค   กิจกรรมทดลองที่  4  เร่ืองเงาในกระจก  มีปญหาในเรื่องของแผน
พลาสติกที่นํามาใชแทนกระจก  เบาและบางเมื่อโดนแรงพัดลมจึงปลิมไหวไปมา  ทําใหเปนปญหา
และอุปสรรคในการทดลอง 

ประเด็นทีเ่ปนปญหา/แนวทางแกไข    ส่ือการสอนมีขอเสีย  เนื่องจากแผนพลาสติกที่ใช
บางและออนเกินไป  เมื่อโดนแรงพัดลมทาํใหปลิวไปมา  ครูจึงปดพัดลมเปนการชั่วคราว  จึง
สามารถทํากิจกรรมตอจนสําเร็จ  ขอแนะนาํควรหาแผนพลาสติกแข็งเปนสื่อการทดลอง 
 
 

 ลงชื่อ    
                    (  นางมาลิณี  พูลศรี  ) 
                  ครูผูสอน 
 
ความคิดเห็นของผูบริหาร       
 แผนการจัดการเรียนรูมีกิจกรรมดีมาก  ทําใหนกัเรียนไดเรียนอยางมีความสุข 
และสามารถนําความรูไปประยุกตใชได            
 
 

 ลงชื่อ   
        ( นายสถาพร  เสถียรวงศนุษา ) 
      รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา 
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บัตรกิจกรรมทดลองที่  4 

เรื่อง  เงาในกระจก 
 
อุปกรณ       แผนพลาสติกใสแทนกระจกเงา 
  กระดาษแข็งรูปสามเหลี่ยม  และกระดาษ  A4 

1. พับครึ่งดานยาวของกระดาษ  A4  แลวขีดสวนของเสนตรงตามรอยพับที่ได 
2. ตั้งแผนพลาสติกบนกระดาษตามแนวรอยพับใหตั้งฉากกับพื้นโตะ 
3. วางรูปสามเหลี่ยมซ่ึงกําหนดใหเปน       ABC  หนาพลาสติก  ในตําแหนงที่เหมาะสม

บนกระดาษ 
 
 
 
 
 
 
 
4.  ลอก       ABC  บนกระดาษ 
5.  เขียนจดุตรงตําแหนงทีเ่ปนภาพของจดุ  A ,  B  และ  C  บนกระดาษอีกซีกหนึ่งหลัง 

แผนพลาสติกตามที่เห็น  พรอมทั้งใหช่ือเปน  A' , B'  และ  B'  ตามลําดบั 
 6.  ยกแผนพลาสติกออกแลวลาก  A'B' ,  B'C'  และ  A'C'  จะได      A'B'C'  เปนภาพ
ของ     ABC 
 7.  ลาก  AA' ,  BB'  และ  CC'  แลวสํารวจความสัมพันธระหวาง    ABC  กับ      
A'B'C'  ดังนี ้
 1)  วัดระยะจากจุด  A  ถึงเสนตรงที่เปนรอยพับเทยีบกับระยะจากจุด  A'  ถึงเสนตรงที่เปน
รอยพับแลวเปรียบเทียบระยะทั้งสองที่วัดได 
.............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 189

2)  วัดระยะจากจุด  B  และจดุ  C  ถึงเสนตรงที่เปนรอยพบักับระยะจากจุด  B'  และ 
 จุด  C'  ถึงเสนตรงที่เปนรอยพับ  แลวเปรยีบเทียบระยะของแตละคูเชนเดียวกับ   ขอ  1) 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

3)  ตรวจสอบดูวา  AA' ,  BB'  และ  CC'  ตั้งฉากกับเสนตรงที่เปนรอบพับหรือไม 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

4)  เล่ือน    ABC  ทับ      A'B'C'  ไดสนิทหรือไม  ถาไมไดใหนักเรียนลองพลิก  
 ABC  ทับ     A'B'C'   จะทับไดสนทิหรือไม 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
 
สรุปผลการทดลอง  
............................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
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บัตรกิจกรรมทดลองที่  5 
เรื่อง  สํารวจการสะทอน 

 
กําหนด     PQR  เปนรูปตนแบบ  เมื่อสะทอน    PQR  ดวยเสนสะทอน  XY  และได     

  P'Q'R'  เปนภาพทีไ่ดจากการสะทอน  ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ลาก  PP' ,  RR'  และ  QQ'  ตัด  XY  ที่จุด  D ,  E  และ  F  ตามลําดับ  จากความหมายของ
การสะทอนจะไดวา  XY  ตั้งฉากและแบงครึ่ง  PP'  และ     RR    และ   QQ' 
ใหนักเรียนสํารวจการสะทอนขางตนและตอบคําถามตอไปนี ้
1. PP'  ,  QQ'  และ  RR'  ขนานกันและยาวเทากันหรือไม 
........................................................................................................................................................... 
2.  PQ  //  P'Q'  ,  PR  //  P'R'    และ  QR  //  Q'R'  ใชหรือไม 
........................................................................................................................................................... 
3.  นักเรียนคิดวาดานแตละดานของรูปตนแบบกับภาพทีไ่ดจากการสะทอนของดานนั้นจําเปนตอง
ขนานกันหรือไม 
........................................................................................................................................................... 
4.  PQ  =  P'Q'  ,  PR  =  P'R'   และ  QR  =  Q'R'  ใชหรือไม 
........................................................................................................................................................... 
5.  ใชกระดาษลอกลายลอก  PQR  แลวเล่ือนไปทับ  P'Q'R'  รูปทั้งสองทับกันไดสนิทหรือไม  
ถาไมไดใหนักเรียนพลิกกระดาษลอกลายแลวเล่ือน  PQR  ไปทับ   P'Q'R'   และตรวจสอบ 
ดูวา          
   PQR   ทับ     P'Q'R'    ไดสนิทหรือไม 
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แผนการจัดการเรียนรู 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ชวงชั้นที่  3 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่  1 
หนวยการเรยีนรูที่  4  เรื่อง  การแปลงทางเรขาคณิต    เวลา  12  ช่ัวโมง 
แผนที่  6  เร่ือง    การสะทอนภาพ      เวลา  1  ช่ัวโมง 
มาตรฐานการเรียนรู สาระที่  3  เรขาคณิต 

   มาตรฐาน  ค 3.2 
 ใชการนึกภาพ (Visualization)  ใชเหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (Spatial  reasoning)  และใช
แบบจําลองทางเรขาคณิต (Geometric  Model)  ในการแกปญหาได 
สาระสําคัญ 
 การสะทอนจะตองมีเสนสะทอน  การสะทอนเปนการแปลงแบบหนึ่ง  ซ่ึงมีลักษณะดังนี ้
 1.  การสะทอนเปนการแปลงที่มีการจับคูกนัแบบหนึ่งตอหนึ่ง  ที่สมนัยกันระหวางจุดตางๆ  
บนรูปตนแบบ  และภาพที่เกิดจากการสะทอน 
 2.  ระยะระหวางจุดบนรูปตนแบบถึงเสนสะทอนกับระยะจากเสนสะทอนถึงจุดบนภาพที่
เกิดจากการสะทอนที่สมนัยกนักับจุดบนรูปตนแบบที่มีความยาวเทากัน 
 3.  ภาพที่เกดิจากการสะทอนเหมือนรูปตนแบบ  และเทากันทุกประการ 
 4.  เสนสะทอนจะแบงครึ่งและตั้งฉากกับสวนของเสนตรงที่เชื่อมระหวางจุดแตละจดุบน
รูปตนแบบ  กบัจุดแตละจุดบนภาพที่เกิดจากการสะทอนที่สมนัยกนั 
 5.  จุดตางๆ  บนเสนสะทอนเปนจุดคงที่ไมเปลี่ยนตําแหนงเมื่อทําการสะทอน 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 นําสมบัติเกี่ยวกับการสะทอนไปใชได 

จุดประสงคการเรียนรู 
1. สามารถหาเสนสะทอนของการสะทอนเมือ่กําหนดรูปตนแบบและภาพที่ไดจากการ 

สะทอนไดถูกตอง 
 2.   สามารถบอกพิกัดของภาพที่ไดจากการสะทอนของรูปตนแบบที่กาํหนดใหไดถูกตอง

ทุกขอ 
สาระการเรียนรู 
 การสะทอน 
กระบวนการจัดการเรียนรู 
 1.  ทบทวนเรือ่งการสะทอนโดยใหนักเรียนแตละกลุมปฏิบัติบัตรกิจกรรมเรื่องการสะทอน
ภาพที่กําหนดให  แลวใหนกัเรียนชวยกันเฉลยคําตอบและครูตรวจความถูกตอง 
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 2.  นักเรียนแตละกลุมปฏิบัติแบบประเมินความสามารถในทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร  เร่ืองการสะทอนภาพ  ใชเวลาประมาณ  15  นาที 

      นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมานําเสนอผลงานของกลุมหนาชั้นเรียน  และ
รวมกันตรวจสอบความถูกตองของผลงาน 
 3.  ครูใชการถามตอบใหนกัเรียนรวมกนัสรุปลักษณะของการสะทอนอีกครั้งหนึ่ง  ไดวา 
การสะทอนจะตองมีเสนสะทอน  การสะทอนเปนการแปลงแบบหนึ่ง  ซ่ึงมีลักษณะดังนี ้

1)  การสะทอนเปนการแปลงที่มีการจับคูกนัแบบหนึ่งตอหนึ่งที่สมนัยกนัระหวางจดุ
ตางๆ   บนรูปตนแบบและรูปสะทอน 

2)  ระยะระหวางจุดในรูปตนแบบกับเสนสะทอนกับระยะจากเสนสะทอนถึงจุดในรปู       
สะทอนที่สมนัยกับจุดในรปูตนแบบมีความยาวเทากัน 

3)  รูปที่เกิดจากการสะทอน  มีรูปรางและขนาดเหมือนรูปตนแบบทุกประการ 
4)  เสนสะทอนจะแบงครึ่งและตั้งฉากกับสวนของเสนตรงที่เชื่อมระหวางจุดแตละจดุ

บนรูปตนแบบ  กับจุดแตละจุดบนรูปสะทอนที่สัมพันธกัน 
5)  จุดตางๆ  บนเสนสะทอนเปนจดุคงที่ไมเปลี่ยนตําแหนง  เมื่อทําการสะทอน 

 4.  นักเรียนศึกษาตัวอยางที่  2-5  ในหนังสือแบบเรียน  หนา  159 – 166  เปนการบานเพื่อ
เปนการทบทวนและเตรยีมความพรอมในการเรียนในชัว่โมงตอไป 
 
 สื่อ / แหลงเรียนรู 

1. บัตรกิจกรรมเรื่องการสะทอนภาพ 
2. บัตรงานที่  3  เร่ืองการสะทอนภาพ 
3. หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐานคณิตศาสตร  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 

 
การวัดผลและประเมินผล 
 การวัดผล 

 1.   วิธีวัดผล 
-     สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมระหวางทําบัตรกจิกรรม 
-     ประเมินทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตรจากการตรวจผลงาน 

ประกอบดวยทักษะการแกปญหา  และทกัษะการใหเหตุผล 
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  2.    เครื่องมือวัดผล 
-     แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม 
-     แบบประเมินทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 
การประเมินผล 
-     เกณฑที่ใชในการใหความหมายในระดบั  พอใช  ดี  และ  ดีมาก   
-     เกณฑการประเมินทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรตามระดับความสามารถ 

การแกปญหา  การใหเหตุผล  ใหความหมายในระดับควรปรับปรุง  พอใช    ดี  และดมีาก 
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บันทึกหลังสอน 
 ผลการสอน   หลังจากนกัเรยีนทุกกลุมทําบัตรกิจกรรมเรื่องการสะทอนแลวนกัเรียน
สามารถสรุปหลักการของการสะทอนไดสอดคลองกับสมบัติของการสะทอน  และทําบัตรงานเรื่อง
การสะทอนไดอยางถูกตอง  โดยอาศัยกฎเกณฑทีไ่ดจากการทดลอง  จากการประเมนิพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานกลุม  พบวาโดยภาพรวมนักเรียนมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมอยูในระดบัดีมาก 

ปญหา/อุปสรรค    นักเรียนเขาหองเรียนชาประมาณ  10  นาที  ทําใหเกดิปญหาในการทํา
กิจกรรม  ตองทําอยางเรงรีบ  จึงเกิดปญหาขั้นตอนการนาํเสนอผลงาน  และขั้นตอนการสรุป 

ประเด็นทีเ่ปนปญหา/แนวทางแกไข    นกัเรียนเขาเรียนชา  10  นาที  เนือ่งจากสาเหตมุีฝน
ตกทําใหนักเรยีนเดนิทางมาถึงหองเรียนชา  จึงเกิดปญหากับเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมปฏิบัติการ  
ขั้นตอนการนาํเสนอผลงาน  และขั้นตอนการสรุป  ครูจึงสุมนักเรียนนําเสนอผลงานเพียง  3  กลุม  
และอภิปรายสรุปรวมกันทั้งหองเรียน 

 

 ลงชื่อ    
                    (  นางมาลิณี  พูลศรี  ) 
                  ครูผูสอน 
 
ความคิดเห็นของผูบริหาร       
 กิจกรรมจากแผนการจัดการเรียนรู   ดวยวิธีสอนแบบปฏิบัติการสงเสริมใหนักเรียนกลาคิด  
กลาแสดงออกอยางถูกตอง           
 
 

 ลงชื่อ   
        ( นายสถาพร  เสถียรวงศนุษา ) 
      รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา 
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บัตรกิจกรรม 

เรื่อง  การสะทอนภาพ 
 
วาดรูป   A'B'C'D'E'  ซ่ึงเปนรูปที่เกิดจากการสะทอนรูปหลายเหลีย่ม  ABCDE  โดยมีสวนของ
เสนตรง  PQ  เปนเสนสะทอน 
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แบบประเมนิความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 
ดานการแกปญหาและดานการใหเหตผุล 

 
เรื่อง  การสะทอนภาพ 

 
ในแตละขอตอไปนี้  วาดรูปที่เปนภาพสะทอนของแตละรูป  โดยมีเสนตรง  I  เปนเสนสะทอน 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
2.    
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
4. 
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เกณฑการประเมิน  ผูสอนพิจารณาจากเกณฑการประเมนิผลตามสภาพจริง  (Rubrics) 
 
เกณฑการใหคะแนน  :  ทักษะ/กระบวนการ  การแกปญหา 

คะแนน ความสามารถในการแกปญหาที่ปรากฏใหเห็น 
4 ใชยุทธวิธีดําเนินการแกปญหาสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ  อธิบายถึงเหตุผลใน

การใชวิธีการดังกลาวไดเขาใจชัดเจน 
3 
 

ใชยุทธวิธีดําเนินการแกปญหาสําเร็จ  อธิบายถึงเหตุผลในการใชวิธีการดังกลาว
ไดชัดเจน 

2 
 

มียุทธวิธีดําเนนิการแกปญหาสําเร็จเพียงบางสวน  อธิบายถึงเหตุผลในการใช
วิธีการดังกลาวไดบางสวน 

1 มีรองรอยการดําเนินการแกไขบางสวน  เร่ิมคิดวาทําไมจึงตองใชวิธีการนั้น  
แลวหยุดอธิบายตอไมได  แกปญหาไมสําเร็จ 

 
เกณฑการใหคะแนน  :  ทักษะ/กระบวนการ  การใหเหตผุล 

คะแนน ความสามารถในการใหเหตผุลที่ปรากฏใหเห็น 
4 มีการอางอิง  เสนอแนวคดิประกอบการตัดสินใจอยางสมเหตุสมผล 
3 มีการอางอิงที่ถูกตองบางสวน  และเสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจ 
2 เสนอแนวคิดไมสมเหตุสมผลในการประกอบการตัดสินใจ 
1 มีความพยายามเสนอแนวคดิประกอบการตัดสินใจ 

 
เกณฑแปลความหมายของแบบประเมินความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณติศาสตร  

คาเฉลี่ย ระดับความสามารถ 
3.50-4.00 การแกปญหา/การใหเหตุผลดีมาก 
2.50-3.49 การแกปญหา/การใหเหตุผลดี 
1.50-2.49 การแกปญหา/การใหเหตุผลพอใช 
1.00-1.49 การแกปญหา/การใหเหตุผลควรปรับปรุง 
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แบบบันทึกคะแนนความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 
เร่ืองการแปลงทางเรขาคณิต  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  2 

ช่ือนักเรียน  ......................................................................................... (ประเมินโดยครู) 
คําชี้แจง  :  โปรดพิจารณาการปฏิบัติการทางคณิตศาสตรที่กําหนดใหวามีทักษะการแกปญหา  และทักษะการให
เหตุผลอยูในระดับใด  ใหใสเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงกับระดับความสามารถที่เปนจริงของนักเรียน 

ระดับความสามารถ 
การปฏิบัติการทางคณิตศาสตร 

4 3 2 1 
1.  ทักษะการแกปญหา 
1)   การเลื่อนขนานบนระนาบพิกัดฉาก 

    

2)   ภาพจากการเลื่อนขนาน     
3)   โจทยปญหาการเลื่อนขนาน     
4)   การสะทอนภาพ       
5)   การสะทอนรูปเรขาคณิตขามแกน  X  และแกน  Y     
6)   โจทยปญหาการสะทอน     
7)   การหมุน     
8)   การหมุนรูปภาพบนระนาบพิกัดฉาก     
9)   การแปลงทางเรขาคณิต     
                                                     รวมคะแนน  .................     
2.  ทักษะการใหเหตุผล 
1)   การเลื่อนขนานบนระนาบพิกัดฉาก 

    

2)   ภาพจากการเลื่อนขนาน     
3)   โจทยปญหาการเลื่อนขนาน     
4)   การสะทอนภาพ       
5)   การสะทอนรูปเรขาคณิตขามแกน  X  และแกน  Y     
6)   โจทยปญหาการสะทอน     
7)   การหมุน     
8)   การหมุนรูปภาพบนระนาบพิกัดฉาก     
9)   การแปลงทางเรขาคณิต     
                                                       รวมคะแนน  ..................     
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แผนการจัดการเรียนรู 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ชวงชั้นที่  3 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่  1 
หนวยการเรยีนรูที่  4  เรื่อง  การแปลงทางเรขาคณิต    เวลา  12  ช่ัวโมง 
แผนที่  7  เร่ือง    การสะทอนบนระนาบพกิัดฉาก    เวลา  1  ช่ัวโมง 
มาตรฐานการเรียนรู สาระที่  3  เรขาคณิต 
   มาตรฐาน  ค 3.2 
 ใชการนึกภาพ (Visualization)  ใชเหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (Spatial  reasoning)  และใช
แบบจําลองทางเรขาคณิต (Geometric  Model)  ในการแกปญหาได 
สาระสําคัญ 
 การสะทอนจะตองมีเสนสะทอน  การสะทอนเปนการแปลงแบบหนึ่ง  ซ่ึงมีลักษณะดังนี ้
 1.  การสะทอนเปนการแปลงที่มีการจับคูกนัแบบหนึ่งตอหนึ่ง  ที่สมนัยกันระหวางจุดตางๆ  
บนรูปตนแบบ  และภาพที่เกิดจากการสะทอน 
 2.  ระยะระหวางจุดบนรูปตนแบบถึงเสนสะทอนกับระยะจากเสนสะทอนถึงจุดบนภาพที่
เกิดจากการสะทอนที่สมนัยกนักับจุดบนรูปตนแบบที่มีความยาวเทากัน 
 3.  ภาพที่เกดิจากการสะทอนเหมือนรูปตนแบบ  และเทากันทุกประการ 
 4.  เสนสะทอนจะแบงครึ่งและตั้งฉากกับสวนของเสนตรงที่เชื่อมระหวางจุดแตละจดุบน
รูปตนแบบ  กบัจุดแตละจุดบนภาพที่เกิดจากการสะทอนที่สมนัยกนั 
 5.  จุดตางๆ  บนเสนสะทอนเปนจุดคงที่ไมเปลี่ยนตําแหนงเมื่อทําการสะทอน 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 บอกพิกัดของรูปเรขาคณิตที่เกิดจากการสะทอนบนระนาบพิกัดฉากได 

จุดประสงคการเรียนรู 
 1.  เมื่อกําหนดรูปเรขาคณิตสองรูปที่แสดงการแปลงทางเรขาคณิตให  สามารถบอกไดวา
รูปคูใดแสดงการสะทอนไดถูกตอง 
สาระการเรียนรู 
 การสะทอน 
กระบวนการจัดการเรียนรู 
 1.  ทบทวนเรือ่งการสะทอนโดยใชส่ือวัสดปุระดิษฐ (แผนโปรงใสซอน)  ประกอบการถาม
ตอบระหวางครูกับนักเรยีน 
 2.  นักเรียนแตละกลุมปฏิบัติกิจกรรมเรื่องการสะทอนของรูปเรขาคณิตขามแกน X  และ
แกน Y  ใชเวลาประมาณ  10  นาที   
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 3.  นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมานาํเสนอผลงานของกลุม  พรอมทั้งรวมกัน
อภิปรายผลของการทํากิจกรรมการสะทอนของรูปขามแกน X  และแกน Y  ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ 

“ระยะระหวางจุดในรูปตนแบบกับเสนสะทอนกับระยะจากเสนสะทอนถึงจุดในรูป
สะทอนที่สมนัยกับจุดในรปูตนแบบมีความยาวเทากัน  รูปที่เกิดจากการสะทอนมีรูปรางและขนาด
เหมือนรูปตนแบบทุกประการ  และจุดตางๆ  บนเสนสะทอนเปนจุดคงที่ไมเปลี่ยนตําแหนง” 
 4.  นักเรียนแตละกลุมปฏิบัติแบบประเมินความสามารถในทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร  เร่ืองการสะทอนรูปเรขาคณิตขามแกน X  และแกน Y   ใชเวลาประมาณ  20  นาที 
 5.  ตัวแทนของแตละกลุมนําเสนอผลการปฏิบัติแบบประเมินความสามารถในทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร    และนักเรียนทุกคนรวมกนัวิเคราะหแสดงความคิดเหน็  แสดงมโน
มติ  รวมกันสรุปและเฉลยคาํตอบจากบัตรงาน  โดยครูคอยควบคุมดแูลความถูกตอง 
 6.  นักเรียนทําแบบฝกหัดที่  4.2  ขอ  1,  2,  3  จากหนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐาน
คณิตศาสตร  เปนการบาน  เพื่อเปนการฝกทักษะและทบทวนความรู 
 
สื่อ / แหลงเรียนรู 

1. กิจกรรมเรื่องการสะทอนของรูปเรขาคณิตขามแกน X  และแกน Y 
2. แบบประเมินความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร    เร่ืองการสะทอน 

ของรูปเรขาคณิตขามแกน X  และแกน Y 
3. หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐานคณิตศาสตร  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  2   

หนา 173-174 
 
การวัดผลและประเมินผล 
 การวัดผล 

 1.   วิธีวัดผล 
-     สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมระหวางทําบัตรกจิกรรม 
-     ประเมินความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณติศาสตรจากการตรวจผล 

งานประกอบดวยทักษะการแกปญหา  และทักษะการใหเหตุผล 
  -     ตรวจแบบฝกหัด 

 
2.    เครื่องมือวัดผล 

-     แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม 
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-     แบบประเมินความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 
-     แบบเฉลยแบบฝกหัด 
 

การประเมินผล 
-     เกณฑที่ใชในการใหความหมายในระดบั  พอใช  ดี  และ  ดีมาก   
-     เกณฑการประเมินความสามารถทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรตาม 

ระดับความสามารถการแกปญหา  การใหเหตุผล  ใหความหมายในระดบัควรปรับปรุง  พอใช    ดี   
และดีมาก 

-     ใชเกณฑทาํแบบฝกหัดไดถูกตองใหคะแนนขอละ  1  คะแนน 
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บันทึกหลังสอน 
 ผลการสอน   นักเรียนแตละกลุมสามารถหาภาพสะทอนจากภาพตนแบบที่สะทอนขาแกน 
x  และแกน  y  ไดถูกตอง  นกัเรียนรวมกันอภิปรายสรุปหลักการและกฎเกณฑของการสะทอนได
อยางถูกตอง  จากการประเมนิพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม  พบวาโดยภาพรวมนักเรยีนมี
พฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมอยูในระดับดีมาก 

ปญหา/อุปสรรค   นักเรียนกลุม  C   ปฏิบัติกิจกรรมบัตรงานไมเสร็จตามเวลาที่กําหนด  ทํา
ใหนกัเรียนกลุมอ่ืนตองรอ  จึงเปนสาเหตใุหนําเสนอผลงานกลุมไดไมครบทุกกลุม 

ประเด็นทีเ่ปนปญหา/แนวทางแกไข   การปฏิบัติกิจกรรมบางกลุมไมเสร็จตามเวลาที่
กําหนด  ครูจึงใหนกัเรียนกลุมที่เสร็จแลวไปชวยกลุมที่ไมเสร็จ  เพื่อสงเสริมการมีน้ําใจตอเพื่อน  
และทําการสุมกลุมนักเรียนออกมานําเสนอผลงานกลุม  และสรุปรวมกนั 
 

 ลงชื่อ    
                    (  นางมาลิณี  พูลศรี  ) 
                  ครูผูสอน 
 
ความคิดเห็นของผูบริหาร       
 เปนแผนการจดัการเรียนรูไดดีมาก  สงเสริมใหนกัเรียนกลาแสดงความคิดเห็น   
สงเสริมทักษะการแกปญหาและสรุปไดอยางมีเหตุผล              

 
 

 ลงชื่อ   
        ( นายสถาพร  เสถียรวงศนุษา ) 
      รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 203

บัตรกิจกรรม 
เรื่อง การสะทอนรูปเรขาคณิต 

ขามแกน X  และแกน Y 
 

ใหนกัเรียนหาภาพสะทอนจากภาพตนแบบที่กําหนดให  โดยใหแกน  X  และแกน  Y  เปนเสน
สะทอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลการทํากิจกรรม  
............................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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แบบฝกหัด 
 

 
1. จงหาเสนสะทอนของการสะทอนในแตละขอตอไปนี้ 
 
 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3)  
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2. จงเขียน    A′B′C′D′  ซ่ึงเปนภาพทีไ่ดจากการสะทอน  ABCD  โดยมีแกน  X   
 เปนเสนสะทอนและหาพิกดัของจุด   A′,  B′,  C′   และ  D′ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
3. กําหนดใหเสนตรง  l   เปนเสนสะทอน  จงหาภาพที่ไดจากการสะทอนรูปตอไปนี ้    
 พรอมทั้งหาพกิัดของจุดยอดมุมของภาพนัน้ 
 
 1) 
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เฉลยแบบฝกหัด 

 
 

1. 
 1)       จากรูปจะได  XY  เปนเสนสะทอน 
 
 
 
 
 
 
 
 2)       จากรูปจะได  XY  เปนเสนสะทอน 
 
 
 
 
 
 
 
 3)       จากรูปจะได  XY  เปนเสนสะทอน 
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2.         จากรูป    A′B′C′D′   
         เปนภาพทีไ่ดจากการสะทอน  
          ABCD  และมีพิกดัเปน 
         A′(-2,  -4)  ,  B′(4,  -4) ,   
         C′(2, -2)    และ  D′(2,  0) 
 

 
 
 
 
3.   
         จากรูป    A′B′C′D′ E′ 
 1)        เปนภาพทีไ่ดจากการสะทอน  
         รูป ABCDE   และมีพิกดัดังนี้ 
         A′(3,  2)  ,  B′(1,  4) ,  C′(0,  
         D′(2,  1)  และ  E′(3,  -2) 
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แบบประเมนิความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 
ดานการแกปญหาและดานการใหเหตผุล 

 
เร่ือง การสะทอนรูปเรขาคณติ 

ขามแกน X  และแกน Y 
 

ใหนักเรียนหาภาพสะทอนจากภาพตนแบบที่กําหนดให  โดยใหแกน X  และแกน Y  เปนเสนสะทอน 
 
1) 
 
 
 
 
 
 
2) 
 
 
 
 
 
3) 
 
 
 
 
 
4) 
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เกณฑการประเมิน  ผูสอนพิจารณาจากเกณฑการประเมนิผลตามสภาพจริง  (Rubrics) 
 
เกณฑการใหคะแนน  :  ทักษะ/กระบวนการ  การแกปญหา 

คะแนน ความสามารถในการแกปญหาที่ปรากฏใหเห็น 
4 ใชยุทธวิธีดําเนินการแกปญหาสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ  อธิบายถึงเหตุผลใน

การใชวิธีการดังกลาวไดเขาใจชัดเจน 
3 
 

ใชยุทธวิธีดําเนินการแกปญหาสําเร็จ  อธิบายถึงเหตุผลในการใชวิธีการดังกลาว
ไดชัดเจน 

2 
 

มียุทธวิธีดําเนนิการแกปญหาสําเร็จเพียงบางสวน  อธิบายถึงเหตุผลในการใช
วิธีการดังกลาวไดบางสวน 

1 มีรองรอยการดําเนินการแกไขบางสวน  เร่ิมคิดวาทําไมจึงตองใชวิธีการนั้น  
แลวหยุดอธิบายตอไมได  แกปญหาไมสําเร็จ 

 
เกณฑการใหคะแนน  :  ทักษะ/กระบวนการ  การใหเหตผุล 

คะแนน ความสามารถในการใหเหตผุลที่ปรากฏใหเห็น 
4 มีการอางอิง  เสนอแนวคดิประกอบการตัดสินใจอยางสมเหตุสมผล 
3 มีการอางอิงที่ถูกตองบางสวน  และเสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจ 
2 เสนอแนวคิดไมสมเหตุสมผลในการประกอบการตัดสินใจ 
1 มีความพยายามเสนอแนวคดิประกอบการตัดสินใจ 

 
เกณฑแปลความหมายของแบบประเมินความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณติศาสตร  

คาเฉลี่ย ระดับความสามารถ 
3.50-4.00 การแกปญหา/การใหเหตุผลดีมาก 
2.50-3.49 การแกปญหา/การใหเหตุผลดี 
1.50-2.49 การแกปญหา/การใหเหตุผลพอใช 
1.00-1.49 การแกปญหา/การใหเหตุผลควรปรับปรุง 
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แบบบันทึกคะแนนความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 
เร่ืองการแปลงทางเรขาคณิต  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  2 

ช่ือนักเรียน  ......................................................................................... (ประเมินโดยครู) 
คําชี้แจง  :  โปรดพิจารณาการปฏิบัติการทางคณิตศาสตรที่กําหนดใหวามีทักษะการแกปญหา  และทักษะการให
เหตุผลอยูในระดับใด  ใหใสเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงกับระดับความสามารถที่เปนจริงของนักเรียน 

ระดับความสามารถ 
การปฏิบัติการทางคณิตศาสตร 

4 3 2 1 
1.  ทักษะการแกปญหา 
1)   การเลื่อนขนานบนระนาบพิกัดฉาก 

    

2)   ภาพจากการเลื่อนขนาน     
3)   โจทยปญหาการเลื่อนขนาน     
4)   การสะทอนภาพ       
5)   การสะทอนรูปเรขาคณิตขามแกน  X  และแกน  Y     
6)   โจทยปญหาการสะทอน     
7)   การหมุน     
8)   การหมุนรูปภาพบนระนาบพิกัดฉาก     
9)   การแปลงทางเรขาคณิต     
                                                     รวมคะแนน  .................     
2.  ทักษะการใหเหตุผล 
1)   การเลื่อนขนานบนระนาบพิกัดฉาก 

    

2)   ภาพจากการเลื่อนขนาน     
3)   โจทยปญหาการเลื่อนขนาน     
4)   การสะทอนภาพ       
5)   การสะทอนรูปเรขาคณิตขามแกน  X  และแกน  Y     
6)   โจทยปญหาการสะทอน     
7)   การหมุน     
8)   การหมุนรูปภาพบนระนาบพิกัดฉาก     
9)   การแปลงทางเรขาคณิต     
                                                       รวมคะแนน  ..................     
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แผนการจัดการเรียนรู 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ชวงชั้นที่  3 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่  1 
หนวยการเรยีนรูที่  4  เรื่อง  การแปลงทางเรขาคณิต    เวลา  12  ช่ัวโมง 
แผนที่  8  เร่ือง    โจทยปญหาการสะทอน     เวลา  1  ช่ัวโมง 
มาตรฐานการเรียนรู สาระที่  3  เรขาคณิต 

   มาตรฐาน  ค 3.2 
 ใชการนึกภาพ (Visualization)  ใชเหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (Spatial  reasoning)  และใช
แบบจําลองทางเรขาคณิต (Geometric  Model)  ในการแกปญหาได 
สาระสําคัญ 
 การสะทอนจะตองมีเสนสะทอน  การสะทอนเปนการแปลงแบบหนึ่ง  ซ่ึงมีลักษณะดังนี ้
 1.  การสะทอนเปนการแปลงที่มีการจับคูกนัแบบหนึ่งตอหนึ่ง  ที่สมนัยกันระหวางจุดตางๆ  
บนรูปตนแบบ  และภาพที่เกิดจากการสะทอน 
 2.  ระยะระหวางจุดบนรูปตนแบบถึงเสนสะทอนกับระยะจากเสนสะทอนถึงจุดบนภาพที่
เกิดจากการสะทอนที่สมนัยกนักับจุดบนรูปตนแบบที่มีความยาวเทากัน 
 3.  ภาพที่เกดิจากการสะทอนเหมือนรูปตนแบบ  และเทากันทุกประการ 
 4.  เสนสะทอนจะแบงครึ่งและตั้งฉากกับสวนของเสนตรงที่เชื่อมระหวางจุดแตละจดุบน
รูปตนแบบ  กบัจุดแตละจุดบนภาพที่เกิดจากการสะทอนที่สมนัยกนั 
 5.  จุดตางๆ  บนเสนสะทอนเปนจุดคงที่ไมเปลี่ยนตําแหนงเมื่อทําการสะทอน 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 บอกพิกัดของรูปเรขาคณิตที่เกิดจากการสะทอนบนระนาบพิกัดฉากได 
 จุดประสงคการเรียนรู 
 1.  สามารถใชความรูเกี่ยวกบัการสะทอนแกปญหาไดถูกตอง 
สาระการเรียนรู 
 การสะทอน 
กระบวนการจัดการเรียนรู 
 1.  ทบทวนความรูเร่ืองการสะทอนโดยใหนักเรียนแตละกลุมปฏิบัติบัตรกิจรรมเรื่องภาพ
จากการสะทอน  โดยใหนกัเรียนในกลุมชวยกันพิจารณาภาพที่กําหนดใหนัน้วาเปนภาพที่ไดจาก
การสะทอนหรือไม  ใหนกัเรียนอธิบาย  ใชเวลาประมาณ  15  นาท ี
 2.  นักเรียนรวมกันสรุปหลักการ  กฎเกณฑ  จนสามารถสรุปเปนมโนมติของนักเรียนเอง
ไดเกีย่วกับกฎแหงการสะทอน  และสามารถนําไปประยกุตใชไดในเรื่องตางๆ  
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 3.  นักเรียนแตละกลุมปฏิบัติแบบประเมินความสามารถในทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร  เร่ืองโจทยปญหาการสะทอน  ใชเวลาประมาณ  25  นาที 
 4.  ตัวแทนของแตละกลุมนําเสนอผลการปฏิบัติแบบประเมินความสามารถในทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร  และรวมกันเฉลยคําตอบที่ถูกตอง  โดยมคีรูคอยควบคุมดูแลความ
ถูกตอง   การใหเหตุผลของนักเรียน 
 5.  นักเรียนทกุคนรวมกนัสรุปมโนมติของการสะทอนโดยยดึตามแนวสมบัติของการ
สะทอน  และขอสรุปลักษณะของการสะทอน  เพื่อสรางความเขาใจในเรื่องของการสะทอน  และ
สามารถนาํหลักของการสะทอนไปใชเปนแนวทางในการสรางสรรคช้ินงานได 
 6.  นักเรียนทําแบบฝกหัดทีก่าํหนดใหเปนการบานเพื่อเปนการฝกทักษะการแกโจทย
ปญหาการสะทอน 
 7.   นักเรียนศกึษาหาความรูเพิ่มเติมเรื่องของการสะทอนไดจากแหลงเรียนรูอ่ืนๆ  เชน  
วารสารคณิตศาสตร   หองสมุด  อินเตอรเน็ต   
 
สื่อ / แหลงเรียนรู 

1. บัตรกิจกรรมเรื่อง  ภาพจากการสะทอน 
2. แบบประเมินความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร  เร่ืองโจทยปญหา 

การสะทอน 
3. หนังสือเรียนสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
4. หองสมุด   วารสารเพื่อการเตรียมสอบแมค็  ม.ตน 
5. อินเตอรเน็ต  http : //www.google.go.th 

 
การวัดผลและประเมินผล 
 การวัดผล 

1. วิธีวัดผล 
-     สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมระหวางทําบัตรกจิกรรม 
-     ประเมินความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณติศาสตรจากการตรวจ 

ผลงานประกอบดวยทักษะการแกปญหา  และทักษะการใหเหตุผล 
- ตรวจแบบฝกหัด 

2.  เครื่องมือวัดผล 
-     แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม 
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-     แบบประเมินความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 
 

การประเมินผล 
-     เกณฑที่ใชในการใหความหมายในระดบั  พอใช  ดี  และ  ดีมาก   
-     เกณฑการประเมินความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรตาม 

ระดับความสามารถการแกปญหา  การใหเหตุผล  ใหความหมายในระดบัควรปรับปรุง  พอใช  ดี   
และดีมาก 

-     ใชเกณฑทาํแบบฝกหัดไดถูกตองใหคะแนนขอละ  1  คะแนน 
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บันทึกหลังสอน 
 ผลการสอน   นักเรียนแตละกลุมรวมกันสรุปหลักการ  กฎเกณฑ  สามารถสรุปความคิด
รวบยอดไดสอดคลองกับกฎแหงการสะทอน  นําความรูไปใชแกโจทยปญหาไดถูกตอง  นักเรียน
ตั้งใจปฏิบัติกจิกรรม  จากการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม  พบวาโดยภาพรวมนักเรยีนมี
พฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมอยูในระดับดีมาก 

ปญหา/อุปสรรค    เวลาเรียนอยูในคาบเรยีนที่หนึ่ง  โรงเรียนจดักิจกรรมแสดงมุฑิตาจติแด
ทานผูอํานวยการจึงหมดเวลาในคาบเรียนทีห่นึ่งไปประมาณ  45  นาที  จึงเปนอุปสรรคตอการจัด
กิจกรรมการเรยีนรูตามแผนการจัดการเรยีนรู 

ประเด็นทีเ่ปนปญหา/แนวทางแกไข   เวลาในการจัดกิจกรรมปฏิบัติการตารมแผนการ
จัดการเรียนรูไมเพียงพอ  จึงดําเนินการแกไขโดยใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเรื่องภาพจากการ
สะทอนไดเร่ืองเดียว  สวนบตัรปญหาที่  2  เร่ืองโจทยปญหาการสะทอน  นําไปปฏบิัติในคาบเรียน
วิชาแนะแนว 

 

 ลงชื่อ    
                    (  นางมาลิณี  พูลศรี  ) 
                  ครูผูสอน 
 
ความคิดเห็นของผูบริหาร       
 เปนแผนการจดัการเรียนรูทีส่มบูรณมีกิจกรรมสงเสริมการคิดวิเคราะห  สงเสริมทักษะการ
แกปญหา  และทักษะการใหเหตุผล  และนาํไปประยกุตใชได 
 
            

 ลงชื่อ   
        ( นายสถาพร  เสถียรวงศนุษา ) 
      รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา 
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บัตรกิจกรรม 

เรื่อง  ภาพจากการสะทอน 
 
จงพิจารณาวา  รูป  ข  เปนภาพที่ไดจากการสะทอนรูป  ก  หรือไม    จงอธิบาย 
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แบบฝกหัด 

 
กําหนดใหเสนตรง  L  เปนเสนสะทอน  จงหาภาพทีไ่ดจากการสะทอนรูปตอไปนี้  พรอมทั้งหา
พิกัดของจดุยอดมุมของภาพนั้น 
 
1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) 
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เฉลยแบบฝกหัด 

 
 

 
1)         จากรูปจะไดรูป A′B′C′D′ E′  
         เปนภาพทีไ่ดจากการสะทอน  
         รูป ABCDE   และมีพิกดัดังนี้ 
         A′(3,  2)  ,  B′(1,  -4) , C′(0, 
0),  
         D′(2, 1)    และ  E′(3,  -2) 
 

 
3.   
 1)        จากรูป  ∆  A′B′C′ 
         เปนภาพทีไ่ดจากการสะทอน  
         ∆ ABC  และมีพิกัดดังนี ้
         A′(-3,  3)  ,  B′(1,  4)  
         และ  C′(2,  1)   
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แบบประเมนิความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 
ดานการแกปญหาและดานการใหเหตผุล 

 
เรื่อง  โจทยปญหาการสะทอน 

 
1.    วาดรูป      ABC  ที่มีจุดยอด  A(-7 , 5) ,  B(-4 , 8)  และ  C(-2 , 3) 
 1.1    จงหาพิกดัของจุดยอดภายหลังการสะทอนขามแกน  Y 
 1.2    เขียนรูป     A'B'C' 
2.    เขียนรูปสี่เหล่ียมดานขนาน  MNOP  ซ่ึงมีจุดยอด  M(-4 , 2 ) ,  N(1 , 2) ,  O(0 , 0)  และ 
       P(-5 , 0) 
 2.1    หาพิกัดของจุดยอดภายหลังการสะทอนขามแกน X 
 2.2    เขียนรูปสี่เหล่ียมดานขนาน  M'N'O'P' 
3.    เขียนรูปสี่เหล่ียมผืนผา  STAR  ซ่ึงมีจุดยอด  S(-2 ,2) ,  T(2 , 2) ,  A(2 , -2)  และ  R(-2 , -2) 
 3.1    สะทอนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา  STAR  ขามแกน X 
 3.2    ในระนาบมุมฉากเดียวกัน  สะทอนรูปสี่เหล่ียมผืนผา  STAR  ขามแกน Y 
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เกณฑการประเมิน  ผูสอนพิจารณาจากเกณฑการประเมนิผลตามสภาพจริง  (Rubrics) 
 
เกณฑการใหคะแนน  :  ทักษะ/กระบวนการ  การแกปญหา 

คะแนน ความสามารถในการแกปญหาที่ปรากฏใหเห็น 
4 ใชยุทธวิธีดําเนินการแกปญหาสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ  อธิบายถึงเหตุผลใน

การใชวิธีการดังกลาวไดเขาใจชัดเจน 
3 
 

ใชยุทธวิธีดําเนินการแกปญหาสําเร็จ  อธิบายถึงเหตุผลในการใชวิธีการดังกลาว
ไดชัดเจน 

2 
 

มียุทธวิธีดําเนนิการแกปญหาสําเร็จเพียงบางสวน  อธิบายถึงเหตุผลในการใช
วิธีการดังกลาวไดบางสวน 

1 มีรองรอยการดําเนินการแกไขบางสวน  เร่ิมคิดวาทําไมจึงตองใชวิธีการนั้น  
แลวหยุดอธิบายตอไมได  แกปญหาไมสําเร็จ 

 
เกณฑการใหคะแนน  :  ทักษะ/กระบวนการ  การใหเหตผุล 

คะแนน ความสามารถในการใหเหตผุลที่ปรากฏใหเห็น 
4 มีการอางอิง  เสนอแนวคดิประกอบการตัดสินใจอยางสมเหตุสมผล 
3 มีการอางอิงที่ถูกตองบางสวน  และเสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจ 
2 เสนอแนวคิดไมสมเหตุสมผลในการประกอบการตัดสินใจ 
1 มีความพยายามเสนอแนวคดิประกอบการตัดสินใจ 

 
เกณฑแปลความหมายของแบบประเมินความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณติศาสตร  

คาเฉลี่ย ระดับความสามารถ 
3.50-4.00 การแกปญหา/การใหเหตุผลดีมาก 
2.50-3.49 การแกปญหา/การใหเหตุผลดี 
1.50-2.49 การแกปญหา/การใหเหตุผลพอใช 
1.00-1.49 การแกปญหา/การใหเหตุผลควรปรับปรุง 
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แบบบันทึกคะแนนความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณติศาสตร 
เร่ืองการแปลงทางเรขาคณติ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  2 

ช่ือนักเรียน  ......................................................................................... (ประเมินโดยครู) 
คําชี้แจง  :  โปรดพิจารณาการปฏิบัติการทางคณิตศาสตรที่กําหนดใหวามีทักษะการแกปญหา  และ
ทักษะการใหเหตุผลอยูในระดับใด  ใหใสเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงกับระดับความสามารถที่
เปนจริงของนกัเรียน 

ระดับความสามารถ 
การปฏิบัติการทางคณิตศาสตร 

4 3 2 1 
1.  ทักษะการแกปญหา 
1)   การเลื่อนขนานบนระนาบพิกัดฉาก 

    

2)   ภาพจากการเลื่อนขนาน     
3)   โจทยปญหาการเลื่อนขนาน     
4)   การสะทอนภาพ       
5)   การสะทอนรูปเรขาคณิตขามแกน  X  และแกน  Y     
6)   โจทยปญหาการสะทอน     
7)   การหมุน     
8)   การหมุนรูปภาพบนระนาบพิกัดฉาก     
9)   การแปลงทางเรขาคณิต     
                                                     รวมคะแนน  .................     
2.  ทักษะการใหเหตุผล 
1)   การเลื่อนขนานบนระนาบพิกัดฉาก 

    

2)   ภาพจากการเลื่อนขนาน     
3)   โจทยปญหาการเลื่อนขนาน     
4)   การสะทอนภาพ       
5)   การสะทอนรูปเรขาคณิตขามแกน  X  และแกน  Y     
6)   โจทยปญหาการสะทอน     
7)   การหมุน     
8)   การหมุนรูปภาพบนระนาบพิกัดฉาก     
9)   การแปลงทางเรขาคณิต     
                                                       รวมคะแนน  ..................     
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แผนการจัดการเรียนรู 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ชวงชั้นที่  3 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่  1 
หนวยการเรยีนรูที่  4  เรื่อง  การแปลงทางเรขาคณิต    เวลา  12  ช่ัวโมง 
แผนที่  9  เร่ือง    สมบัติของการหมุน     เวลา  1  ช่ัวโมง 
มาตรฐานการเรียนรู สาระที่  3  เรขาคณิต 
   มาตรฐาน  ค 3.2 
 ใชการนึกภาพ (Visualization)  ใชเหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (Spatial  reasoning)  และใช
แบบจําลองทางเรขาคณิต (Geometric  Model)  ในการแกปญหาได 
สาระสําคัญ 
 การสะทอนสองครั้งผานเสนตรงที่ตัดกนั  จะเกิดการหมนุ 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 วิเคราะหและอธิบายความสัมพันธระหวางรูปตนแบบ  และรูปที่ไดจากการหมุนได 

จุดประสงคการเรียนรู 
1. สามารถบอกความหมายและสมบัติของการหมุนบนระนาบไดถูกตอง 
2. สามารถหาภาพที่ไดจากการหมุนรูปตนแบบไดถูกตองทกุขอ 

สาระการเรียนรู 
 การหมุน 
กระบวนการจัดการเรียนรู 
 1.  ครูสนทนากับนักเรยีนเรือ่งการหมุนโดยใหนักเรยีนชวยยกตวัอยางสิ่งที่เกี่ยวของกับการ
หมุนที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน  เชน  การเดินของนาฬิกา  การหมุนของพัดลม  การหมุนของชิงชา
สวรรค  เปนตน 
 2.  ครูใชการถามตอบสนทนากับนักเรยีนเกี่ยวกับขนาด  ระยะหางระหวางภาพที่หมนุกับ
จุดหมนุ  และทิศทางการหมนุวาเปนอยางไร 
 3.  นักเรียนแตละกลุมปฏิบัติบัตรกิจกรรมทดลองที่  6  เร่ืองสํารวจการหมุน  โดยให
นักเรียนตัดกระดาษเปนรูปสามเหลี่ยม  ABC  และกําหนดใหจุด  A  เปนจุดหมุน  นกัเรียนหมนุรูป
สามเหลี่ยมนัน้  และวาดภาพตนแบบและภาพที่เกดิจากการหมุนลงบนกระดาษที่เตรียมใหดังรูป 
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4.  นักเรียนรวมกันพิจารณาภาพที่กําหนดใหบนกระดานดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
ครูใชการถามตอบใหนกัเรียนรวมกนัสังเกต  จะไดวา 
              ABC    เปนรูปตนแบบ  A'B'C'    เปนรูปของการหมุน    O    เปนจุดหมุน 
 ระยะหางจาก  A  กับจุดหมุน  O  เทากับระยะหางจาก  A'  กับจุดหมุน  O 
 ระยะหางจาก  B  กับจุดหมนุ  O  เทากับระยะหางจาก  B'  กับจุดหมุน  O 
 ระยะหางจาก  C  กับจุดหมนุ  O  เทากับระยะหางจาก  C'  กับจุดหมุน  O 
 มุม  AOA'   =    BOB'     =      COC'     =     90  องศา 
 5.  นักเรียนแตละกลุมปฏิบัติบัตรกิจกรรมเรื่องการหมุนของภาพ   ใชเวลาประมาณ  10  
นาทีนักเรยีนรวมกันสรุปหลักการ  กฎของการหมุนจนเกดิมโนมติเปนขอสรุปซึ่งสอดคลองกับ
สมบัติการหมนุดังนี ้
 ผลจากการสํารวจการหมนุขางตนเปนไปตามสมบัติการหมุน  ดังนี ้
1)  สามารถเลื่อนรูปตนแบบทับภาพที่ไดจากการหมุนไดสนิทโดยไมตองพลิกรูป  หรือกลาววารูป
ตนแบบกับภาพที่ไดจากการหมุนเทากนัทกุประการ  2)  สวนของเสนตรงบนรูปตนแบบและภาพที่
ไดจากการหมนุสวนของเสนตรงนั้นไมจาํเปนตองขนานกันทกุคู 

6.  นักเรียนศึกษาเอกสารเรื่องการหมุนจากหนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐาน
คณิตศาสตรของตนเอง  หรือศึกษาคนควาเพิ่มเติมจากแหลงเรียนรูอ่ืนๆ  เชน  หองสมุด  วารสาร
คณิตศาสตร  และทางอินเตอรเน็ต  เพื่อเปนการแสวงหาความรูเพิ่มเตมิ  และเปนการเตรียมความ
พรอมในการเรียนชั่วโมงตอไป 
 
สื่อ / แหลงการเรียนรู 

1. บัตรกิจกรรมทดลองที่  6  เร่ืองสํารวจการหมุน 
2. บัตรกิจกรรมเรื่องการหมุนของภาพ 
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3. หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐานคณิตศาสตร 
4. หองสมุด  วารสารเพื่อการเตรียมสอบแม็ค ม.ตน 
5. อินเตอรเน็ต  http : //www.google.go.th 

 
การวัดผลและประเมินผล 
 การวัดผล 

1. วิธีวัดผล 
-    สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมระหวางทดลอง 

2. เครื่องมือวัดผล 
 -    แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม 

การประเมินผล 
เกณฑที่ใชในการใหความหมายในระดับ  พอใช  ดี  และ  ดีมาก  ตามลาํดับ 
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บันทึกหลังสอน 
 ผลการสอน   นักเรียนทุกกลุมสามารถวิเคราะหอธิบายความสัมพันธ  บอกความหมาย
สมบัติของการหมุนบนระนาบจํานวนได  และหาภาพทีไ่ดจากการหมนุรูปตนแบบได  สามารถ
วิเคราะหอธิบายความสัมพนัธระหวางรูปตนแบบและรูปที่เกิดจากการหมุนได  จากการประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม  พบวาโดยภาพรวมนักเรียนมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมอยูใน
ระดับดีมาก 

ปญหา/อุปสรรค  ไมมีปญหาอุปสรรคใดในคาบเรียนนี้  ทุกกลุมปฏิบัติกิจกรรมไดเปน
อยางด ี

ประเด็นทีเ่ปนปญหา/แนวทางแกไข   เมื่อไมเกิดปญหาและอุปสรรคใดๆ  ครูจึงใหการ
เสริมแรงนักเรยีนโดยการกลาวชมเชยนักเรยีนทุกกลุมในการตั้งใจเรยีน  และการใหความรวมมือ
ในการปฏิบัติงานกลุม 
 

 ลงชื่อ    
                    (  นางมาลิณี  พูลศรี  ) 
                  ครูผูสอน 
 
ความคิดเห็นของผูบริหาร       
 ไดเชื่อมโยงความรูจากเรื่องใกลตัวจนวเิคราะหเปนหลักเกณฑ  และเพิม่เติมไดจากการใช
ส่ือ ICT  นับวาเปนวิธีสอนที่ดีมาก 
 
            

 ลงชื่อ   
        ( นายสถาพร  เสถียรวงศนุษา ) 
      รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา 
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บัตรกิจกรรมทดลองที่  6 
เรื่อง  สํารวจการหมุน 

 
ใหนกัเรียนตัดกระดาษเปนรูปสามเหลี่ยม    ABC    และกําหนดใหจุด  A    เปนจุดหมุน   
นักเรียนหมุนรูปสามเหลี่ยมนั้น  และวาดภาพตนแบบและภาพทีเ่กิดจากการหมุนลงในกระดาษ 
อุปกรณ   :    กระดาษโปสเตอรสี  ,  กรรไกร ,  ดินสอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
บันทึกผลการทดลอง  
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
สรุปสมบัตขิองการหมุน 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 226

บัตรกิจกรรม 
เรื่อง  การหมุนของภาพ 

 
คําชี้แจง    จงกาเครื่องหมาย  X  ทับตัวอักษร  ก ,  ข   หรือ   ค   ของภาพที่เกิดจากการแปลงรูป
ตนแบบที่กําหนดให  ดวยการหมุนเพยีงอยางเดียว 
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แผนการจัดการเรียนรู 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ชวงชั้นที่  3 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่  1 
หนวยการเรยีนรูที่  4  เรื่อง  การแปลงทางเรขาคณิต    เวลา  12  ช่ัวโมง 
แผนที่  10  เรื่อง    การหมุนบนระนาบพกิดัฉาก    เวลา  1  ช่ัวโมง 
มาตรฐานการเรียนรู สาระที่  3  เรขาคณิต 
   มาตรฐาน  ค 3.2 
 ใชการนึกภาพ (Visualization)  ใชเหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (Spatial  reasoning)  และใช
แบบจําลองทางเรขาคณิต (Geometric  Model)  ในการแกปญหาได 
สาระสําคัญ 
 การสะทอนสองครั้งผานเสนตรงที่ตัดกนั  จะเกิดการหมนุ 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 นําสมบัติเกี่ยวกับการหมุนไปใชได 

จุดประสงคการเรียนรู 
1. สามารถหาจุดหมุน  ขนาดของมุมที่เกิดจากการหมุน  บอกทิศทางการหมุนเมื่อกําหนด 

รูปตนแบบและภาพทีไ่ดจากการหมุนไดถูกตอง 
2.  สามารถบอกพิกัดของภาพที่ไดจากการหมุนของรูปตนแบบที่กําหนดใหไดถูกตองทุกขอ 

สาระการเรียนรู 
 การหมุน 
กระบวนการจัดการเรียนรู 

1.   ทบทวนการหมุนโดยการสนทนาซักถาม  และใชวัสดุประดิษฐ ( แผนโปรงใสซอน)  
ประกอบการตอบคําถาม  จนสามารถรวมกันสรุปไดวา      

1.1    รูปที่เกิดจากการหมนุกบัรูปตนแบบเทากันทุกประการ     
1.2    ระยะระหวางจดุบนรปูที่เกิดจากการหมุนกับรูปตนแบบที่สมนยักนั  มายังจดุ

หมุนเทากนั 
1.3    เสนตรงที่แบงครึ่งและตั้งฉากกับสวนของเสนตรงที่เชื่อมระหวางจุดบนรูป

ตนแบบกับ รูปที่เกิดจากการหมุนที่สมนัยกันจะผานจุดหมุน 
1.4   จุดแตละจุดบนรูปตนแบบเคลื่อนที่รอบจุดหมุนดวยทิศทาง  และขนาดของมุมที่

กําหนด      โดยจุดหมุนเปนจุดคงที ่
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2.  นักเรียนฝกดูภาพการหมนุและขนาดของมุมในการหมุน  โดยใหนกัเรียนกลุมเดมิทํา
บัตรกิจกรรมเรื่องการหมุน   ใชเวลาประมาณ  15  นาที   

3.  นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมานาํเสนอผลงานของกลุมหนาชั้นเรียน  และรวมกัน
อภิปรายถึงคําตอบที่ถูกตอง  โดยมีครูคอยดูแลความถูกตองของคําตอบที่นักเรียนชวยกันวเิคราะห  
อธิบาย  จากหลักการ  กฎเกณฑจนสรุปเปนคําตอบไดอยางถูกตอง 

4.  ยกตวัอยางการหมุนบนระนาบพกิัดฉาก  โดยกาํหนดภาพบนกระดานดังนี ้
จงสรางรูปสามเหลี่ยม  OB'C'  ที่เกิดจากการหมุนรูปตนแบบที่กําหนดให  โดยใหจุด  O  เปนจุด 
ทวนเข็มนาฬกิา  ดวยขนาดของมุม  90  องศา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  นักเรียนแตละกลุมปฏิบัติแบบประเมินความสามารถในทักษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตร   เรื่องการหมุน ใชเวลาประมาณ  20  นาที  ตวัแทนแตละกลุมนําเสนอผลงานของกลุม
ตนเองหนาชัน้เรียน  นกัเรียนรวมกันแสดงความคิดเหน็เรื่องการหมุนจากบัตรงาน  และรวมกัน
สรุปหลักการ  กฎเกณฑ  การหมุนอีกครั้งหนึ่ง 
 6.  นักเรียนฝกทักษะโดยการทําแบบฝกหัดที่  4.3   ขอ  1, 2,3  หนา  190  จากหนังสือเรียน
สาระการเรียนรูพื้นฐานคณติศาสตร  เปนการบาน  เพื่อฝกทักษะเรื่องการหมุน 
 7.  ครูแนะนําใหนักเรยีนศกึษาคนควาเพิ่มเติมจากแหลงเรียนอ่ืนๆ  เชน  หองสมุด  วารสาร
คณิตศาสตร  อินเตอรเน็ต   
 
สื่อ / แหลงเรียนรู 

1. บัตรกิจกรรมเรื่องการหมุน 
2. แบบประเมินความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร  เร่ืองการหมุน 
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3. เอกสารสิ่งพิมพตัวอยางการหมุน 
4. หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐานคณิตศาสตร 
5. หองสมุด  วารสารเพื่อการเตรียมสอบแม็ค  ม.ตน 
6. อินเตอรเน็ต  http : //www.google.go.th 

 
การวัดผลและประเมินผล 
 การวัดผล 

1. วิธีวัดผล 
-     สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมระหวางทําบัตรกจิกรรม 
-     ประเมินความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณติศาสตรจากการตรวจผล 

งานประกอบดวยทักษะการแกปญหา  และทักษะการใหเหตุผล 
  -     ตรวจแบบฝกหัด 

2. เครื่องมือวัดผล 
-      แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม 
-      แบบประเมินความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 
-      แบบเฉลยแบบฝกหัด 

 
การประเมินผล 

-     เกณฑที่ใชในการใหความหมายในระดบั  พอใช  ดี  และ  ดีมาก   
-     เกณฑการประเมินความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรตาม 

ระดับความสามารถการแกปญหา  การใหเหตุผล  ใหความหมายในระดบัควรปรับปรุง  พอใช   ดี  
และ ดีมาก 

-     ใชเกณฑทาํแบบฝกหัดไดถูกตองใหคะแนนขอละ  1  คะแนน 
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บันทึกหลังสอน 
 ผลการสอน   นักเรียนทุกกลุมสามารถหาจุดหมุน  ขนาดของมุมที่เกิดจากการหมุน  และ
บอกทิศทางของการหมุน  บอกพิกัดไดอยางถูกตอง  นกัเรียนสามารถรวมกันอภิปรายสรุปหลักการ  
กฎเกณฑของการหมุนไดสอดคลองกับสมบัติของการหมุน  จากการประเมินพฤตกิรรมการ
ปฏิบัติงานกลุม  พบวาโดยภาพรวมนักเรียนมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมอยูในระดบัดีมาก 

ปญหา/อุปสรรค   นักเรียนบางกลุมสับสนเรื่องการใชเครื่องมือการวัดหาองศา  จงึทําให
เสียเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม 

ประเด็นทีเ่ปนปญหา/แนวทางแกไข  มีนกัเรียนบางกลุมใชเครื่องมือในการวัดหาองศาไม
ถูกตอง  เนื่องจากลืม  แตพอครูใหคําแนะนําเพียงเล็กนอยนักเรยีนก็สามารถวัดหาองศาไดถูกตอง 
 

 ลงชื่อ    
                    (  นางมาลิณี  พูลศรี  ) 
                  ครูผูสอน 
 
ความคิดเห็นของผูบริหาร       
 แผนการจัดการเรียนรูถูกตอง  ชัดเจน  ใชไดผลดี 
 
            

 ลงชื่อ   
        ( นายสถาพร  เสถียรวงศนุษา ) 
      รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา 
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บัตรกิจกรรม 
เรื่อง  การหมุน 

 
คําชี้แจง      ถารูป   ก  เปนตนแบบ  และจดุ  A   เปนจดุหมุนแลว  รูป   ข   เปนผลจากการหมุนรูป  
ก   ในลักษณะใด 
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แบบฝกหัด 

 
 
1. จงหาพิกดัของภาพที่ไดจากการหมุนจุดตอไปนี้บนระนาบรอบจุด  O (0, 0)  ตามเข็มนาฬิกา       
 ดวยมุมที่มีขนาด  180  องศา 
 1) A(3,  4)   2)     B(-3,  -2) 
 3) C(-4,  -1)   4)     D(4,  -3)   
2. จงหาภาพที่ไดจากการหมนุรูปตอไปนี้รอบจุด  P  ตามทิศทางและขนาดของมุมตามที่กําหนด 
 1) ทวนเข็มนาฬกิา  45  องศา  2)      ตามเข็มนาฬิกา  90  องศา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 3) ตามเข็มนาฬกิา  180  องศา  4)      ทวนเข็มนาฬิกา  60  องศา 
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เฉลยแบบฝกหัด 
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แบบประเมนิความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 
ดานการแกปญหาและดานการใหเหตผุล 

 
เรื่อง  การหมุน 

 
 
1. ใหเติมรูปสามเหลี่ยม  A′B′C′  ที่เกิดจากการหมุนสามเหลี่ยม  ABC  เพียงอยางเดียว 
 โดยหมนุทวนเข็มนาฬกิา  90°  และใชจุด (0, 0)  เปนจุดหมุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  ใหรูปส่ีเหล่ียม  O′X′Y′Z′   ที่เกิดจากการหมุนสี่เหล่ียม  OXYZ  เพียงอยางเดยีว 
 โดยหมนุทวนเข็มนาฬกิา  270°  และใชจดุ (0, 0)  เปนจดุหมุน 
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เกณฑการประเมิน  ผูสอนพิจารณาจากเกณฑการประเมนิผลตามสภาพจริง  (Rubrics) 
 
เกณฑการใหคะแนน  :  ทักษะ/กระบวนการ  การแกปญหา 

คะแนน ความสามารถในการแกปญหาที่ปรากฏใหเห็น 
4 ใชยุทธวิธีดําเนินการแกปญหาสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ  อธิบายถึงเหตุผลใน

การใชวิธีการดังกลาวไดเขาใจชัดเจน 
3 
 

ใชยุทธวิธีดําเนินการแกปญหาสําเร็จ  อธิบายถึงเหตุผลในการใชวิธีการดังกลาว
ไดชัดเจน 

2 
 

มียุทธวิธีดําเนนิการแกปญหาสําเร็จเพียงบางสวน  อธิบายถึงเหตุผลในการใช
วิธีการดังกลาวไดบางสวน 

1 มีรองรอยการดําเนินการแกไขบางสวน  เร่ิมคิดวาทําไมจึงตองใชวิธีการนั้น  
แลวหยุดอธิบายตอไมได  แกปญหาไมสําเร็จ 

 
เกณฑการใหคะแนน  :  ทักษะ/กระบวนการ  การใหเหตผุล 

คะแนน ความสามารถในการใหเหตผุลที่ปรากฏใหเห็น 
4 มีการอางอิง  เสนอแนวคดิประกอบการตัดสินใจอยางสมเหตุสมผล 
3 มีการอางอิงที่ถูกตองบางสวน  และเสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจ 
2 เสนอแนวคิดไมสมเหตุสมผลในการประกอบการตัดสินใจ 
1 มีความพยายามเสนอแนวคดิประกอบการตัดสินใจ 

 
เกณฑแปลความหมายของแบบประเมินความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณติศาสตร  

คาเฉลี่ย ระดับความสามารถ 
3.50-4.00 การแกปญหา/การใหเหตุผลดีมาก 
2.50-3.49 การแกปญหา/การใหเหตุผลดี 
1.50-2.49 การแกปญหา/การใหเหตุผลพอใช 
1.00-1.49 การแกปญหา/การใหเหตุผลควรปรับปรุง 
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แบบบันทึกคะแนนความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณติศาสตร 
เร่ืองการแปลงทางเรขาคณติ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  2 

ช่ือนักเรียน  ......................................................................................... (ประเมินโดยครู) 
คําชี้แจง  :  โปรดพิจารณาการปฏิบัติการทางคณิตศาสตรที่กําหนดใหวามีทักษะการแกปญหา  และ
ทักษะการใหเหตุผลอยูในระดับใด  ใหใสเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงกับระดับความสามารถที่
เปนจริงของนกัเรียน 

ระดับความสามารถ 
การปฏิบัติการทางคณิตศาสตร 

4 3 2 1 
1.  ทักษะการแกปญหา 
1)   การเลื่อนขนานบนระนาบพิกัดฉาก 

    

2)   ภาพจากการเลื่อนขนาน     
3)   โจทยปญหาการเลื่อนขนาน     
4)   การสะทอนภาพ       
5)   การสะทอนรูปเรขาคณิตขามแกน  X  และแกน  Y     
6)   โจทยปญหาการสะทอน     
7)   การหมุน     
8)   การหมุนรูปภาพบนระนาบพิกัดฉาก     
9)   การแปลงทางเรขาคณิต     
                                                     รวมคะแนน  .................     
2.  ทักษะการใหเหตุผล 
1)   การเลื่อนขนานบนระนาบพิกัดฉาก 

    

2)   ภาพจากการเลื่อนขนาน     
3)   โจทยปญหาการเลื่อนขนาน     
4)   การสะทอนภาพ       
5)   การสะทอนรูปเรขาคณิตขามแกน  X  และแกน  Y     
6)   โจทยปญหาการสะทอน     
7)   การหมุน     
8)   การหมุนรูปภาพบนระนาบพิกัดฉาก     
9)   การแปลงทางเรขาคณิต     
                                                       รวมคะแนน  ..................     
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แผนการจัดการเรียนรู 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ชวงชั้นที่  3 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่  1 
หนวยการเรยีนรูที่  4  เรื่อง  การแปลงทางเรขาคณิต    เวลา  12  ช่ัวโมง 
แผนที่  11  เรื่อง    ภาพที่เกดิจากการหมุน     เวลา  1  ช่ัวโมง 
มาตรฐานการเรียนรู สาระที่  3  เรขาคณิต 

   มาตรฐาน  ค 3.2 
 ใชการนึกภาพ (Visualization)  ใชเหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (Spatial  reasoning)  และใช
แบบจําลองทางเรขาคณิต (Geometric  Model)  ในการแกปญหาได 
สาระสําคัญ 
 การสะทอนสองครั้งผานเสนตรงที่ตัดกนั  จะเกิดการหมนุ 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 บอกพิกัดของรูปเรขาคณิตที่ไดจากการหมนุบนระนาบในระบบพิกดัฉากได 

จุดประสงคการเรียนรู 
1.   เมื่อกําหนดรูปเรขาคณิตสองรูปที่แสดงการแปลงทางเรขาคณิตให  สามารถบอกไดวา

รูปคูใดแสดงการหมุนไดอยางถูกตอง 
สาระการเรียนรู 
 การหมุน 
กระบวนการจัดการเรียนรู 
 1.  ทบทวนเรือ่งการหมุนโดยใหนักเรยีนสงตัวแทนออกมาทํากิจกรรมแสดงการหมนุโดย
ใชวัสดุประดษิฐ (แผนโปรงใสซอน)ที่ครูเตรียมให  พรอมใหนกัเรียนรวมกันอธิบายขั้นตอน  
หลักการ  ของการหมุน  และสรุปรวมกันเพือ่เปนการยนืยนัความพรอมในการเรยีนตอไป 
 2.  นักเรียนแตละกลุมปฏิบัติแบบประเมินความสามารถในทักษะกระบวนการทาง
คณติศาสตร  เร่ือง  การหมุนรูปภาพบนระนาบพิกัดฉาก  ใชเวลาประมาณ  30  นาที   
 3.  ตัวแทนของแตละกลุมนําเสนอผลการปฏิบัติแบบประเมินความสามารถในทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร  หลังจากนัน้นักเรียนรวมกนัวิเคราะหคําตอบที่แตละคนตอบ  พรอม
ทั้งรวมกันใหเหตุผลในการตอบเรื่องการหมุน 
 4.  สุมถามนักเรียนเกีย่วกับเรือ่งการเลื่อนขนาน  การสะทอน  และการหมุน  เพื่อเปนการ
ทบทวนความรู  และตรวจสอบความคงทนของความรูในเรื่องการเลื่อนขนาน  การสะทอน  และ
การหมุนที่เรียนมาแลว  นกัเรียนทกุคนสามารถตอบหลักการ  กฎเกณฑของการเลื่อนขนาน  การ
สะทอน  และการหมุนไดอยางถูกตอง  พรอมทั้งใหนักเรียนบันทึกลงสมุด 
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 5.  นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเรื่องแปลงแบบใด  จากหนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐาน
คณิตศาสตร  หนา  193  เปนการบาน  เพือ่เปนการฝกทกัษะและทบทวนความรู  และสามารถนําไป
ประยุกตใชในชีวิตจริงได 
 
สื่อ / แหลงเรียนรู 
 1.  แบบประเมินความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร   เร่ือง  การหมนุ
รูปภาพบนระนาบพิกัดฉาก   
 2.  วัสดุประดษิฐ (แผนโปรงใสซอน) 
 3.  กิจกรรมเรือ่งแปลงแบบใด   
 4.  หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐานคณติศาสตร  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  2 
 
การวัดผลและประเมินผล 
 การวัดผล 

1.  วิธีวัดผล 
-    ประเมินความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณติศาสตรจากการตรวจผล 

งานประกอบดวยทักษะการแกปญหา  และทักษะการใหเหตุผล 
  -     ตรวจแบบฝกหัด 

2. เครื่องมือวัดผล 
-      แบบประเมินความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 
-      แบบเฉลยแบบฝกหัด 

 
การประเมินผล  

- ถือเกณฑการประเมินความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 
ตามระดับความสามารถการแกปญหา  การใหเหตุผล  ใหความหมายในระดับควรปรับปรุงพอใช  ดี  
และดีมาก 

-     ใชเกณฑทาํแบบฝกหัดไดถูกตองใหคะแนนขอละ  1  คะแนน 
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บันทึกหลังสอน 
 ผลการสอน  พบวาเมื่อกําหนดรูปเรขาคณติสองรูปที่แสดงการแปลงทางเรขาคณิตให  
นักเรียนทุกกลุมสามารถบอกไดวา  รูปคูใดแสดงการหมนุ  อธิบายเหตผุล  และรวมกนัสรุป
หลักการ  กฎเกณฑของการหมุนไดสอดคลองกับสมบัติของการหมุน 

ปญหา/อุปสรรค   มีความจําเปนตองเปลี่ยนหองเรียนจากหองปฏิบัติการคณิตศาสตร  ไป
ใชหองเรียนธรรมดา  จึงมีปญหาเรื่องโตะเรียนไมสะดวกในการจัดกลุม 

ประเด็นทีเ่ปนปญหา/แนวทางแกไข    มีความจําเปนตองเปลี่ยนหองเรยีนจาก
หองปฏิบัติการคณิตศาสตร  ไปใชหองเรยีนธรรมดา  จึงมีปญหาเรื่องโตะเรียนไมสะดวกในการจัด
กลุมนักเรียน 
 

 ลงชื่อ    
                    (  นางมาลิณี  พูลศรี  ) 
                  ครูผูสอน 
 
ความคิดเห็นของผูบริหาร       
 นักเรียนสามารถประยุกตใชได  แสดงถึงความเขาใจจริง เพราะแผนการจัดการเรียนรู
ไดผลดี    
         

 ลงชื่อ   
        ( นายสถาพร  เสถียรวงศนุษา ) 
      รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 240

 
แบบฝกหัด 

กิจกรรมการแปลงแบบใด 
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เฉลยแบบฝกหัด 

กิจกรรมการแปลงแบบใด 
 

 
 
   1.     เปนภาพที่ไดจากการหมุน 
   2.     เปนภาพที่ไดจากการเลือ่นขนาน 
   3.     เปนภาพที่ไดจากการสะทอน 
   4.     เปนภาพที่ไดจากการเลือ่นขนาน 
   5.     เปนภาพที่ไดจากการสะทอน 
   6.     เปนภาพที่ไดจากการหมุน 
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แบบประเมนิความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 
ดานการแกปญหาและดานการใหเหตผุล 

 
เรื่อง  การหมุนรูปภาพบนระนาบพิกัดฉาก 

 
 
พิจารณารูปแตละคูตอไปนี้วาแทนการหมนุหรือไม  โดยตอบวาใชหรือไม 

 
 1.1 
 
 
 
 
 
 
 1.2  

 
 
 
 
 

 1.3  
 
 
 
 
 

 1.4  
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เกณฑการประเมิน  ผูสอนพิจารณาจากเกณฑการประเมนิผลตามสภาพจริง  (Rubrics) 
 
เกณฑการใหคะแนน  :  ทักษะ/กระบวนการ  การแกปญหา 

คะแนน ความสามารถในการแกปญหาที่ปรากฏใหเห็น 
4 ใชยุทธวิธีดําเนินการแกปญหาสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ  อธิบายถึงเหตุผลใน

การใชวิธีการดังกลาวไดเขาใจชัดเจน 
3 
 

ใชยุทธวิธีดําเนินการแกปญหาสําเร็จ  อธิบายถึงเหตุผลในการใชวิธีการดังกลาว
ไดชัดเจน 

2 
 

มียุทธวิธีดําเนนิการแกปญหาสําเร็จเพียงบางสวน  อธิบายถึงเหตุผลในการใช
วิธีการดังกลาวไดบางสวน 

1 มีรองรอยการดําเนินการแกไขบางสวน  เร่ิมคิดวาทําไมจึงตองใชวิธีการนั้น  
แลวหยุดอธิบายตอไมได  แกปญหาไมสําเร็จ 

 
เกณฑการใหคะแนน  :  ทักษะ/กระบวนการ  การใหเหตผุล 

คะแนน ความสามารถในการใหเหตผุลที่ปรากฏใหเห็น 
4 มีการอางอิง  เสนอแนวคดิประกอบการตัดสินใจอยางสมเหตุสมผล 
3 มีการอางอิงที่ถูกตองบางสวน  และเสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจ 
2 เสนอแนวคิดไมสมเหตุสมผลในการประกอบการตัดสินใจ 
1 มีความพยายามเสนอแนวคดิประกอบการตัดสินใจ 

 
เกณฑแปลความหมายของแบบประเมินความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณติศาสตร  

คาเฉลี่ย ระดับความสามารถ 
3.50-4.00 การแกปญหา/การใหเหตุผลดีมาก 
2.50-3.49 การแกปญหา/การใหเหตุผลดี 
1.50-2.49 การแกปญหา/การใหเหตุผลพอใช 
1.00-1.49 การแกปญหา/การใหเหตุผลควรปรับปรุง 
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แบบบันทึกคะแนนความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณติศาสตร 
เร่ืองการแปลงทางเรขาคณติ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  2 

ช่ือนักเรียน  ......................................................................................... (ประเมินโดยครู) 
คําชี้แจง  :  โปรดพิจารณาการปฏิบัติการทางคณิตศาสตรที่กําหนดใหวามีทักษะการแกปญหา  และ
ทักษะการใหเหตุผลอยูในระดับใด  ใหใสเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงกับระดับความสามารถที่
เปนจริงของนกัเรียน 

ระดับความสามารถ 
การปฏิบัติการทางคณิตศาสตร 

4 3 2 1 
1.  ทักษะการแกปญหา 
1)   การเลื่อนขนานบนระนาบพิกัดฉาก 

    

2)   ภาพจากการเลื่อนขนาน     
3)   โจทยปญหาการเลื่อนขนาน     
4)   การสะทอนภาพ       
5)   การสะทอนรูปเรขาคณิตขามแกน  X  และแกน  Y     
6)   โจทยปญหาการสะทอน     
7)   การหมุน     
8)   การหมุนรูปภาพบนระนาบพิกัดฉาก     
9)   การแปลงทางเรขาคณิต     
                                                     รวมคะแนน  .................     
2.  ทักษะการใหเหตุผล 
1)   การเลื่อนขนานบนระนาบพิกัดฉาก 

    

2)   ภาพจากการเลื่อนขนาน     
3)   โจทยปญหาการเลื่อนขนาน     
4)   การสะทอนภาพ       
5)   การสะทอนรูปเรขาคณิตขามแกน  X  และแกน  Y     
6)   โจทยปญหาการสะทอน     
7)   การหมุน     
8)   การหมุนรูปภาพบนระนาบพิกัดฉาก     
9)   การแปลงทางเรขาคณิต     
                                                       รวมคะแนน  ..................     
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แผนการจัดการเรียนรู 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ชวงชั้นที่  3 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่  1 
หนวยการเรยีนรูที่  4  เรื่อง  การแปลงทางเรขาคณิต    เวลา  12  ช่ัวโมง 
แผนที่  12  เรื่อง    การแปลงทางเรขาคณติ     เวลา  1  ช่ัวโมง 
มาตรฐานการเรียนรู สาระที่  3  เรขาคณิต 
   มาตรฐาน  ค 3.2 
 ใชการนึกภาพ (Visualization)  ใชเหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (Spatial  reasoning)  และใช
แบบจําลองทางเรขาคณิต (Geometric  Model)  ในการแกปญหาได 
สาระสําคัญ 
 การสะทอนสองครั้งผานเสนตรงที่ตัดกนั  จะเกิดการหมนุ 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 บอกพิกัดของรูปเรขาคณิตที่ไดจากการหมนุบนระนาบในระบบพิกดัฉากได 

จุดประสงคการเรียนรู 
1.  สามารถใชความรูเกี่ยวกบัการหมุนแกปญหาไดถูกตอง 

สาระการเรียนรู 
 การหมุน 
กระบวนการจัดการเรียนรู 
 1.  ครูสนทนาเชิงทบทวนเกี่ยวกับการแปลทางเรขาคณิตบนระนาบสามแบบ  คือ  การ
เล่ือนขนาน  การสะทอน  และการหมนุ  ภาพที่ไดจากการแปลงเหลานี้มรูีปรางเหมือนกันและขนาด
เทากันกับรูปตนแบบ  มุงเนนการคิดวเิคราะห  และเชื่อมโยงความรูเกีย่วกับการแปลงทางเรขาคณิต
ในคณิตศาสตรกับชีวิตจริงและงานศิลปะ  เนนใหนกัเรียนเกิดความแนวความคิดสรางสรรค  เกิด
การจินตนาการ   โดยนําภาพตัวอยางการแปลงจากรูปแบบตางๆ  มาใหนักเรียนดูหนาชั้นเรียน 
 2.  นักเรียนแตละกลุมปฏิบัติแบบประเมินความสามารถในทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร  เร่ืองการแปลงทางเรขาคณิต  ใชเวลาประมาณ  30  นาท ี
 3.  ตัวแทนของแตละกลุมนําเสนอผลการปฏิบัติแบบประเมินความสามารถในทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร  และนักเรียนรวมกันเฉลยบตัรปญหาโดยนําความรูเร่ืองการเลื่อน
ขนาน  การสะทอนและการหมุนมาใชในการแกปญหา  โดยครูคอยควบคุมดูแลความถูกตองการ
เฉลยคําตอบของบัตรปญหา 
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 4.  ครูและนักเรียนรวมกนัสรุปถึงการแปลงทางเรขาคณติ  หมายถึงการจับคูแบบหนึง่ตอ
หนึ่งอยางทัว่ถึงระหวางจุดทีส่มนัยกันบนระนาบซึ่งเปนจดุบนรูปตนแบบกับจุดบนภาพที่ไดจาก
การแปลงนั้น 

5.  นักเรียนศึกษาคนควารูปแบบของการแปลงในลักษณะตางๆ  และนาํความรูที่ไดจาก
เร่ืองการแปลงทางเรขาคณิตไปออกแบบสรางสรรคเปนชิ้นงานของตนเองและสงครูตรวจสอบ 
 
สื่อ / แหลงเรียนรู 

1. ภาพตวัอยางรปูแบบการแปลงทางเรขาคณิต 
2. แบบประเมินความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร  เร่ืองการแปลงทาง 

เรขาคณิต   
3. หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐานคณิตศาสตร  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  2 
4. หองสมุด  วารสารตางๆ   
5. อินเตอรเน็ต  http : //www.google.go.th 

 
การวัดผลและประเมินผล 
 การวัดผล 

  1.   วิธีวัดผล 
-   ประเมินความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณติศาสตรจากการตรวจผล 

งานประกอบดวยทักษะการแกปญหา  และทักษะการใหเหตุผล 
   2.   เครื่องมือวัดผล 

-    แบบประเมินความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 
การประเมินผล  

- เกณฑการประเมินความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรตาม 
ระดับความสามารถการแกปญหา  การใหเหตุผล  ใหความหมายในระดบัควรปรับปรุง  พอใช   ดี  
และดีมาก 
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บันทึกหลังสอน 
 ผลการสอน  นักเรียนทุกกลุมสามารถใชความรูเกีย่วกับการแปลงแกปญหาได  ในเรือ่งการ
แปลงทางเรขาคณิตแบบตางๆ  และนําความรูเร่ืองการแปลงทางเรขาคณิตไปใชออกแบบลวดลาย
ตางๆ  โดยใชความคิดสรางสรรค  การจิตนาการ  และสามารถนําหลักการตางๆ  ไปสรางเปน
ช้ินงานไดตามตองการ 

ปญหา/อุปสรรค  หองเรียนไมมีอุปกรณเครื่องฉาย  เนือ่งจากหองปฏิบัติการคณิตศาสตรใช
สําหรับการอบรมครู 

ประเด็นทีเ่ปนปญหา/แนวทางแกไข  หองเรียนไมมีอุปกรณเครื่องฉายที่จะฉายภาพตวัอยาง
ลวดลายตางๆ  ใหนกัเรียนดู  ครูจึงแกปญหาโดยการจดัทาํเปนเอกสารจดัแฟมภาพลวดลายตางๆ  
ใหนกัเรียนดูแทนการใชเครือ่งฉาย  และสามาระแกปญหาได 
 

 ลงชื่อ    
                    (  นางมาลิณี  พูลศรี  ) 
                  ครูผูสอน 
 
ความคิดเห็นของผูบริหาร       
 แผนการจัดการเรียนรูมุงเนนการคิดวิเคราะห  และคิดสรางสรรคได  จนนําไปประยุกต
ออกแบบชิ้นงานได  เปนเรื่องที่สมบูรณมาก 
 
            

 ลงชื่อ   
        ( นายสถาพร  เสถียรวงศนุษา ) 
      รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา 
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แบบประเมนิความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 
ดานการแกปญหาและดานการใหเหตผุล 

 
เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต 

 
คําชี้แจง   : 
 1.  จงพิจารณาวาขอความแตละขอตอไปนี้แทนการเลื่อนขนาน  การสะทอนและการหมุน  หรือ
ไมใชทั้งสามอยาง  โดยใหเหตุผลประกอบคําตอบดวย  รวมทั้งบอกทิศทางของการเลื่อนขนาน  จดุ
ศูนยกลางของการหมุน  หรือเสนสะทอนของแตละกรณ ี
 1)    รถไฟที่แลนตรงไป   
 …………………………………………. 
 2)    รูปเงาของพระที่นั่งพุทไธสวรรยในสระ
 …………………………………………. 
 3)    เข็มนาฬิกาที่กําลังเดิน  
 …………………………………………. 
 4)    การเชิดหนังตะลุง   
 …………………………………………. 
 5)    ลูกบอลกลิ้งลงมาจากเนนิเขา  
 …………………………………………. 
 6)    เด็กบนไมล่ืน   
 …………………………………………. 
 7)    ชิงชาสวรรค    
 …………………………………………. 
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2.    ใหพิจารณาวาภาพตอไปนี้เปนการเลือ่นขนาน  การสะทอนหรือการหมุน 
 
2.1      
 
 
 ………………………………………………….. 
 
2.2      
 
 ………………………………………………….. 
 
 
2.3      
 
 ………………………………………………….. 
 
 
2.4      
 
 ………………………………………………….. 
 
 
2.5      
 
 
 ………………………………………………….. 
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เกณฑการประเมิน  ผูสอนพิจารณาจากเกณฑการประเมนิผลตามสภาพจริง  (Rubrics) 
 
เกณฑการใหคะแนน  :  ทักษะ/กระบวนการ  การแกปญหา 

คะแนน ความสามารถในการแกปญหาที่ปรากฏใหเห็น 
4 ใชยุทธวิธีดําเนินการแกปญหาสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ  อธิบายถึงเหตุผลใน

การใชวิธีการดังกลาวไดเขาใจชัดเจน 
3 
 

ใชยุทธวิธีดําเนินการแกปญหาสําเร็จ  อธิบายถึงเหตุผลในการใชวิธีการดังกลาว
ไดชัดเจน 

2 
 

มียุทธวิธีดําเนนิการแกปญหาสําเร็จเพียงบางสวน  อธิบายถึงเหตุผลในการใช
วิธีการดังกลาวไดบางสวน 

1 มีรองรอยการดําเนินการแกไขบางสวน  เร่ิมคิดวาทําไมจึงตองใชวิธีการนั้น  
แลวหยุดอธิบายตอไมได  แกปญหาไมสําเร็จ 

 
เกณฑการใหคะแนน  :  ทักษะ/กระบวนการ  การใหเหตผุล 

คะแนน ความสามารถในการใหเหตผุลที่ปรากฏใหเห็น 
4 มีการอางอิง  เสนอแนวคดิประกอบการตัดสินใจอยางสมเหตุสมผล 
3 มีการอางอิงที่ถูกตองบางสวน  และเสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจ 
2 เสนอแนวคิดไมสมเหตุสมผลในการประกอบการตัดสินใจ 
1 มีความพยายามเสนอแนวคดิประกอบการตัดสินใจ 

 
เกณฑแปลความหมายของแบบประเมินความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณติศาสตร  

คาเฉลี่ย ระดับความสามารถ 
3.50-4.00 การแกปญหา/การใหเหตุผลดีมาก 
2.50-3.49 การแกปญหา/การใหเหตุผลดี 
1.50-2.49 การแกปญหา/การใหเหตุผลพอใช 
1.00-1.49 การแกปญหา/การใหเหตุผลควรปรับปรุง 
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แบบบันทึกคะแนนความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณติศาสตร 
เร่ืองการแปลงทางเรขาคณติ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  2 

ช่ือนักเรียน  ......................................................................................... (ประเมินโดยครู) 
คําชี้แจง  :  โปรดพิจารณาการปฏิบัติการทางคณิตศาสตรที่กําหนดใหวามีทักษะการแกปญหา  และ
ทักษะการใหเหตุผลอยูในระดับใด  ใหใสเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงกับระดับความสามารถที่
เปนจริงของนกัเรียน 

ระดับความสามารถ 
การปฏิบัติการทางคณิตศาสตร 

4 3 2 1 
1.  ทักษะการแกปญหา 
1)   การเลื่อนขนานบนระนาบพิกัดฉาก 

    

2)   ภาพจากการเลื่อนขนาน     
3)   โจทยปญหาการเลื่อนขนาน     
4)   การสะทอนภาพ       
5)   การสะทอนรูปเรขาคณิตขามแกน  X  และแกน  Y     
6)   โจทยปญหาการสะทอน     
7)   การหมุน     
8)   การหมุนรูปภาพบนระนาบพิกัดฉาก     
9)   การแปลงทางเรขาคณิต     
                                                     รวมคะแนน  .................     
2.  ทักษะการใหเหตุผล 
1)   การเลื่อนขนานบนระนาบพิกัดฉาก 

    

2)   ภาพจากการเลื่อนขนาน     
3)   โจทยปญหาการเลื่อนขนาน     
4)   การสะทอนภาพ       
5)   การสะทอนรูปเรขาคณิตขามแกน  X  และแกน  Y     
6)   โจทยปญหาการสะทอน     
7)   การหมุน     
8)   การหมุนรูปภาพบนระนาบพิกัดฉาก     
9)   การแปลงทางเรขาคณิต     
                                                       รวมคะแนน  ..................     
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แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู  เร่ืองการแปลงทางเรขาคณิต 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  2 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําชี้แจง  :  ใหนักเรียนทําเครือ่งหมายกากบาท ( × )  ใหตรงกับคําตอบที่ถูกตองที่สุด 
 
1.  การแปลงแบบใดที่ทําใหระยะหางของจุดแตละจุดของรูปตนแบบกบัจุดที่สมนัยกนัในรูปที่เกิด
จากการแปลงเทานั้น   

ก.    การหมุน    ข.    การสะทอน 
ค.    การเลื่อนขนาน   ง.    ถูกทั้งขอ  ก  และขอ  ค 

คําชี้แจง  :  จงใชภาพตอไปนี้ตอบคําถามขอ  2-3 
         
 
 
 
 
2.  จากภาพเปนการแปลงแบบใด   

ก.    การหมุน    ข.    การขยาย 
ค.    การสะทอน    ง.    การเลื่อนขนาน 

3.  จากการแปลงดังกลาวขอใดที่ถูกตอง   
 ก.    AB   ≠  A′B′   ข.    AB   //  A′B′  
 ค.    ระยะของจุด  A  กับจุด A'  เทากับระยะของจุด  A  กับจุด  B' 
 ง.             ABC   ≅          A'B'C' 
4.   จากภาพตอไปนี้เปนการแปลงแบบใด   
 
 
 
 
 
 ก.    การยอ    ข.    การหมุน 
 ค.    การสะทอน    ง.    การเลื่อนขนาน 
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5.   การสไลดเปนการแปลงแบบใด   
 ก.    การหมุน    ข.    การสะทอน 
 ค.    การเลื่อนขนาน   ง.    การขยาย 
6.   การแขงขันกีฬาขวางจกัรจะมีการแปลงแบบใดเกิดขึน้   
 ก.    การสะทอนและการหมุน  ข.    การเลื่อนขนานและการหมุน 
 ค.    การเลื่อนขนานและการสะทอน ง.    การเลื่อนขนาน  การสะทอนและการหมุน 
7.   การเลนสกีจะมกีารแปลงแบบใดเกิดขึน้   
 ก.    การขยาย    ข.    การหมุน 
 ค.    การเลื่อนขนาน   ง.    การสะทอน 
8.   ถาจุด  A  มีพิกัด (6, -2)  เล่ือนขนานกบัแกน X  2  หนวย  และเลื่อนขนานกับแกน  Y  -4    
      หนวยพกิดัใหมของจดุ  A  คือพิกัดใด   
 ก.    ( 8,  -6 )    ข.    ( 2,  -6 ) 
 ค.    ( 8,  -2 )    ง.    ( 2,  -2 ) 
คําชี้แจง  :  จงใชภาพตอไปนี้ตอบคําถามขอ  9 – 10 
 
 
 
 
 
 
 
9.   ถาตองการเลื่อนขนานจุด  A  ใหอยูในจตุภาคที่  3  ขอใดเปนระยะการเลื่อนที่ถูกตอง   
 ก.    ขนานกับแกน  X  เปนระยะ    8    หนวย 
         ขนานกับแกน  Y  เปนระยะ   5    หนวย 
 ข.    ขนานกับแกน  X  เปนระยะ   -4   หนวย 
         ขนานกับแกน  Y  เปนระยะ   -3   หนวย 
 ค.    ขนานกับแกน  X  เปนระยะ    8   หนวย 
         ขนานกับแกน  Y เปนระยะ    -5  หนวย 
 ง.    ขนานกับแกน   X  เปนระยะ   -4   หนวย 
         ขนานกับแกน  Y  เปนระยะ  -6  หนวย 
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10.   จุด  A  เล่ือนขนานกับแกน  X  เปนระยะ  -3  หนวย  และเลื่อนขนานกับแกน  Y   
         เปนระยะ  -5  หนวย  พิกัดใหมของจุด  A  คือพิกัดใด  (การวเิคราะห) 
 ก.    ( 0,  0 )    ข.    ( 5,  7 ) 
 ค.    ( -4,  -9 )    ง.    ( -6,  -7 ) 
11.   รูปที่กําหนดใหตอไปนีใ้ชวิธีการแปลงทางเรขาคณติขอใด   
 
 
 
 
 ก.    การหมุน    ข.    การเลื่อนขนาน 
 ค.    การสะทอน    ง.    การยอขยาย 
12.   ขอใดใชวิธีการสะทอนเพียงวิธีเดยีว  
 
 ก.     ข. 
 

ค. ง. 
13.   การแปลงแบบการสะทอนมีส่ิงใดเปนสิ่งสําคัญ   
 ก.    มุมการสะทอน   ข.    จุดการสะทอน 
 ค.    เสนสะทอน    ง.     ระยะหางของจุดพิกดัการสะทอน 
14.   จากภาพเปนการแปลงแบบใด   
 
 
 
 
 
 ก.    การหมุน    ข.    การขยาย 
 ค.    การสะทอน    ง.    การเลื่อนขนาน 
15.   การสองกระจกจะมกีารแปลงแบบใดเกิดขึน้   
 ก.    การเลื่อนขนาน   ข.    การสะทอน 
 ค.    การหมุนกลับ   ง.    ถูกทั้งขอ  ก  และขอ  ข 
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16.   ถาสังเกตรถพยาบาล  มักเขียนขอความกลับหัว  เชน                                   ทราบหรือไมวา     
        เวลาอาน ตองใชหลักการใดจึงจะอานไดถูกตอง   
 ก.    การหมุน    ข.    การสะทอนจากกระจกเงา 
 ค.    การกลับหัวอาน   ง.    ใชแวนขยาย 
17.   การออกแบบลายกระเบื้องตอไปนี้ใชหลักการใด   
 
 
 
 
 
 ก.    การหมุน    ข.    การเลื่อนขนาน 
 ค.    การเรียงลําดับ   ง.    การสะทอน 
18.   ถาพิกัดของรูปตนแบบคือ  ( X, Y )  เมื่อสะทอนขามแกน  X  จะไดพิกดัใหมเปนอยางไร 
 ก.    ( X , Y )    ข.    ( -X , -Y ) 
 ค.    ( X , -Y )    ง.    ( -X , Y ) 
19.   ถาพิกัดของรูปตนแบบคือ  ( -X , -Y )  เมื่อสะทอนขามแกน Y  จะไดพิกดัใหมเปนอยางไร 
 ก.    ( X , Y )    ข.    ( X , -Y ) 
 ค.    ( -X , Y )    ง.    ( -X , -Y ) 
20.   จากรูปถาใหเสนสะทอนคือ  X=1  พิกัดใหมของจดุ  D  คือพิกัดใด   
  
 
 
 
 
 
 
 

 
ก.    ( 3 , 3 )    ข.     ( 2 , 3 ) 

 ค.    ( 6 , 7 )    ง.     ( 9 , 3 ) 
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21.    การแปลงแบบหมุนมีส่ิงใดเปนสิ่งสําคัญ   
 ก.    มุม     ข.    พิกัด 
 ค.    จุดหมุน    ง.    ระยะหางของพิกัดกับจดุหมุน 
คําชี้แจง  :  จงใชภาพตอไปนี้ตอบคําถามขอ  22 – 23 
 
 
 
 
 
 
22.   จากภาพเปนการแปลงแบบใด   
 ก.    การเวยีน    ข.    การหมุน 
 ค.    การสะทอน    ง.    การเลื่อนขนาน 
23.   จากภาพจุดหมนุคือจุดใด   
 ก.    AB   =   BC    ข.    AC   =   CE  
 ค.    IC     =    CG    ง.    CG   =    CF  
24.    จากภาพเปนการแปลงแบบใด   
 
 
 
 
 ก.    การหมุน    ข.    การขยาย 
 ค.    การสะทอน    ง.    การเลื่อนขนาน 
25.    ขอใดใชวิธีการหมุน   
  

ก. ข. 
                                                               
 

ค.     ง 
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26.    การแขงขันฟุตบอลจะเกิดการแปลงแบบใดเกิดขึน้บาง   
 ก.    การหมุนและการสะทอน  ข.    การหมุนและการเลื่อนขนาน 
 ค.    การหมุนและการลอยตวั  ง.    การหมุนและการแปลง 
27.    จงพิจารณารูปตอไปนี้  แลวตอบคําถามวาเปนการแปลงแบบใด   
       

ก.    การหมุน 
      ข.    การวนเวยีน 
      ค.    การสะทอน 
      ง.    การเลื่อนขนาน 
28.    เมื่อหมุนจุด  ( 3 , 0 )  ทวนเข็มนาฬกิารอบจุด  ( 0 , 0 )  ไป  90  องศา  จะไดจุดใด   
 ก.    ( -3 , 0 )    ข.    ( 3 , 0 ) 
 ค.    ( 0 , 3 )    ง.    ( 0 , -3 ) 
คําชี้แจง  :  จงใชภาพตอไปนี้ตอบคําถามขอ  29 – 30 
 
 
 
 
 
 
29.    จากรูป  ขอใดกลาวไดถูกตอง   
 ก.    รูป   A'B'C'  เกิดจากการหมุนของรูป   ABC  ดวยขนาดมุม  90  องศา 
 ข.    รูป   A'B'C'  เกิดจากการหมุนของรปู    ABC  ดวยขนาดมุม  180  องศา 
 ค.    รูป   A'B'C'  เกิดจากการหมุนของรปู    ABC  ดวยขนาดมุม  270  องศา 
 ง.    รูป   A'B'C'  เกิดจากการหมุนของรปู     ABC  ดวยขนาดมุม  360  องศา 
30.    ถาหมุนรูป    ABC  ดวยขนาดมุม  360  องศา  จะไดรูปดังขอใด   
 

ก. ข. 
 
 
ค.      ง. 
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เฉลยแบบทดสอบ 
 

1. ค    16. ข 
2. ง    17. ง 
3. ข    18. ค  
4. ง    19. ง 
5. ค    20. ค 
6. ข    21. ค 
7. ค    22. ข 
8. ก    23 ค 
9. ง    24. ก 
10. ก    25. ก 
11. ค    26. ข 
12. ข    27. ก 
13. ค    28. ก 
14. ค    29. ข 
15. ข    30. ก 
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แบบบันทึกคะแนนความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณติศาสตร 
เร่ืองการแปลงทางเรขาคณติ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  2 

ช่ือนักเรียน  ......................................................................................... (ประเมินโดยครู) 
คําชี้แจง  :  โปรดพิจารณาการปฏิบัติการทางคณิตศาสตรที่กําหนดใหวามีทักษะการแกปญหา  และ
ทักษะการใหเหตุผลอยูในระดับใด  ใหใสเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงกับระดับความสามารถที่
เปนจริงของนกัเรียน 

ระดับความสามารถ 
การปฏิบัติการทางคณิตศาสตร 

4 3 2 1 
1.  ดานการแกปญหา 
1)   การเลื่อนขนานบนระนาบพิกัดฉาก 

    

2)   ภาพจากการเลื่อนขนาน     
3)   โจทยปญหาการเลื่อนขนาน     
4)   การสะทอนภาพ       
5)   การสะทอนรูปเรขาคณิตขามแกน  X  และแกน  Y     
6)   โจทยปญหาการสะทอน     
7)   การหมุน     
8)   การหมุนรูปภาพบนระนาบพิกัดฉาก     
9)   การแปลงทางเรขาคณิต     
                                                     รวมคะแนน  .................     
2.  ดานการใหเหตุผล 
1)   การเลื่อนขนานบนระนาบพิกัดฉาก 

    

2)   ภาพจากการเลื่อนขนาน     
3)   โจทยปญหาการเลื่อนขนาน     
4)   การสะทอนภาพ       
5)   การสะทอนรูปเรขาคณิตขามแกน  X  และแกน  Y     
6)   โจทยปญหาการสะทอน     
7)   การหมุน     
8)   การหมุนรูปภาพบนระนาบพิกัดฉาก     
9)   การแปลงทางเรขาคณิต     
                                                       รวมคะแนน  ..................     
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เกณฑการประเมิน  ผูสอนพิจารณาจากเกณฑการประเมนิผลตามสภาพจริง  (Rubrics) 
 
เกณฑการใหคะแนน  :  ทักษะ/กระบวนการ  การแกปญหา 

คะแนน ความสามารถในการแกปญหาที่ปรากฏใหเห็น 
4 ใชยุทธวิธีดําเนินการแกปญหาสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ  อธิบายถึงเหตุผลใน

การใชวิธีการดังกลาวไดเขาใจชัดเจน 
3 
 

ใชยุทธวิธีดําเนินการแกปญหาสําเร็จ  อธิบายถึงเหตุผลในการใชวิธีการดังกลาว
ไดชัดเจน 

2 
 

มียุทธวิธีดําเนนิการแกปญหาสําเร็จเพียงบางสวน  อธิบายถึงเหตุผลในการใช
วิธีการดังกลาวไดบางสวน 

1 มีรองรอยการดําเนินการแกไขบางสวน  เร่ิมคิดวาทําไมจึงตองใชวิธีการนั้น  
แลวหยุดอธิบายตอไมได  แกปญหาไมสําเร็จ 

 
เกณฑการใหคะแนน  :  ทักษะ/กระบวนการ  การใหเหตผุล 

คะแนน ความสามารถในการใหเหตผุลที่ปรากฏใหเห็น 
4 มีการอางอิง  เสนอแนวคดิประกอบการตัดสินใจอยางสมเหตุสมผล 
3 มีการอางอิงที่ถูกตองบางสวน  และเสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจ 
2 เสนอแนวคิดไมสมเหตุสมผลในการประกอบการตัดสินใจ 
1 มีความพยายามเสนอแนวคดิประกอบการตัดสินใจ 

 
เกณฑแปลความหมายของแบบประเมินความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณติศาสตร  

คาเฉลี่ย ระดับความสามารถ 
3.50-4.00 การแกปญหา/การใหเหตุผลดีมาก 
2.50-3.49 การแกปญหา/การใหเหตุผลดี 
1.50-2.49 การแกปญหา/การใหเหตุผลพอใช 
1.00-1.49 การแกปญหา/การใหเหตุผลควรปรับปรุง 
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แบบสอบถามวัดความคดิเห็นของนักเรียน 
ท่ีมีตอการสอนโดยใชวิธีสอนแบบปฏิบัติการ 

คําชี้แจง  :  โปรดเขียนเครื่องหมาย  /  ลงในชองที่ตรงกับความคิดเหน็ของทานในแตละขอ 
ระดับความคดิเห็น            3   หมายถึง    เหน็ดวยมาก        

           2    หมายถึง    เห็นดวยปานกลาง       
           1    หมายถึง    เห็นดวยนอย  

ระดับความคิดเห็น 
รายการประเมิน 

3 2 1 
ดานการจัดการเรียนรู 
1.  กิจกรรมการจัดการเรียนรูสามารถปฏิบัติไดจริง .......................... 

............. ............ ........... 

2.  กิจกรรมการจัดการเรียนรูสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง.. ………. ………. ........... 
3  กิจกรรมสงเสริมผูเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองเปน 
    กลุม/รายบุคคล.............................................................................. 

............ ............. ........... 

4  กิจกรรมการจัดการเรียนรูมีความหลากหลายไดปฏิบัติจริง..........   ........... ............ ........... 
ดานบรรยากาศการจัดการเรียนรู 
5.  กิจกรรมการจัดการเรียนรู  เหมาะสมกับเวลา  สงเสริมบรรยากาศแหง
การเรียนรู.................................................................. 

........... ........... .......... 

6.  กิจกรรมการจัดการเรียนรูทําใหบรรยากาศในหองเรียนมีความ  
สนุกสนานตื่นเตน........................................................................ 

........... ........... ........... 

7  กิจกรรมการจัดการเรียนสงเสริมใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น  และ
อภิปรายถึงความสําเร็จของงาน  ปญหา  อุปสรรค  ตลอดจนแนวทาง
แกไข.......................................................................................................... 

 
............ 

 
............. 

 
............ 

ดานประโยชนท่ีไดรับ 
8. กิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนรูจักวางแผน  คิดวิเคราะห  เปนแนว 
ทางไปสูความสําเร็จในการทํากิจกรรม....................................... 

 
........... 

 
............ 

 
............ 

9.  กิจกรรมการจัดการเรียนรูทําใหนักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอ 
วิชาคณิตศาสตร .......................................................................... 

 
............ 

 
............. 

 
............ 

10.  กิจกรรมการจัดการเรียนรูชวยใหนักเรียนนําความรูไปใชใน 
ชีวิตประจําวัน.............................................................................. 

 
............ 

 
............. 

 
……... 
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ขอเสนอแนะ/ความคิดเห็น 
........................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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