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จึงมีความสนใจพฒันาชุดการเรียน
การสอนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง       
การแปลงทางเรขาคณิต  โดยใช้

โปรแกรม  GSP เพื่อเสริมสร้างความ
เขา้ใจและกระตุน้สนใจในการเรียน

รายงานผลการทดสอบ(O-NET) พบวา่คะแนนของ
โรงเรียนต ่ากวา่คะแนนระดบัประเทศมาตลอด 3 ปี
แลว้เป็นสาระท่ีเก่ียวกบัเรขาคณิต



2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการแปลงทางเรขาคณิตของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างกลุ่มที่สอนด้วยชุดการเรียนการสอน โดย

ใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) กับกลุ่มที่สอนแบบปกติ

3. เพ่ือศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต 

โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2

1. เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอน เรื่องการแปลงทาง

เรขาคณิต โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75



โรงเรียนแม่เหล็ก โรงเรียนมัธยม G.W. 

Carver

เขตพ้ืนที่

การศึกษา

โรงเรียนเอกชนอัลดีน 

เมืองฮิวสตัน

ปีที่จัดตั้งเป็น

โรงเรียนแม่เหล็ก

ปี ค.ศ.1995 ประเภทของ

ประชากร

ชานเมือง;ขนาดใหญ่

สาขาวิชา วิศวกรรม,ศิลปะการแส

ดง และทัศนศิลป์

ขนาด 111 ตารางไมล์ (1 ไมล์ = 1.609 

กิโลเมตร)178.377 กิโลเมตร

ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3-6 ทุนสนับสนุน ปี 1995-97 ; 2001-03

การรับเข้าเรียน นักเรียน 938 คน การรับเข้าเรียน 16,748 คน จากจ านวน นักเรียน 

58,596 คน

ชาติพันธ์ของ

นักเรียน

สเปน โปรตุเกส 37%
แอฟริกัน อเมริกัน 

53%
ชนชาติพันธุ์ผิวขาว 

7%
ชาวอเมริกันเช้ือสาย

เอเชีย 2%

ชาติพันธ์ของ

นักเรียน

สเปน โปรตุเกส 62%

แอฟริกัน อเมริกัน 31%
ชนชาติพันธุ์ผิวขาว 4%

ชาวอเมริกันเช้ือสายเอเชีย 2%

การศึกษาพิเศษ 3 % การศึกษาพิเศษ 9%
ราคาอาหาร
กลางวัน (ฟรีหรือ

ลด)

58% ราคาอาหาร
กลางวัน(ฟรีหรือ

ลด)

81%

ผู้เรียน

ภาษาอังกฤษ

< 1% ผู้เรียน

ภาษาอังกฤษ

28%

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์  อ าเภออู่ทอง                
จังหวัดสุพรรณบุรี  จ านวน 18 คน 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง                
จังหวัดสุพรรณบุรี  จ านวน 10 คน 

กลุ่ม
ทดลอง

กลุ่ม
ควบคุม
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1.  การแปลงทางเรขาคณิต
2.  การเลื่อนขนาน
3.  การสะท้อน
4.  การหมุน
5.  การน าความรู้เกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตไปใช้ในการแก้ปัญหา
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1. โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad คือโปรแกรมสามารถสร้างรูปเรขาคณิตและ
ค านวณค่าต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและน่าสนใจ สามารถเคลื่อนไหวรูปเรขาคณิตท าใหน้ักเรียน 
มองเห็นเป็นรูปธรรมได้ดี  ฉะนั้นการน าโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad  มาใช้

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียนจะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้
มากยิ่งขึ้น
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2. การสอนด้วยชุดการเรียนการสอน เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต  โดยใช้โปรแกรม 
The Geometer’s Sketchpad (GSP) หมายถึง การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์

โดยใช้ชุดการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   เรื่อง  
การแปลงทางเรขาคณิต  ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 9 ชั่วโมง โดยผู้วิจัย

อธิบายวิธีการใช้ชุดการเรียนการสอนโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) 
เป็นสื่อการเรียนรู้และการประเมินผล ที่จัดกิจกรรมโดยให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยคู่มือและค าแนะน า

จากครูผู้สอนในห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนและท ากิจกรรมในโปรแกรม The Geometer’s 
Sketchpad (GSP) ตามโจทย์ที่ก าหนดให้เพ่ือเป็นการประเมินผลการเรียนรู้ แล้วมีการท า
แบบทดสอบเรื่อง การแปลงทางเรขาคณิตเพ่ือประเมินผลการจัดเรียนรู้ โดยใช้แบบทดสอบ

เดียวกับการจัดการเรียนรู้โดยวิธีปกติ
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3. การสอนแบบปกติ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนของกลุ่มควบคุม ตามแผน
การจัดการเรียนรู้ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 10 คน ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2560 จ านวน 9 ชั่วโมง โดยผู้วิจัยเป็นผู้ท าการสอน        
นักเรียนเรียนในห้องเรียนปกติเห็นภาพตัวอย่างของลักษณะการแปลงทางเรขาคณิต

ผ่านหน้าจอโทรทัศน์และกระดาษรูปเรขาคณิตที่ครูติดให้ดูบนแผ่นป้าย ครูสาธิตกิจกรรมการแปลง
ทางเรขาคณิตบนแผ่นป้ายที่ติดบนกระดานและในหัวข้อในระบบพิกัดฉากจะเรียนรู้
บนกระดานกราฟ
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แอฟริกัน อเมริกัน 

53%
ชนชาติพันธุ์ผิวขาว 

7%
ชาวอเมริกันเช้ือสาย

เอเชีย 2%

ชาติพันธ์ของ

นักเรียน

สเปน โปรตุเกส 62%

แอฟริกัน อเมริกัน 31%
ชนชาติพันธุ์ผิวขาว 4%

ชาวอเมริกันเช้ือสายเอเชีย 2%

การศึกษาพิเศษ 3 % การศึกษาพิเศษ 9%
ราคาอาหาร
กลางวัน (ฟรีหรือ

ลด)

58% ราคาอาหาร
กลางวัน(ฟรีหรือ

ลด)

81%

ผู้เรียน

ภาษาอังกฤษ

< 1% ผู้เรียน

ภาษาอังกฤษ

28%

4. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง เป็นผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนของนักเรียนที่ใช้ชุดการเรียนการสอนเรื่องการแปลงทางเรขาคณิตโดยใช้โปรแกรม 
The Geometer’s Sketchpad (GSP) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กับนักเรียนที่ได้รับ  
การสอนแบบปกติ  ซึ่งวัดได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัย

สร้างขึ้น จ านวน 30 ข้อ



โรงเรียนแม่เหล็ก โรงเรียนมัธยม G.W. 

Carver

เขตพ้ืนที่

การศึกษา

โรงเรียนเอกชนอัลดีน 

เมืองฮิวสตัน

ปีที่จัดตั้งเป็น

โรงเรียนแม่เหล็ก

ปี ค.ศ.1995 ประเภทของ

ประชากร

ชานเมือง;ขนาดใหญ่

สาขาวิชา วิศวกรรม,ศิลปะการแส

ดง และทัศนศิลป์

ขนาด 111 ตารางไมล์ (1 ไมล์ = 1.609 

กิโลเมตร)178.377 กิโลเมตร

ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3-6 ทุนสนับสนุน ปี 1995-97 ; 2001-03
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5. เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ หมายถึง ความพร้อมของประสาทร่างกาย และจิตใจ 
หรือความโน้มเอียงของจิตใจ วัดได้จากการท าแบบวัดเจตคติที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อวัดเจตคติของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต โดยใช้โปรแกรม 
The Geometer’s Sketchpad (GSP) จึงเป็นการน าแบบวัดเจตคติไปใช้กับกลุ่มทดลองเพียง

กลุ่มเดียว คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
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ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3-6 ทุนสนับสนุน ปี 1995-97 ; 2001-03

การรับเข้าเรียน นักเรียน 938 คน การรับเข้าเรียน 16,748 คน จากจ านวน นักเรียน 

58,596 คน

ชาติพันธ์ของ

นักเรียน

สเปน โปรตุเกส 37%
แอฟริกัน อเมริกัน 

53%
ชนชาติพันธุ์ผิวขาว 

7%
ชาวอเมริกันเช้ือสาย

เอเชีย 2%

ชาติพันธ์ของ

นักเรียน

สเปน โปรตุเกส 62%

แอฟริกัน อเมริกัน 31%
ชนชาติพันธุ์ผิวขาว 4%

ชาวอเมริกันเช้ือสายเอเชีย 2%

การศึกษาพิเศษ 3 % การศึกษาพิเศษ 9%
ราคาอาหาร
กลางวัน (ฟรีหรือ

ลด)

58% ราคาอาหาร
กลางวัน(ฟรีหรือ

ลด)

81%

ผู้เรียน

ภาษาอังกฤษ

< 1% ผู้เรียน

ภาษาอังกฤษ

28%

ชุดการเรียนการสอน เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต  โดยใช้โปรแกรม 

The Geometer’s Sketchpad (GSP)

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต  ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 2 ชุด

แบบวัดเจตคติที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต โดยใช้
โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad(GSP) จ านวน 12 ข้อ

แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 

1

2

3

4



1. พิจารณาและรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหาที่ครูพบในการจัดการเรียนรู้

2. วิเคราะห์ข้อมูลสาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต  ตัวชี้วัดท่ี 3
เข้าใจและใช้ความรู้เก่ียวกับการแปลงทางเรขาคณิต

3. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต  ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 9 แผน ทั้งแบบสอนโดยใช้ชุด    
การเรียนการสอนและการสอนแบบปกติ ก าหนดจุดประสงค์สอดคล้องกัน

4.สร้างชุดการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม The Geometer’s 
Sketchpad (GSP) เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต 
จ านวน 9  เรื่อง 



7. ทดสอบวัดความรู้ทางการเรียนของนักเรียนก่อนการทดลอง (Pretest) 
กับกลุ่มตัวอย่าง ทั้งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองที่ใช้ในการทดลอง

8. ผู้วิจัยด าเนินการทดลอง โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มทดลอง จะได้รับการจัดการเรียนการสอน โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ชุด

การเรียนการสอน จ านวน 9 แผนการจัดการเรียนรู้   นักเรียนได้เรียนรู้อยู่หน้า
จอคอมพิวเตอร์ โดยการใช้โปรแกรม GSP พร้อมกับคู่มือการใช้โปรแกรมในการเรียนรู้ เรื่อง 
การแปลงทางเรขาคณิต โดยท ากิจกรรมสร้างภาพที่ได้จากการแปลงและตอบค าถามตามที่
โจทย์ก าหนดลงในโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) โดยมีครูเป็นผู้แนะน า 



สร้างแบบวัดเจตคติที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแปลงทาง
เรขาคณิต โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) มี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 12 ข้อ

กลุ่มควบคุม จะได้รับการจัดการเรียนการสอน โดยใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ คือ นักเรียนเรียนในห้องเรียนปกติเห็นภาพตัวอย่างการแปลง
ทางเรขาคณิตผ่านหน้าจอโทรทัศน์และกระดาษรูปเรขาคณิตที่ครูติดให้ดูบนแผ่น
ป้าย ในหัวข้อในระบบพิกัดฉากจะเรียนรู้บนกระดานกราฟแล้ว ให้นักเรียนท า
กิจกรรมไปพร้อมกับครูลงในกระดาษใบงาน จ านวน 9 แผนการจัดการเรียนรู้



1

จากตาราง พบว่า ชุดการเรียนการสอนเรื่องการแปลงทางเรขาคณิตโดยใช้โปรแกรม 
The Geometer’s Sketchpad (GSP) มีประสิทธิภาพ 76.00/76.44



2

จากตาราง  พบว่า คะแนนหลังเรียนของกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 23.06 คะแนน 
คะแนนหลังเรียน ของกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 20.20 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
คะแนนหลังเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า ค่าเฉลี่ยของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05



2

จากตาราง พบว่า ภาพรวมของนักเรียนกลุ่มทดลองมีเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง 
การแปลงทางเรขาคณิตโดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) อยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ย 4.48 



1



2



3



ข้อเสนอแนะทั่วไป 

ชุดการเรียนการสอนเรื่องการแปลงทางเรขาคณิตโดยใช้
โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP)ไปใช้
จัดกิจกรรม เป็นโปรแกรมที่นักเรียนไม่คุ้นเคย ครูต้อง

ชี้แจงท าความเข้าใจการใช้ค าสั่งในโปรแกรมให้
คล่องแคล่วขึ้น เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ในระยะแรกของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
นักเรียนอาจยังใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมไม่

คล่อง  ดังนั้นครูควรจัดเตรียมห้องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ให้พร้อมในการให้นักเรียนฝึกปฏิบัติเพิ่มเติมหลัง

เรียนจบชั่วโมง 



ข้อเสนอแนะเพื่อศึกษาครั้ง
ต่อไป 

อาจมีการพัฒนาชุดการเรียนการสอนอื่น ๆ เพิ่มเติม เพ่ือ
เป็นสื่อการสอนที่ใช้ได้กับตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับการใช้งาน
โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad นอกจากนี้

งานวิจัย ในอนาคตอาจออกแบบและพัฒนาการเรียนรู้เชิง
ลึกที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อหรือออกแบบ

ชิ้นงานจากการใช้งานโปรแกรม The Geometer’s 
Sketchpad (GSP)



รูปท่ี 1 รูปที่ 2

รูปที่ 3



การสอนแบบใช้โปรแกรม GSP                                   การสอนแบบปกติ


