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ของแวน ฮิลี  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้ Rubric Scores ในการประเมินสมรรถนะของครู
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ย้อนกลับในการออกแบบส่ือการเรียนรู้เรขาคณิตด้วย Geometer’s Sketchpad ตามขั้นตอนการเรียนรู้ของ 
Van Hiele ได้ค่าเฉล่ียรวมร้อยละ 91.34 
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ABSTRACT 

 
Research Title:  Using Backward Analysis to Construct Geometric Learning Media with the 

Geometer’s Sketchpad for Mathematics Teachers.   
Author : Assoc.Prof. Chaweewan  Kaewsaiha 
Year  :  2011 

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

This research aims to study mathematics teachers’ abilities to use backward analysis 
technique in designing geometric learning media using Geometer’s Sketchpad according to Van 
Hiele levels. It was conducted as a qualitative study using Rubric Scores for performance 
assessment with a purposive sampling.  The participants were mathematics teachers attended in 
in-service training at International College, Suan Sunandha Rajabhat University.  Twenty 
mathematics teachers participated in the data collection from the workshop on teaching higher 
order thinking skills by using the Geometer’s Sketchpad. This workshop was conducted for one 
week, and met 3-hours sessions for practicing Backward Analysis Technique to design geometric 
learning media using Geometer’s Sketchpad according to Van Hiele levels. Participants worked 8 
activities on the congruence of triangles (SAS, SSS, ASA postulates and Hy-Leg and AAS 
theorems) by using backward analysis technique. Each activity required teachers’ abilities in 
designing learning media and presented at the end of the workshop.  Data analysis found similar 
results for both sets of activities. The percentage mean of mathematics teachers’ ability to use 
backward analysis was 85.06 % and ability to design geometric learning media using GSP 
according to Van Hiele levels was 92.75 %. Results also found that the percentage mean of 
mathematics teachers’ ability to use backward analysis in designing geometric learning media 
using GSP according to Van Hiele levels was 91.34 %.     
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545ได้ให้
ความส าคัญของการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  โดยได้ระบุไว้ในหมวด 1 บททั่วไป 
ความมุ่งหมายและหลักการ มาตรา 9(4) ว่า “มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ” 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545, หน้า 7)และหมวด 9 มาตรา 65 ระบุว่า “ ให้มีการ
พัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ
ในการผลิตรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ” (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2545, หน้า 37) ดังนั้นการส่งเสริมและพัฒนาครูให้ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อสร้าง
ความน่าสนใจแก่บทเรียน  สร้างความเข้าใจในสิ่งที่เป็นนามธรรมโดยใช้สื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสม จึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้   โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสาระ
เรขาคณิต 

การพิสูจน์ทฤษฎีบททางเรขาคณิตเป็นเรื่องที่มีความส าคัญต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เพราะ
ผู้เรียนจะต้องใช้ทักษะในการสร้างรูปประกอบการพิสูจน์  การสร้างหมายถึงการลากเส้นและการก าหนด
จุดโดยใช้วงเวียน(compass) และสันตรง (straightedge) ซึ่งปัญหาในการสร้างรูปเรขาคณิตของผู้เรียนที่
ใช้วงวียนและสันตรงหรือไม้บรรทัดอาจมีข้อผิดพลาดจากมาตรฐานของเครื่องมือ  และปัญหาในการน า
ความรู้พื้นฐานมาประกอบการพิสูจน์ เช่น ความรู้เกี่ยวกับค าอนิยาม ค านิยาม สัจพจน์ และทฤษฎีบทที่ได้
เรียนรู้มาแล้วมาใช้ประกอบการอ้างความสมเหตุสมผลของการพิสูจน์ การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยจะใช้โปรแกรม
เรขาคณิตพลวัต Geometer’s Sketchpad ในการสร้างรูป  ซึ่งผู้เรียนจะสามารถใช้โปรแกรมในการสร้างรูป 
วัดความยาวของส่วนของเส้นตรง  วัดขนาดของมุม  วัดพื้นที่  เคลื่อนรูป  แสดงภาพเคลื่อนไหว  และอ่ืน ๆ 
จากเมนูค าสั่งของโปรแกรม  และผู้เรียนจะมีโอกาสเรียนรู้จากการสังกตรูปที่สร้าง  เรียนรู้จากการส ารวจ
กรณีต่าง ๆ ตามเงื่อนไขของสิ่งที่ก าหนด เรียนรู้การสร้างข้อคาดการณ์เพื่อน าไปสู่การพิสูจน์ข้อสรุป 

โปรแกรมเรขาคณิตพลวัต Geometer’s Sketchpad (GSP) เป็นโปรแกรมที่สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) ได้ซื้อลิขสิทธิ์จาก Key Curriculum Press เพื่อให้สถานศึกษาใน
ประเทศไทยได้น าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้จัดฝึกอบรมการใช้โปรแกรม GSP ให้แก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยและครูของโรงเรียนที่จัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานและมีความพร้อมด้านการเทคโนโลยีในการเรียนการสอน  คณะวิทยาศาสตร์และ

www.ssru.ac.th



2 

 

เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้รับมอบหมายจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้เป็นศูนย์การอบรมครูคณิตศาสตร์ด้านการใช้โปรแกรม GSP ต้ังแต่ปีการศึกษา 2540  และใน
ปีการศึกษา 2545 วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม GSP ในการพัฒนาการคิดขั้นสูงให้แก่ผู้สอนคณิตศาสตร์ของโรงเรียนในฝัน ระดับช่วงชั้นที่ 2 – 4  
ซึ่งผู้สอนคณิตศาสตร์ที่ผ่านการอบรมได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนจนประสบความส าเร็จในระดับหน่ึง 

ปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับการใช้โปรแกรมเรขาคณิตพลวัต GSP ก็คือ การน าศักยภาพของโปรแกรมไปใช้
ไม่ครบตามศักยภาพของโปรแกรม  ส่วนใหญ่จะน าไปใช้ในงานศิลปะ  เช่น การออกแบบลวดลายบน
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ  เครื่องเคลือบดินเผา  และ อ่ืน ๆ โดยใช้ความรู้เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต (geometric 
transformation) ซึ่งท าให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าไทยมากมาย  ส าหรับการน าโปรแกรมเรขาคณิตพลวัต 
GSP ไปใช้ประกอบการเรียนการสอนโดยตรงยังไม่สามารถด าเนินการได้ทุกโรงเรียนตามที่รัฐบาลไทยได้
ลงทุนซื้อโปรแกรมนี้  ทั้งนี้เพราะผู้สอนคณิตศาสตร์ขาดประสบการณ์การสร้างสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้
สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา  โดยเฉพาะสาระที่เกี่ยวกับการพิสูจน์เรขาคณิต 

ข้อผิดพลาดในการพิสูจน์เรขาคณิตอาจเนื่องมาจากผู้เรียนขาดความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการสร้างรูป  
ซึ่งต้องอาศัยความสามารถในการคิดเห็นภาพ (visual ability)  ความเข้าใจเชิงปริภูมิ (spatial 
understanding)  และจ านวนและการวัด (numbers and measurements)  นอกจากนั้นเทคนิคที่ใช้ใน
การพิสูจน์อาจใช้การพิสูจน์ทางตรงจากเหตุไปสู่ผล (forward chaining) หรือใช้การพิสูจน์ทางอ้อมจากผล
ไปสู่เหตุ (backward chaining)  การพิสูจน์ทางตรงเป็นการเริ่มต้นพิสูจน์จากสิ่งที่ก าหนดให้  แล้วค้นหา
ข้อมูลจากนิยาม สัจพจน์ ทฤษฎีบทหรือหลักการต่าง ๆ ที่จะน ามาประกอบการอ้างอิงให้ได้ข้อสรุปที่
ต้องการ  แต่การพิสูจน์ทางอ้อมจะใช้วิธีการกลับกัน  กล่าวคือ จะเริ่มต้นจากเป้าหมายที่ต้องการพิสูจน์  
แล้ววิเคราะห์หาข้อมูลที่จะสนับสนุนเป้าหมายที่ต้องการ 

เนื่องจากการบูรณาการระหว่างการใช้โปรแกรมเรขาคณิตพลวัต GSP และการพิสูจน์ทางอ้อมที่ใช้
เทคนิคย้อนกลับจะเป็นวิธีหนึ่งที่ผู้สอนสามารถน าไปใช้ในการสร้างสื่อการเรียนรู้ เรขาคณิตให้มี
ประสิทธิภาพและส่งผลให้คุณภาพการเรียนการสอนเรขาคณิตซึ่งเป็นสาระที่ส าคัญของคณิตศาสตร์ให้ดี
ขึ้นได้  ผู้วิจัยจึงได้ท าวิจัย เรื่อง การใช้เทคนิควิเคราะห์ย้อนกลับในการสร้างสื่อการเรียนรู้เรขาคณิตด้วย
โปรแกรม Geometer’s Sketchpad ส าหรับครูคณิตศาสตร์  โดยใช้สาระเรขาคณิตของช่วงชั้นที่ 3 ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 เพื่อศึกษาสมรรถนะของครูคณิตศาสตร์ในการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ย้อนกลับเพื่อสร้างสื่อการ
เรียนรูเ้รขาคณิตด้วยโปรแกรม Geometer’s Sketchpad ได้อย่างมีล าดับขั้นตอนการเรียนรู้เรขาคณิต 
 

www.ssru.ac.th



3 

 

 
ขอบเขตกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
 1.  เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย คือ เรขาคณิตส าหรับช่วงชั้นที่ 3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 เร่ืองการเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม 
 2.  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ครูคณิตศาสตร์ที่ได้รับการอบรมตามหลักสูตรการอบรมการ
ใช้ Geometer’s Sketchpad ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจ านวน 20 คน 
 3.  ตัวแปรการวิจัยประกอบด้วยตัวแปรต้นและตัวแปรตามดังนี้ 
  3.1  ตัวแปรต้น ได้แก่ การใช้เทคนิควิเคราะห์ย้อนกลับในการสร้างสื่อการเรียนรู้เรขาคณิต
โดยใช้โปรแกรมเรขาคณิตพลวัต Geometer’s Sketchpad 
  3.2  ตัวแปรตาม คือ สมรรถนะของครูคณิตศาสตร์ในการใช้เทคนิควิเคราะห์ย้อนกลับใน
การสร้างสื่อการเรียนรู้เรขาคณิตโดยใช้โปรแกรม Geometer’s Sketchpad ตามข้ันตอนการเรียนรู้ของแวน 
ฮลิี 
 4.  ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม 5 วัน วันละ 6 ชั่วโมง โดยบูรณาการกับการพัฒนาการคิดขั้นสูงทาง
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม Geometer’s Sketchpad 
 
สมมุติฐำนกำรวิจัย 

สมรรถนะของครูคณิตศาสตร์ในการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ย้อนกลับสร้างสื่อการเรียนรู้ได้ครบถ้วน
ตามล าดับขั้นของการเรียนรู้เรขาคณิตแวน ฮลิี  ร้อยละ 80  
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.  ครูคณิตศาสตร์สามารถน าเทคนิคการวิเคราะห์ย้อนกลับผลิตสื่อการเรียนรู้เรขาคณิตด้วย
โปรแกรม Geometer’s Sketchpad ส าหรับการสอนการพิสูจน์เรขาคณิตในช่วงชั้นอ่ืน ๆ ได้ 
 2.  ครูคณิตศาสตร์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยการใช้เทคนิควิเคราะห์
ย้อนกลับท่ีพิจารณาเป้าหมายหรือผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นอันดับแรก 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 เทคนิควิเคราะห์ย้อนกลับ  หมายถึง  การวิเคราะห์จากผลไปสู่เหตุ 
 การสร้างสื่อการเรียนรู้เรขาคณิต หมายถึง การพัฒนาสิ่งที่จะน าไปใช้ในการเรียนรู้เรขาคณิตตาม
ขั้นตอนของการเรียนรู้ 
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 ขั้นตอนการเรียนรู้เรขาคณิตของแวนฮิลี หมายถึง ขั้นตอนการเรียนรู้ 5 ระดับ  ได้แก่  ระดับ 1 ขั้น
การมองเห็นภาพ  ระดับ 2 ขั้นการวิเคราะห์  ระดับ 3 ขั้นการสรุปที่ไม่เป็นแบบแผน  ระดับ 4  ขั้นการสรุปที่
เป็นแบบแผน  และ ระดับ 5 ขั้นสูงสุด 
 โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad  หมายถึง โปรแกรมเรขาคณิตพลวัตที่สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซื้อลิขสิทธิ์จาก Key Curriculum Press และอนุญาตให้ใช้ในสถานศึกษา
ได้ 
 ครูคณิตศาสตร์ หมายถึง ครูที่เข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 
ตามโครงการการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 
 สมรรถนะของครู หมายถึง ความสามารถในการออกแบบสื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคนิควิเคราะห์
ย้อนกลับ 
 การประเมินสมรรถนะ หมายถึง การประเมินความสามารถตามเกณฑ์ที่ก าหนดด้วย Rubric 
Scores 
 
กรอบกำรวิจัย 
                  

              ตัวแปรอิสระ                                                  ตัวแปรตำม 

 

        

 

 

 

 

การใช้เทคนิควิเคราะห์ย้อนกลับในการ

สร้างสื่อการเรียนรู้เรขาคณิตโดยใช้

โปรแกรม Geometer’s Sketchpad 

สมรรถนะของครูคณิตศาสตร์ที่ใช้เทคนิค  

การวิเคราะห์ย้อนกลับและการออกแบบสื่อ

การเรียนรู้ 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคนิค
วิเคราะห์ย้อนกลับ ในการสร้างสื่อการเรียนรู้เรขาคณิตโดยใช้โปรแกรม Geometer’s Sketchpad 
(GSP)ส าหรับครูคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางและพื้นฐานการวิจัย  โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อดังนี้ 
 1.  เทคนิคการวิเคราะห์ย้อนกลับ 
 2.  หลักการออกแบบสื่อการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Geometer’s Sketchpad 
 3.  การประเมินสมรรถนะโดยใช้ Rubric Scores 
 4.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

เทคนิคการวิเคราะห์ย้อนกลับ 
  

ปัจจุบันผู้สอนคณิตศาสตร์ได้รู้จักการออกแบบย้อนกลับ (backward design)      ซึ่งเป็น
การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ก าหนดให้ผู้สอนวางแผนการจัดการเรียนรู้ โดยค านึง
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ผู้เรียนจะได้รับเมื่อสิ้นสุดการสอน  แล้วออกแบบการวัดผลประเมินผล เพื่อเป็น
แนวทางการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สาระต่าง ๆ 

 

ส าหรับเทคนิควิเคราะห์ย้อนกลับที่จะน ามาใช้ในการสร้างสื่อการเรียนรู้เรขาคณิตที่จะ
กล่าวในที่นี้เป็นเทคนิคที่ผู้สอนน าทฤษฎีบทหรือข้อความจริงที่ ต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มา
วิเคราะห์ย้อนกลับจากผลสรุปขั้นสุดท้ายของการพิสูจน์ไปสู่จุดเริ่มต้นของการพิสูจน์   จากนั้น
ผู้เรียนจะเรียบเรียงการเขียนการพิสูจน์จากจุดเริ่มต้นไปสู่ข้อสรุป   

 

เทคนิควิเคราะห์ย้อนกลับไม่ใช่รูปแบบของการพิสูจน์เรขาคณิต  เพราะรูปแบบของการ
พิสูจน์เรขาคณิตมี 2 รูปแบบ  คือ พิสูจน์ทางตรง (direct proof)  และพิสูจน์ทางอ้อม (indirect 
proof)  การพิสูจน์ทางตรงเป็นการพิสูจน์ในรูป “ ถ้า P แล้ว Q ” ซึ่งใช้สัญลักษณ์  QP   
กล่าวคือ ยอมรับว่าสิ่งที่ก าหนดให้ (P) เป็นจริง  แล้วใช้นิยาม สัจพจน์ ทฤษฎีที่เคยพิสูจน์แล้วมา
กล่าวอ้างประกอบเหตุผลของข้อสรุปแต่ละขั้นตอน  ส่วนการพิสูจน์ทางอ้อมเป็นการพิสูจน์ที่ไม่
ยอมรับว่าผลที่เกิด (Q) จะเป็นจริง  ซึ่งอาจใช้วิธียกตัวอย่างค้าน (counter example)  หรือใช้วิธี
หาข้อขัดแย้ง (contradiction) ซึ่งเป็นข้อขัดแย้งกับนิยาม สัจพจน์ หรือทฤษฎีที่เคยพิสูจน์แล้ว  
หรือใช้วิธีข้อขัดแย้งสลับที่ (contraposition) ซึ่งวิธีนี้จะสมมุติให้ผลสรุปเป็นเท็จ และเมื่อพิสูจน์ได้
ว่าเหตุเป็นเท็จด้วย  ขั้นสุดท้ายจะปฏิเสธสมมุติฐาน  นั่นคือยอมรับว่าข้อความจริงทั้งหมดเป็นจริง  
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หลักการของวิธีข้อขัดแย้งสลับที่เป็นไปตามความสมมูลทางตรรกศาสตร์  ซึ่งเขียนเป็นสัญลักษณ์
ได้ดังน้ี 

                                    )~(~)( PQQP   

            เทคนิควิเคราะห์ย้อนกลับไม่มีรูปแบบที่ตายตัว  บางรูปแบบแสดงความสัมพันธ์ของเหตุ

และผลโดยใช้เส้นโยงที่มีหัวลูกศรก ากับ ดังภาพในข้อความคาดการณ์ 1  แต่บางรูปแบบแสดง

ความสัมพันธ์ของความคิดโดยใช้เส้นโยงที่ไม่มีหัวลูกศร  ดังภาพในข้อความคาดการณ์ 2 

 ข้อความคาดการณ์ 1:  เส้นแบ่งครึ่งมุมยอดของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว  จะแบ่งรูป
สามเหลี่ยมหน้าจั่วออกเป็นรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่เท่ากันทุกประการ (ยุพิน พิพิธกุล และ อุษณีย์ 
ลีรวัฒน์, 2547, หน้า 16  - 17) 
 ส่ิงท่ีก าหนดให้  ABCΔ  เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว 
  

                                                                    CD  เป็นเส้นแบ่งครึ่งมุม 

 

 

 สิ่งท่ีจะต้องพิสูจน์      BCDΔACDΔ   
 แนวคิด   วิเคราะห์แนวคิดจากผลไปสู่เหตุ  แล้วเรียบเรียงการเขียนการพิสูจน์จากเหตุ
ไปสู่ผล 
 
 

 

 

 

ภาพที่ 2.1  การวิเคราะห์ย้อนกลับจากผลไปสู่เหตุ 

 

D

C

A B

  เหตุ 

ผล BCDACD   

BCDACD   

( CD  เป็นเส้นแบ่งครึ่ง  ACB ) 

BCAC   

( ABC  เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว)    CD    เป็นด้านร่วม 
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S

R

J K

 พิสูจน์   ใน  ACDΔ  และ BCDΔ  

                          














CDCD

BCDACD

BCAC

  

                            ดังนั้น  BCDΔACDΔ     (ด.ม.ด.)                 # 

 ข้อความคาดการณ์ 2 :  ในรูป  JKRΔ  ถ้าลากเส้นต้ังฉากจาก จุด R ไปแบ่งครึ่ง  JK  ท่ี 
                                                  จุด S แล้ว RSKΔRSJΔ   

สิ่งท่ีก าหนดให้  JKRΔ  เป็นรูปสามเหลี่ยม  RS  แบ่งครึ่งและต้ังฉากกับ JK ที่จุด S 

 

 

 

 

            สิ่งท่ีจะต้องพิสูจน์      RSKΔRSJΔ   
 แนวคิด   วิเคราะห์แนวคิดจากผลไปสู่ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและไปสู่เหตุ  แล้วเรียบเรียงจาก
เหตุไปสูท่ฤษฎีที่เกี่ยวข้องและสรุปผล (Koedinger, K. & Anderson, J.R., 1991, pp.780 – 784) 

                                                     RSKΔRSJΔ   

 

                                     ด.ด.ด.                                        ด.ม.ด. 

 

                         JS SK                      RS RS               RSJ RSK        

(ก าหนด RS แบ่งครึ่ง JK )   (สมบัติสะท้อน)        (ก าหนด RS JK ) 

ภาพที่ 2.2  การวิเคราะห์ย้อนกลับจากผลไปสู่ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและไปสู่เหตุ   

 

  

(  CD    เป็นเส้นแบ่ง ครึ่ง  ACB ) 
( ABC   เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ) 

( ด้านร่วม) 
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พิสูจน์   ใน  Δ RSJ  และ Δ RSK  

                          
JS SK

RSJ RSK

RS RS

 

  




  

                            ดังนั้น  Δ RSJ Δ RSK    (ด.ม.ด.)                 # 

ในที่นี้จะใช้รูปแบบเทคนิคการวิเคราะห์ย้อนกลับของ  Koedinger และ Anderson ด้วย

เหตุผลต่อไปนี้ 

(1)  การใช้ลูกศรในผังการวิเคราะห์อาจท าให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน ระหว่าง  

P Q  และ Q P  เนื่องจากสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์  P Q  จะไม่สมมูลกับ Q P   

(2)  การสรุปผลเรื่องความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม  ผู้เรียนควรค านึงถึง

ทฤษฎีที่จะน ามากล่าวอ้าง  ได้แก่  กรณี 1 ด้าน-ด้าน-ด้าน (ด.ด.ด.)  หรือ กรณี 2  ด้าน-มุม-ด้าน 

(ด.ม.ด.)  หรือ กรณี 3 มุม-ด้าน-มุม (ม.ด.ม.)        ซึ่งการพิสูจน์ข้อความคาดการณ์ 2 ไม่ใช้กรณี 3 

(ม.ด.ม.) เพราะสิ่งที่ก าหนดให้มีด้านที่เท่ากันทุกประการ 2 ด้าน  จึงเลือกน ามาวิเคราะห์เฉพาะ 

กรณี 1 หรือ กรณี 2 

 ผู้วิจัยได้จัดท า Storyboard ส าหรับการสร้างสื่อการเรียนรู้เรขาคณิตที่แสดงรูปแบบการ
เรียนรูก้ารพิสูจน์เรขาคณิตแบบปกติ (ภาพที่ 2.3 (ก)) และการเรียนรู้การพิสูจน์เรขาคณิตด้วยการ
วิเคราะห์ย้อนกลับ (ภาพที่ 2.3 (ข)) รวมท้ังการเขียนวิธีพิสูจน์หลังการใช้เทคนิควิเคราะห์ย้อนกลับ
จากเหตุไปสู่ผล(ภาพที่ 2.3 (ค)) 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.3 (ก) Storyboard การพิสูจน์เรขาคณิต 

ผลสรุป 
ทฤษฎีบทหรือ

หลักการ 

สิ่งที่ก าหนดให้ 

ส่วนขยายของสิ่งที่

ก าหนดให้ 

ทฤษฎีบทท่ีต้องการ

พิสูจน์หรือเหตุ 

(ก าหนด RS แบ่งครึ่ง JK )    
(ก าหนด RS JK ) 
(สมบัติสะท้อน)         
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ภาพที่ 2.3 (ข)  Storyboard การวิเคราะห์ย้อนกลับ 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.3 (ค)  Storyboard การเขียนวิธีพิสูจน์ 

หลกัการออกแบบสื่อการเรียนรู้เรขาคณิตโดยใช้โปรแกรม Geometer’s Sketchpad 

หลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาได้ก าหนดเนื้อหาในการเรียนรู้พื้นฐานทาง
เรขาคณิตที่เกี่ยวข้องกับการสร้างรูปเรขาคณิตโดยใช้วงเวียนและสันตรง  การสร้างรูปเรขาคณิต
อย่างง่ายโดยใช้การสร้างพื้นฐาน  และการส ารวจสมบัติทางเรขาคณิต  ความรู้พื้นฐานทาง
เรขาคณิต 

หลักสูตรคณิตศาสตร์ได้ก าหนดสาระการเรียนรู้เป็นสาระที่ 3 และมาตรฐานของการเรียนรู้
ก าหนดไว้ดังนี้ 

มาตรฐาน ค 3.1 :  อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติได้  
มาตรฐาน ค 3.2 :  ใช้การนึกภาพ (visualization)  ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial 

reasoning) และใช้แบบจ าลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแก้ปัญหาได้  
ส าหรับเนื้อหาสาระจะแบ่งเป็นช่วงชั้น 3 ช่วงชั้น  ช่วงชั้นที่ 1 ป.1 – 3  ช่วงชั้นที่ 2 ป. 4 – 6  

ช่วงชั้นที่ 3 ม.1 – 3  โดยมีข้อก าหนดของสาระในตารางที่ 3.1 

ผลสรุป สิ่งที่ต้องการพิสูจน์ สิ่งที่ก าหนดให้ 

วิธีพิสูจน์ 
-  ข้อมูลจากสิ่งที่ก าหนด 

-  ส่วนขยายจากสิ่งที่ก าหนด 

- อ้างเหตุผลจากนิยาม /  
   ทฤษฎีบท / หลักการท่ีเคย 

   พิสูจน์แล้ว 

ผลสรุป 
ทฤษฎีบทหรือ

หลักการ 

สิ่งที่ก าหนดให้ 

ส่วนขยายของสิ่งที่

ก าหนดให้ 

ทฤษฎีบทท่ีต้องการ

พิสูจน์หรือเหตุ 
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ตารางท่ี 3.1  สาระท่ี 3 เรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 3.1 :  อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติได้  

ช่วงชั้นท่ี  1 
(ป. 1 – ป. 3) 

ช่วงชั้นท่ี  2 
(ป. 4 – ป. 6) 

ช่วงชั้นท่ี  3 
(ม. 1 – ม. 3) 

1. 1. บอกชื่อรูปเรขาคณิตหนึ่งมิติ  
สองมิติ  และสามมิติท่ี
ก าหนดให้ได้ 

2. 2. วาดและจ าแนกรูป
เรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
ได้ 

3. 3. เขียนชื่อของจุด  ส่วนของ
เส้นตรง  รังสี  เส้นตรง  มุม
และเขียนสัญลักษณ์แทนได้ 

4. 4. เข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของรูป
เรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 

1. 1. จ าแนกชนิดของรูปเรขาคณิต
สองมิติและสามมิติได้ 

2. 2. บอกสมบัติของรูปเรขาคณิต
สองมิติและสามมิติ  และ
สามารถน าไปใช้ในการ
แก้ปัญหาได้ 

3. 3. สร้างรูปเรขาคณิตสองมิติและ
ประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติได้ 
 
 

1. 1. เข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและ
สมบัติของปริซึม  พีระมิด  
ทรงกระบอก  กรวย  และ   
ทรงกลม 

2. 2. สร้างรูปเรขาคณิตอย่างง่าย
โดยไม่เน้นการพิสูจน์ได้ 

3. 3. อธิบายลักษณะของรูป
เรขาคณิตสามมิติจากภาพ
สองมิติได้ 

 
มาตรฐาน ค 3.2 :  ใช้การนึกภาพ (visualization)  ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning)  
                        และใช้แบบจ าลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแก้ปัญหาได้  
 

ช่วงชั้นท่ี  1            
(ป. 1 – ป. 3) 

ช่วงชั้นท่ี  2            
(ป. 4 – ป. 6) 

ช่วงชั้นท่ี  3            
(ม. 1 – ม. 3) 

1. 1. เขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ
จากมุมมองต่าง ๆ ได้ 

2. 2. บอกรูปเรขาคณิตต่าง ๆ ท่ี
อยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้ 

3. 3. เชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับ
เรื่องเรขาคณิต จ านวน และ
การวัดได้ 
 

1. 1. นึกภาพสิ่งของ แบบรูป และ      
เส้นทางพร้อมทั้งอธิบายได้ 

2. 2. บอกไดัว่ารูปเรขาคณิตสามมิติ
ที่ก าหนดให้ประกอบด้วยรูป
เรขาคณิตสองมิติใดบ้างพร้อมทั้ง
เขียนรูปสองมิตินั้นได้ 

3. 3. บอกได้ว่ารูปเรขาคณิตสองมิติ
ที่ก าหนดให้สามารถประกอบเป็น
รูปเรขาคณิตสามมิติใด 

4.  

1. 1. เข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของ  
ความเท่ากันทุกประการและ
ความคล้ายของรูปสามเหลี่ยม        
เส้นขนาน  ทฤษฎีบทปีทาโกรัส
และบทกลับ  และน าไปใช้ใน
การให้เหตุผลและแก้ปัญหาได้ 

2. 2. เข้าใจการแปลง 
(transformation) ทางเรขาคณิต
เกี่ยวกับการเลื่อนขนาน  

3.  
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ช่วงชั้นท่ี  1 
(ป. 1 – ป. 3) 

ช่วงชั้นท่ี  2 
(ป. 4 – ป. 6) 

ช่วงชั้นท่ี  3 
(ม. 1 – ม. 3) 

 5. 4. เชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
เรขาคณิต จ านวน และการวัดได้ 

 

4. (translation)      การสะท้อน 
(reflection)  และการหมุน 
(rotation)  และน าไปใช้ได้ 
3. บอกภาพที่เกิดขึ้นจากการ
เลื่อนขนาน การสะท้อน  และ
การหมุนรูปต้นแบบ  และ
สามารถอธิบายวิธีการที่จะได้
ภาพที่ปรากฏเมื่อก าหนดรูป
ต้นแบบและภาพนั้นให้ 

 
การวิจัยครั้งนี้ครูคณิตศาสตร์จะได้พัฒนาสมรรถนะด้านการสร้างสื่อการเรียนรู้ เรขาคณิต

เกี่ยวกับสมบัติของความเท่ากันทุกประการ โดยใช้โปรแกรม Geometer’s Sketchpad   
หลักและเทคนิคของโปรแกรม Geometer’s Sketchpad  
โปรแกรม Geometer’s Sketchpad  เป็นโปรแกรมเรขาคณิตพลวัตท่ีพัฒนาขึ้นโดย 

Nicholas Jackiw ต้ังแต่ปี   ค.ศ. 1991 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) ได้ซื้อลิขสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์ The  Geometer’s  Sketchpad  Version 4.06  กับทาง
บริษัท Key Curriculum Press เพื่อใช้ส าหรับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยการจัดซื้อลิขสิทธิ์
นี้มี ระยะเวลา  5 ปี  และยังมุ่ งกระจายซอฟต์แวร์  Geometer’s Sketchpad นี้ ไปยัง
สถาบันการศึกษาทุกระดับทุกแห่ง ในเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ (พิศาล  สร้อยธุหร่ า, 2547) 

โปรแกรมเรขาคณิตพลวัต Geometer’s Sketchpad มีลักษณะส าคัญของการใช้งานได้
หลากหลาย เช่น  

-  ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการส ารวจเพื่อสร้างแนวคิดที่เป็น 
รูปธรรม 

-  ผู้ใช้สามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้หลายแขนง เช่น เรขาคณิต 
ตรีโกณมิติ  พีชคณิต  แคลคูลัส และอ่ืน ๆ ทั้งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ ในวิชาวิทยาศาสตร์ 
เกี่ยวกับกลศาสตร์และวิชาศิลปะ 

-  ผู้ใช้สามารถสร้างภาพเคลื่อนไหว  ท าให้น่าสนใจและผู้เรียนได้มีประสบการณ์ 
หลากหลายผ่านภาพเคลื่อนไหวเหล่าน้ัน 

-  ผู้ใช้สามารถบูรณาการไปสู่กิจกรรมทางเรขาคณิตบนเว็บ (web – base)ได้  
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 เครื่องมือและเมนูการใช้งานของโปรแกรม Geometer’s Sketchpad   
 (1)  จอภาพ (screen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2.4  จอภาพ 
 

(2)  เครื่องมือ (tools) ประกอบด้วย Selection Arrow Tool, Point Tool, Compass Tool,  
Straightedge Tool, Text Tool, และ Custom Tool เครื่องมือแต่ละชนิดมีหน้าที่แตกต่างกัน (ดู 
ภาคผนวก) 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.5  เครื่องมือ 
 

(3)  เมนู (Menu)  ประกอบด้วย File, Edit, Display, Construct, Transform, Measure, 
Graph, Window, และ Help  แต่ละเมนูท าหน้าที่แตกต่างกัน (ดูภาคผนวก) 

 

 
 

ภาพที่ 2.6  เมนู 
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สื่อการเรียนรู้แต่ละชนิดจะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการออกแบบ
และการใช้สื่อ  ประสบการณ์ที่จะท าให้ผู้เรียนมีความคงทนในการเรียนรู้และมีผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
แตกต่างกัน  จากแนวคิดของ Edgar Dale (อ้างถึง ใน Bilash, O.,2009)  กล่าวว่า คนทั่วไปจะ
เรียนรู้จากการอ่านได้ 10 %  เรียนรู้จากการฟัง  20 %  เรียนรู้จากการเห็น 30 %  เรียนรู้จากการได้
ยินและเห็น 50 %  เรียนรู้จากการพูดและการเขียน 70 %  เรียนรู้จากการกระท า 90 %  
นอกจากน้ันการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ที่แตกต่างกันจะส่งผลให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต่างกันใน
แต่ละระดับด้วย  Edgar Dale ได้จัดท ากรวยประสบการณ์ไว้ดังภาพที่ 2.7 

 

ภาพที่ 2.7 Dale’s Cone of Experience 
 

 ที่มา: http://teacherworld.com/potdale.html 
 
การสร้างสื่อการเรียนรู้เรขาคณิตที่กระตุ้นให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่จะได้ผลลัพธ์

การเรียนรู้ขั้นสูง  ได้แก่ วิเคราะห์ (analyze) ออกแบบ (design) สร้างสรรค์ (create)  และประเมิน
ค่า (evaluate) นั้น  นอกจากนั้นการน าเสนอประสบการณ์การเรียนรู้เรขาคณิตตามขั้นตอนการ
เรียนรู้ของแวนฮิลี จะช่วยให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปตามล าดับจากสิ่งที่เป็นรูปธรรมไปสู่สิ่งที่เป็น
นามธรรม 5 ข้ัน (Mayberry, J., 2000, pp.58 – 69) ดังนี้ 

ข้ัน 1 ขั้นมองเห็นภาพ (visualization) เป็นขั้นทีผู่้เรียนจ าแนกรูปจากสิ่งที่เห็น  โดย 
ไม่ได้วิเคราะห์หรือคิดถึงคุณสมบัติใด ๆ เช่น รูปวงกลมที่เห็นเหมือนดวงจันทร์หรือดวงอาทิตย์  รูป
สี่เหลี่ยมคล้ายประตูหรือหน้าต่าง  เป็นต้น 
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ข้ัน 2 ขั้นวิเคราะห์ (analysis)  เป็นขั้นทีผู่้เรียนเริ่มวิเคราะห์องค์ประกอบของรูป  เช่น 
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีด้านเท่ากัน 4 ด้าน และมีมุมเท่ากัน 4 มุม ผู้เรียนจะบอกคุณลักษณะเบื้องต้น
ได้  แต่ยังไม่สามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะเหล่านั้นได้ 

ขั้น 3  ขั้นสร้างแนวคิดอย่างไม่เป็นทางการ (informal deduction/abstraction) เป็นขั้นที่ 
ผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์ของคุณลักษณะต่าง ๆ ของรูปเรขาคณิต เช่น รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วจะมีมุม
ที่ฐานเท่ากัน  รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นชนิดหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก  ขั้นนี้เป็นขั้นเรียนรู้นิยาม หรือ
สัจพจน์ที่ไม่ต้องมีการพิสูจน์  ผู้เรียนจะมีความพร้อมในขั้นนี้ก่อนจะเรียนรู้การพิสูจน์ต่อไป 

ข้ัน 4 ขั้นการอนุมาน (deduction) ข้ันน้ีเป็นข้ันท่ีผู้เรียนสามารถสร้างการพิสูจน์ได้ 
โดยเฉพาะการพิสูจน์เรขาคณิตยุคลิด  แต่ยังไม่สามารถเรียนรู้เรขาคณิตนอกระบบยุคลิดได้ 
 ข้ัน 5 ขั้นสูง (rigor) ขั้นนี้ผู้เรียนจะสามารถสร้างและเปรียบเทียบแนวคิดทางคณิตศาสตร์
ต่างระบบได้  จะเข้าใจรูปแบบของการพิสูจน์ทางอ้อม  และเข้าใจเรขาคณิตนอกระบบได้  
 ส าหรับการวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาสมรรถนะครูคณิตศาสตร์ให้สามารถสร้างสื่อการเรียนรู้
เรขาคณิตโดยใช้โปรแกรม Geometer’s Sketchpad และใช้เทคนิควิเคราะห์ย้อนกลับเป็นแนวคิดใน
การสร้างสื่อและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับช่วงชั้นที่ 3 ระดับ ม.1 – 3  ได้ถึงขั้น 4 ขั้นการอนุมานได้   

การสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Geometer’s Sketchpad ที่ดีควรค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 
(1) น าเสนอเนื้อหาที่ถูกต้องและสมบูรณ์ 
(2) ขั้นตอนการน าเสนอต้องมีล าดับก่อนหลังที่ชัดเจน โดยจัดท า Storyboard ในรูปของ

ผังการด าเนินงานหรือตาราง 
(3) ศึกษาขั้นตอนของการเรียนรู้เรขาคณิตที่ดีจากงานวิจัยต่าง ๆ 
(4) การวิเคราะห์เนื้อหาที่เป็นทฤษฎีบท  มีแนวทางการวิเคราะห์แบบ Forward Analysis 

และ Backward Analysis ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม 
(5) โปรแกรม Geometer’s Sketchpad มีคุณสมบัติที่สามารถสร้างและแสดงผลให้

น่าสนใจ ควรหลีกเลี่ยงการน าสาระหลายเรื่องไว้ในจ านวนหน้าที่จ ากัด  เพราะปุ่มแสดงการท างาน
จะท าให้ผู้เรียนสับสน 
 

 การประเมินสมรรถนะโดยใช้ Rubric Score 
สมรรถนะของการปฏิบัติงานจะเป็นพฤติกรรมที่ต่อเนื่องตั้งแต่เริ ่มต้นจนสิ้นสุดการ

ปฏิบัติงาน  ซึ่งวิธีที่นิยมใช้คือการใช้ Rubric Score ที่ให้ค่าระดับคะแนน (Schrock, K., 2010) 
โดยผู้ประเมินใช้ขั้นตอนของการออกแบบ ดังนี้ 

 -   เลือกพฤติกรรมที่ต้องการ 
 -   นิยามพฤติกรรมแต่ละด้านให้ชัดเจน 
 -   พิจารณาว่าจะประเมินในมิติใด เช่น เนื้อหาสาระ รูปแบบ  
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     -   แต่ละมิติควรมีคุณค่าของระดับการประเมินอย่างน้อย 3 ระดับ 
 -  ควรให้ผู้ถูกประเมินได้รับรู้มิติที่จะถูกประเมิน  
การวิจัยครั้งนี้จะประเมินผลการปฏิบัติงานใน 4 มิติ ดังนี้ 
มิติที่ 1  ความถูกต้องตามวัตถุประสงค์ 
มิติที่ 2  ความถูกต้องของเนื้อหา 
มิติที่ 3  ความถูกต้องตามล าดับขั้นของการเรียนรู้ของแวน ฮิลี 
มิติที่ 4  ความถูกต้องของการใช้โปรแกรม GSP 

 
Rubric Score เป็นเครื่องมือการประเมินผลงานตามสภาพจริงเพื่อเพิ่มสมรรถนะการ

เรียนรู้  เมื่อผู้เรียนได้รับรู้เกณฑ์การประเมินล่วงหน้าว่าจะประเมินอะไรและประเมินอย่างไร  จะท า
ให้ผู้เรียนสามารถจัดเตรียมแผนการด าเนินงานให้ได้ตามเกณฑ์ที่จะถูกประเมิน  ซึ่งเป็นการเพิ่ม
คุณภาพของผลงานและคุณภาพการเรียนรู้ (Andrade,H.G., 2000) 

ประโยชน์ของ Rubric Score มีหลายประการดังนี้ 
(1)  พัฒนาผู้เรียนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
(2)  การประเมินมีความยุติธรรม 
(3)  สะท้อนความส าเร็จในการสอนของครู 
(4)  ผู้เรียนได้รู้จุดแข็งและจุดอ่อนที่ต้องการพัฒนา 
(5)  ง่ายต่อการใช้และง่ายต่อการอธิบาย 
องค์ประกอบของ Rubric Score  
(1)  พฤติกรรมที่ส าคัญของวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
(2)  ตัวอย่างพฤติกรรม 
(3)  สเกลการประเมิน (เช่น ระดับคะแนน  ระดับคุณภาพ) 
(4)  มาตรฐานของระดับสมรรถนะ 
 
การสร้างสเกลของ Rubric Score  
Edward P. Asmus (2011) กล่าวว่า  การสร้าง Rubric Score จะต้องก าหนด

วัตถุประสงค์ที่แสดงพฤติกรรมที่ชัดเจน  สเกลจะต้องครอบคลุมช่วงของพฤติกรรมที่สูงที่สุด จนถึง
พฤติกรรมที่ต่ าสุด ช่วงคะแนนแต่ละระดับต้องจ าแนกความสามารถได้ชัดเจนโดยใช้ได้ทุกเวลา
และทุกคนที่เป็นผู้ประเมิน  หากการก าหนดเกณฑ์ไม่คงเส้นคงวา  จะส่งผลต่อการประเมินที่ไม่
ยุติธรรมได้ 
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องค์ประกอบของสเกลใน Rubric Score 
Rubric Score จะก าหนดสเกลด้วยระดับคุณภาพและคะแนน  แต่บาง Rubric Score จะ

เพิ่มรายละเอียดของแต่ละระดับคุณภาพ   
แบบที่ 1  ระบุคุณภาพและคะแนน 
ตัวอย่าง 

   
   

 
 
 
 
 
 แบบที่ 2  ระบุคุณภาพ  คะแนน และพฤติกรรม 
 ตัวอย่าง 

สมรรถนะ 
ต่ ากว่าปานกลาง 

(1) 
ปานกลาง 

(2) 
ดี 
(3) 

ดีมาก 
(4) 

ความรู้ในเนื้อหา
และวิธีสอน 

แผนการสอนและการ
ปฏิบัติการสอนไม่
สอดคล้องกับ
หลักสูตรและหลักการ
เรียนรู้ ถ่ายทอด
ความรู้ไม่ถูกต้อง
มากกวา่ 2 concept 

แผนการสอนและ
การปฏิบัติการ
สอนสอดคล้อง
กับหลักสูตรและ
หลักการเรียนรู้  
ถ่ายทอดความรู้
ไม่ถูกต้องน้อย
กว่า 2 concept 

แผนการสอนและ
การปฏิบัติการสอน
สอดคล้องกับ
หลักสูตรและ
หลักการเรียนรู ้
ถ่ายทอดความรู้
ถูกต้อง แต่แก้ไข
ข้อบกพร่องของ
ผู้เรียนไม่ได้ 

แผนการสอนและ
การปฏิบัติการสอน
สอดคล้องกับ
หลักสูตรและ
หลักการเรียนรู้  
ถ่ายทอดความรู้
ถูกต้อง และแก้ไข
ข้อบกพร่องของ
ผู้เรียนได้ 

 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ Rubric Score แบบที่ 2 ในการประเมินสมรรถนะของครู

คณิตศาสตร์ในการออกแบบสื่อการเรียนรู้เรขาคณิตโดยใช้เทคนิควิเคราะห์ย้อนกลับและโปรแกรม 
Geometer’s Sketchpad  

 
 
 
 
 
 

คุณภาพ คะแนน 
ดีมาก 4 
ดี 3 
ปานกลาง 2 
ต่ ากว่าปานกลาง 1 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 เนื่องจากงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาสมรรถนะของครูคณิตศาสตร์โดยใช้
เทคนิควิเคราะห์ย้อนกลับในการออกแบบสร้างสื่อการเรียนรู้ ด้วยโปรแกรม Geometer’s 
Sketchpad ดังนั้นการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องจึงก าหนดขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคนิค
วิเคราะห์ย้อนกลับ การพัฒนาสมรรถนะครู  การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และล าดับขั้นการเรียนรู้
เรขาคณิตของแวน ฮิลี 
 งานวิจัยในประเทศ 
 สมควร สีชมพู (2552) ได้ศึกษาระดับการคิดทางเรขาคณิตของนักเรียนตามโมเดลของ
แวน ฮิลี โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เน้นการวิเคราะห์โปรโตคอล (Protocal Analysis) และ
การบรรยายเชิงวิเคราะห์ (Analytic Description) โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1  จ านวน  12 คน (6 คู่) ท าการแก้โจทย์ปัญหาในสถานการณ์ปัญหาปลายเปิดในบริบทนอก
ห้องเรียน 3 ปัญหา คือ (1) เรื่อง รูปทรงเรขาคณิต (2) เรื่อง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และ (3) เรื่องรูป
สามเหลี่ยม  นักเรียนจะแก้ปัญหาทีละคู่จนครบทั้งสามปัญหา  โดยไม่มีการแทรกแซงจากผู้วิจัย
ระหว่างการท ากิจกรรม  เมื่อเสร็จสิ้นการแก้ปัญหาแต่ละปัญหา  ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก 
โดยใช้ค าถาม “ อะไร (What ?)” “ อย่างไร (How?) ” “ ท าไม (Why?)” เพื่อกระตุ้นการคิดของ
นักเรียนแต่ละคน และท าการบันทึกเท)และวีดิทัศน์ทั้งในช่วงท าการแก้ปัญหาทั้งสามปัญหาและ
การสัมภาษณ์หลังเสร็จสิ้นการแก้ปัญหา  ผลการวิจัยพบว่า การใช้สถานการณ์ปัญหาปลายเปิด
ในเนื้อหาด้านเรขาคณิตท าให้นักเรียนแสดงความสามารถในการคิดทางเรขาคณิตของตนเอง
ออกมาได้  เมื่อจ าแนกแล้วได้ระดับพื้นฐาน (Level 0) จ านวน 9 โปรโตคอล  และระดับ 1 (Level 
1) จ านวน 9 โปรโตคอล ส าหรับปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับ 0 คือ เรื่องการเรียกชื่อรูปเรขาคณิต และ
ปัญหาของระดับ 1 คือการวิ เคราะห์องค์ประกอบของรูปทรงเรขาคณิต คุณสมบัติและ
ความสัมพันธ์ของรูป  นอกจากผลการวิจัยยังพบว่าลักษณะของค าถามที่เป็นแบบ ค าถาม “ อะไร 
(What ?)” “ อย่างไร (How?) ” “ ท าไม (Why?)” ที่ใช้ในการสัมภาษณ์เพื่อกระตุ้นการคิดของ
นักเรียนจะส่งผลต่อภาษาที่ใช้ในการอธิบายการคิดทางเรขาคณิตของนักเรียนให้มีความชัดเจน
มากขึ้น 
 ปิยะนาฏ นุ่มอ่อน (2553) ได้ท าวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ล าดับขั้นการคิดทางเรขาคณิต 

เรื่อง วงกลม ตามแนวคิดของ แวน ฮิลี โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad สไหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 32 คน ซึ่งนักเรียนในแต่ละห้องมี
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ความสามารถทางการเรียนในระดับ เก่ง ปานกลาง อ่อน คละกัน  ผลวิจัยพบว่า ความสามารถการ

คิดล าดับขั้นการคิดทางเรขาคณิตตามแนวคิดของ แวน ฮิลี โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s 

Sketchpad อยู่ในระดับ 1 ขั้นการมองเห็นภาพ (Visualization) ร้อยละ 12.50  ระดับ 2 ขั้นการ

วิเคราะห์ (Analysis) ร้อยละ 28.13 และระดับ 3 ขั้นการสรุปไม่เป็นแบบแผน (Informal 

Deduction) ร้อยละ 59.37 

 งานวิจัยในต่างประเทศ 
  

 Noboru Matsuda และ Kurt VanLehn (2004)  ได้ศึกษาผลของการใช้ยุทธวิธีชี้แนะ 
(Hinting Strategy) ในการเรียนรู้การพิสูจน์ทางเรขาคณิตแบบ Forward Chaining และ 
Backward Chaining โดยสุ่มนักเรียน 9 คน ให้พิสูจน์เรขาคณิต 3 ข้อ และแก้โจทย์ปัญหาที่
เกี่ยวกับการสร้างรูป 2 ข้อ โดยใช้วงเวียนและสันตรง  นักเรียนแต่ละคนสามารถพูดในขณะที่คิดได้
หรือคิดออกมาดัง ๆ ได้ (thinking out aloud) โดยครูจะเตรียมถ้อยค าที่ใช้ในการชี้แนะนักเรียนได้ 
ในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถแก้ปัญหาได้  ครูจะบันทึกเทปพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคน  
ผลการวิจัยพบว่า ครูต้องใช้การชี้แนะทั้งหมด 31 ประเด็น  ซึ่งจ าแนกออกเป็น 4 ประเภท  ดังนี้ 
ประเภทที่ 1 เป็นการชี้แนะเพื่อน าไปสู่การพิสูจน์ในขั้นต่อไป 10 ประเด็น ประเภทที่ 2 เป็นการ
ชี้แนะเกี่ยวกับการตัดสินใจในการลงข้อสรุป 14 ประเด็น ประเภทที่ 3 เป็นการชี้แนะเกี่ยวกับการ
สร้างรูป 3 ประเด็น และประเภทที่ 4 เป็นการชี้แนะเกี่ยวกับการเริ่มต้นพิสูจน์ 1 ประเด็น และ
ประเภทอ่ืน ๆที่นอกเหนือจาก 4 ประเภทแรก จ านวน 3 ประเด็น  ยุทธวิธีที่ใช้ในการชี้แนะจะเขียน
เป็นแผนภูมิต้นไม้ในการวิเคราะห์  ซึ่งมีทั้งแบบ Forward Chaining และ Backward Chaining  
นักเรียนทุกคนที่ได้รับการชี้แนะประสบความส าเร็จร้อยละ 97 ของการปัญหาที่ก าหนด 
 Lauren Sarracco (2005) ได้ศึกษาผลของการใช้ซอฟท์แวร์เรขาคณิตพลวัต Geometer’s 
Sketchpad ในการสอนคณิตศาสตร์เกรด 7 ในโรงเรียน New Rochelle ของรัฐนิวยอร์ค โดยมี
กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองเป็นนักเรียนหญิง กลุ่มละ 14 คน  ส าหรับกลุ่มทดลองจะเป็นนักเรียน
ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม Geometer’s Sketchpad กลุ่มควบคุมจะใช้ไม้บรรทัด 
ไม้โปรแทรกเตอร์และวงเวียนในการสร้างรูป  การทดลองใช้เวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 40 นาทีต่อ
วัน  หลังจากท ากิจกรรมเสร็จแล้ว  ผู้วิจัยได้ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ข้อสอบ  และใช้ 
t-test ในการทดสอบความแตกต่าง  ผลการวิจัยพบว่าการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่ม
ควบคุมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 85.6 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 6.98  ส่วนกลุ่มทดลองมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 83.5  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8.11 ซึ่งค่าเฉลี่ยของกลุ่มทดลองต่ ากว่า
กลุ่มควบคุม  อาจเนื่องมาจากปัจจัยเกี่ยวกับเพศและความต่ืนเต้นในการใช้เทคโนโลยี  อย่างไรก็
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ตามผู้วิจัยได้ติดตามพฤติกรรมการใช้โปรแกรม Geometer’s Sketchpad ของนักเรียนกลุ่มทดลอง
จากการสัมภาษณ์และการสังเกต พบว่าการใช้โปรแกรม Geometer’s Sketchpad ท าให้นักเรียน
มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนเรขาคณิตและกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้  รวมทั้งสามารถค้นพบความรู้
ได้ด้วยตนเองจากการสร้าง การส ารวจ และการสร้างข้อความคาดเดาที่ส่งผลต่อการสรุปผล 
 Noraini Idris (2009) ได้ศึกษาผลของการใช้โปรแกรม Geometer’s Sketchpad ในการ
พัฒนาสมรรถนะด้านการเรียนรู้เรขาคณิตตามขั้นตอนการเรียนรู้ของแวน ฮิลี  โดยท าวิจัยกึง
ทดลอง (Quasi-experimental research) กับนักเรียนระดับ Form Two ของโรงเรียนมัธยมในกรุง
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย จ านวน 65 คน  แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 32 คน และกลุ่มควบคุม 33 
คน กลุ่มทดลองจะเรียนรู้เรขาคณิตโดยใช้โปรแกรม Geometer’s Sketchpad และกลุ่มควบคุมจะ
เรียนรู้ด้วยวิธีปกติ ในระยะเวลา 10 สัปดาห์  ผลการวิจัยพบว่า ผลการทดสอบหลังเรียนของกลุ่ม
ควบคุมมีค่าเฉลี่ย 13.08 ในขณะที่กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ 19.65  เมื่อทดสอบค่า t (t-value) ระหว่าง
ทดสอบหลังเรียนของทั้งสองกลุ่มได้ค่า 2.78 ที่ p = 0.02 ซึ่งแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  ส าหรับระดับขั้นการเรียนรู้ของแวน ฮิลี พบว่ากลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมมีการพัฒนาถึงขั้นสร้างข้อความคาดเดา ได้ 5 คน และ 1 คนตามล าดับ  
มีการพัฒนาถึงขั้นพิสูจน์อย่างมีแบบแผน ได้ 3 คน และ 1 คน ตามล าดับ  และขั้นที่ใช้การคิดขั้น
สูงพบว่ากลุ่มทดลองสามารถพัฒนาได้ 2 คน ส่วนกลุ่มควบคุมพบว่าไม่มีนักเรียนคนใดพัฒนาถึง
ระดับสูงสุดของการเรียนรู้เรขาคณิตตามขั้นของแวน ฮิลี  นอกจากนั้นผลส ารวจความคิดเห็นของ
นักเรียนที่ใช้โปรแกรม Geometer’s Sketchpad พบว่า    นักเรียนมีความคิดเห็นว่าการใช้
โปรแกรมช่วยให้เกิดความเชื่อมั่นที่จะแก้ปัญหาใหม่ ๆ ในระดับ 4.01 และมีความคิดเห็นว่าการใช้
โปรแกรมท าให้มีความสุขต่อการเรียนรู้เรขาคณิต ในระดับ 3.94 จากระดับความคิดเห็น 5 ระดับ 
คือ 5 – เห็นด้วยอย่างยิ่ง (strongly agree), 4 – เห็นด้วย (agree), 3 – ไม่แน่ใจ (not sure)  2 – ไม่
เห็นด้วย (disagree), และ 1 – ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (strongly disagree) 
 Kaye Stacey และ Jill Vincent (2008) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมการเรียนรู้เชิงเหตุผล
ที่ใช้ในการอธิบาย  การตัดสินใจ และการพิสูจน์ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ระดับ 8 ในประเทศ
ออสเตรเลียที่มียอดจ าหน่ายสูงจาก 4 รัฐ พบว่า หนังสือเรียนที่เป็นสื่อการเรียนรู้พื้นฐานพยายามที่
จะอธิบายที่มาของสูตรต่าง ๆ ก่อนที่ผู้เรียนจะน าไปใช้แก้ปัญหาในแบบฝึกหัด   โดยทั่วไปจะใช้
ค าอธิบายสั้น ๆ  ซึ่งผู้เรียนจะเกิดความเข้าใจได้ต้องฟังค าอธิบายจากครู  ส าหรับหนังสือบางเล่มท่ี
มีแผ่น CD สาธิตการใช้เรขาคณิตพลวัตจะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้เชิงเหตุผลที่ถูกต้อง  
แต่สาระของการน าเสนอไม่ครอบคลุมกรณีตัวอย่างที่ยาก ๆ ซึ่งผู้สอนยังมีบทบาทส าคัญต่อการให้
ค าอธิบายที่ชัดเจนและถูกต้อง 
  

www.ssru.ac.th



20 

 

 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ผู้วิจัยเห็นว่าผู้ที่มีส่วนส าคัญในการผลักดันให้
นักเรียนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้เรขาคณิตตามระดับขั้นการเรียนรู้ของแวน ฮิลี คือ ครูสอน
คณิตศาสตร์  ซึ่งควรได้รับการอบรมให้สามารถสร้างสื่อการเรียนรู้ที่ถูกต้องทั้งเนื้อหาและ
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Geometer’s Sketchpad และออกแบบการสร้างสื่อโดยใช้
เทคนิควิเคราะห์ย้อนกลับ (Backward Analysis Technique) เพื่อน าไปถ่ายทอดความรู้ให้กับ
ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะในการเรียนรู้เรขาคณิตต่อไป 
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บทท่ี 3 
วิธิด ำเนินกำรวิจัย 

  
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะของครูคณิตศาสตร์ในการใช้
เทคนิคการวิเคราะห์ย้อนกลับเพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้เรขาคณิตด้วยโปรแกรม Geometer’s Sketchpad ได้
อย่างมีล าดับขั้นตอนตามทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ ดังนั้นเพื่อให้การวิจัยบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีด าเนินการวิจัยดังรายละเอียดที่จะน าเสนอตามล าดับดังต่อไปนี้ 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ ครูคณิตศาสตร์ที่ ไ ด้รับการอบรมการใช้  Geometer’s 
Sketchpad ของวิทยาลัยนานาชาติ จ านวน  2 รุ่น รุ่นท่ี 1 จ านวน 50 คน รุ่นท่ี 2 จ านวน 69 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูคณิตศาสตร์ที่ได้รับการอบรมการใช้ Geometer’s Sketchpad ของวิทยาลัย
นานาชาติรุ่นที่ 2  ที่มาจากโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 20 คน  
 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี  2  ชนิด ประกอบด้วย 
 1.  ใบกิจกรรมเทคนิควิเคราะห์ย้อนกลับ  โดยน าเสนอปัญหาการพิสูจน์ทางเรขาคณิตเกี่ยวกับ
ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม จ านวน 8 กิจกรรม  และการออกแบบสื่อการเรียนรู้ 
 2.  แบบบันทึกพฤติกรรมของครูคณิตศาสตร์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม 
โดยจัดท าเป็น Rubric Score ที่วดัและประเมินสมรรถนะ 2 ด้าน ได้แก ่
  2.1  สมรรถนะด้านการใช้ เทคนิควิ เคราะห์ย้อนกลับในการพิสูจน์ข้อความจริง  
ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
   (1) ความถูกค้องของการสร้างรูป 

(2) ความถูกต้องของการเขียนสิ่งที่ก าหนดให้ 
(3) ความถูกต้องของการเขียนสิ่งที่ต้องพิสูจน์ 

   (4) ความถูกต้องของการใช้เทคนิควิเคราะห์ย้อนกลับ 
   (5) ความถูกต้องของการเรียบเรียงการพิสูจน์ 
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  2.1  สมรรถนะด้านออกแบบสื่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Geometer’s Sketchpad 
ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

(1)  ความถูกต้องตามวัตถุประสงค์ 
(2)  ความถูกต้องของเนื้อหา 
(3)  ความถูกต้องตามล าดับขั้นการเรียนรู้ของแวน ฮิลี 
(4)  ความถูกต้องของการใช ้GSP  

 ผู้วิจัยได้วางแผนขั้นตอนการสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือเพื่อน าไปสู่การวิจัย
และการวิเคราะห์ผลการวิจัย  ตามผังการด าเนินงานดังนี้ 

ผังกำรด ำเนินงำน 
 
 

                 - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 

                - - - - - - - - - - - - - 
 

 
                - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ปรับปรุงแก้ไข (ถา้มี) 

วิเคราะห์เนื้อหา 
ขั้นวิเครำะห ์

ขั้นออกแบบเคร่ืองมอื 
ก าหนดวัตถุประสงค ์

สร้างใบกจิกรรม สร้างแบบประเมิน Rubric 

ขั้นพัฒนำ/ปรับปรุง 
ผู้เชี่ยวชาญ 

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

ขั้นทดลองเครื่องมือ 

ปรับปรุงแก้ไข 
ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ทดลองรายบคุคล 

ปรับปรุงแก้ไข (ถา้มี) 

ทดลองกลุ่มเล็ก 

ขั้นทดลองจริง ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 

ขั้นวิเครำะหข์้อมูล รวบรวมข้อมูล-วิเคราะห-์สรุป 

- - - - - - - - - - - - - 
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 ขั้นตอนกำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพใบกิจกรรม 
 รายละเอียดของการด าเนินงานในขั้นตอนการสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือมี
ดังนี้ 
 1.  ศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ต่อไปนี้ 
   1.1  วิเคราะห์สาระการเรียนรู้เรขาคณิตในหลักสูตรคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3 

1.2  ศึกษาทฤษฎี/หลักการที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคนิคการวิเคราะห์ย้อนกลับ, Van Hiele  
      Model, Geometer’s Sketchpad (GSP)  

2.  สังเครำะห์และออกแบบเครื่องมือกำรวิจัย  ดังนี้ 
  2.1  ก าหนดทฤษฎีบทเรขาคณิตในช่วงชั้นที่ 3  ซึ่งได้แก่  ทฤษฏีบทการเท่ากันทุกประการ
ของรูปสามเหลี่ยม เพื่อน าไปออกแบบกิจกรรมการใช้เทคนิควิเคราะห์ย้อนกลับในการแก้ปัญหาการพิสูจน์
ทางเรขาคณิต ดังนี้ 
    

เรื่อง กิจกรรมท่ี กิจกรรมท่ี 
1. ความสัมพันธ์ ด้าน-มุม-ด้าน 1 2 
2. ความสัมพันธ์ ด้าน-ด้าน-ด้าน 3 4 
3. ความสัมพันธ์ มุม-ด้าน-มุม 5 6 
4. ความสัมพันธ์ มุม-มุม-ด้าน / ฉาก-ด้าน-ด้าน 7 8 
 
  2.2  จัดท าแผนผังการใช้เทคนิควิเคราะห์ย้อนกลับส าหรับจัดท า Rubric Score เพื่อเป็น
เกณฑ์การประเมินสมรรถนะของครูคณิตศาสตร์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
  2.3  ออกแบบขั้นตอนการเรียนรู้เรขาคณิตตามแบบจ าลองของ แวน ฮิลี (Van Hiele 
Model)ส าหรับจัดท า Rubric Score เพื่อเป็นเกณฑ์การประเมินสมรรถนะของครูคณิตศาสตร์ที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง 
  2.4  จัดท า Storyboard การสร้างสื่อการเรียนรู้เรขาคณิตโดยใช้โปรแกรมเรขาคณิตพลวัต 
GSP ส าหรับจัดท า Rubric Score เพื่อเป็นเกณฑ์การประเมินสมรรถนะของครูคณิตศาสตร์ที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง 
  2.5  จัดท าเครื่องมือประเมินสมรรถนะของครูคณิตศาสตร์ในการใช้เทคนิคการวิเคราะห์
ย้อนกลับเพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้เรขาคณิตด้วยโปรแกรม Geometer’s Sketchpad ตามล าดับขั้นตอนการ
เรียนรู้เรขาคณิตของแวน ฮิลี 
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 3.  ขั้นตอนกำรตรวจสอบคุณภำพของใบกิจกรรมกำรวิเครำะห์ย้อนกลับ ผู้วิจัยได้เสนอใบ
กิจกรรมต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อประเมินความเหมาะสมของใบกิจกรรมในด้านเนื้อหาสาระและ
โครงสร้างของใบกิจกรรมที่ใช้ในการทดลองและให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข  ตามหัวข้อต่อไปนี้ 
 

  3.1  ด้ำนเนื้อหำสำระ 
   (1)  ความถูกต้องของเนื้อหา 
   (2)  ความสอดคล้องของเทคนิควิเคราะห์ย้อนกลับกับโจทย์ปัญหาที่จะพิสูจน์ 

(3)  ความเชื่อมโยงระหว่างเทคนิควิเคราะห์ย้อนกลับกับแนวทางการเรียบเรียง
       การพิสูจน์ 

(4)  ความเหมาะสมของเนื้อหากับการน าไปใช้ในสถานการณ์จริง 
 

  3.2  ด้ำนโครงสร้ำงของใบกิจกรรม 
   (1)  โจทย์ปัญหาการพิสูจน์ทางเรขาคณิตเชื่อมโยงกับความรู้พื้นฐานของสาระที่
                     น าเสนอ 
   (2)  สิ่งที่ก าหนดให้เพียงพอต่อการน าไปใช้ในการพิสูจน์ 
   (3)  สิ่งที่จะต้องพิสูจน์แสดงข้อสรุปที่ชัดเจนและง่ายต่อจุดเริ่มต้นของการ 
         วิเคราะห์ย้อนกลับ 
   (4)  ก าหนดรูปแบบการเรียบเรียงการพิสูจน์ในค าชี้แจงไว้อย่างชัดเจน 
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ผังของโครงสร้ำงของใบกิจกรรมกำรวิเครำะห์ย้อนกลับและกำรสร้ำงสื่อด้วย GSP 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
การประเมินความเหมาะสมของใบกิจกรรมในด้านของเนื้อหาและด้านโครงสร้างของใบกิจกรรม   

ใช้ระดับการประเมิน 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert) (บุญชม ศรีสะอาด, 2535, หน้า 4) ดังนี้ 
  4.51 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด 
  3.50 – 4.50 หมายถึง มาก 
  2.51 – 3.50 หมายถึง ปานกลาง 
  1.51 – 2.50 หมายถึง น้อย 
  1.00 – 1.50 หมายถึง น้อยที่สุด 
 ในการประเมินคุณภาพใบกิจกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาสาระและด้านโครงสร้างของใบ
กิจกรรมการวิเคราะห์ย้อนกลับ ได้ผลประเมินเฉลี่ย 4.33  ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ ระดับ เหมาะสมมาก  และ
มีข้อเสนอแนะบางประการ ดังนี้ 
  (1) ควรมีค าชี้แจงในใบกิจกรรมให้ครูสร้างรูปประกอบโจทย์ปัญหาการพิสูจน์ทาง
เรขาคณิตโดยใช้เครื่องมือใด เช่น สันตรง วงเวียน หรือ โปรแกรม GSP  
  (2) การท ากิจกรรมการวิเคราะห์ย้อนกลับ การเขียน Storyboard และการออกแบบสื่อการ
เรียนรูค้วรจัดต่อเนื่องให้เสร็จสิ้นในแต่ละเรื่อง 

เนื้อหา 

ความเทา่กันทุกประการ 

เขียน Storyboard 

ความสัมพันธ ์
ด้าน-มุม-ด้าน  

(ด-ม-ด) 

ความสัมพันธ ์
ด้าน-ด้าน-ด้าน 

(ด-ด-ด) 

ความสัมพันธ ์
มุม-ด้าน-มุม 

(ม-ด-ม) 

ความสัมพันธ ์
มุม-มุม-ด้าน / 
ฉาก-ด้าน-ด้าน 

(ด-ม-ม) 
2 กิจกรรม 2 กิจกรรม 2 กิจกรรม 2 กิจกรรม 

ออกแบบส่ือด้วย GSP 
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 ผู้วิจัยได้น าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข  โดยโครงสร้างของใบกิจกรรมของแต่ละเรื่องจะมี
องค์ประกอบ 3 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 กิจกรรมวิเคราะห์ย้อนกลับ มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
  (1)  ข้อความคาดการณ์ 
  (2)  รูปประกอบการพิสูจน์ 
  (3)  สิ่งที่ก าหนดให้ 
  (4)  สิ่งที่จะต้องพิสูจน์ 
  (5)  แนวคิดโดยใช้การวิเคราะห์ย้อนกลับ 
  (6)  การเรียบเรียงการพิสูจน์ 
  ส่วนที่ 2 กิจกรรมเขียน Storyboard การออกแบบสื่อการเรียนรู้ตามขั้นตอนของแวน ฮิลี 
  ส่วนที่ 3 กิจกรรมออกแบบสื่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม GSP 

4. ขั้นตอนกำรหำประสิทธิภำพของใบกิจกรรม ผู้วิจัยน าใบกิจกรรมที่ผ่านการประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้วไปทดลองใช้กับครูคณิตศาสตร์ที่เคยได้รับการอบรม
การใช้ Geometer’s Sketchpad ของวิทยาลัยนานาชาติ 2 ครั้ง เพื่อหาข้อบกพร่อง (ครั้งที่ 1) และหา
ประสิทธิภาพของใบกิจกรรมในด้านเนื้อหาและโครงสร้างของใบกิจกรรม (ครั้งที่ 2) ดังนี้ 
 

4.1  การทดลองครั้งที่ 1 ทดลองกับครูคณิตศาสตร์รายบุคคล 
 ผู้วิจัยน าใบกิจกรรมไปทดลองใช้กับครูคณิตศาสตร์ที่เคยได้รับการอบรมการใช้  

Geometer’s Sketchpad ของวิทยาลัยนานาชาติ รุ่นท่ี 1 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
และความชัดเจนของเครื่องมือ  ซึ่งผลการทดลองพบว่าครูคณิตศาสตร์ใช้สัญลักษณ์ของการเท่ากัน ( ) 
และสัญลักษณ์ของการเท่ากันทุกประการ ( ) ไม่ถูกต้อง 

4.2  การทดลองครั้งที่ 2 ทดลองกับครูคณิตศาสตร์กลุ่มเล็กที่เคยได้รับการอบรมการใช้  
Geometer’s Sketchpad ของวิทยาลัยนานาชาติ รุ่นที่ 1 จ านวน 5 คนที่สอนเรขาคณิตในช่วงชั้นที่ 3  ผล
การทดลองครั้งที่ 2 พบว่าการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ย้อนกลับช่วยพัฒนาสมรรถภาพของครูคณิตศาสตร์
ในการออกแบบสื่อการเรียนรู้เรขาคณิตโดยใช้โปรแกรม GSP ตามล าดับขั้นตอนการเรียนรู้ของแวน ฮิลี มี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับร้อยละ 84  ซึ่งผลการทดลองครั้งนี้พบว่าครูคณิตศาสตร์ใช้สัญลักษณ์การเท่ากัน
ของมุมและการเท่ากันของด้านไม่ถูกต้อง  ผู้วิจัยจึงเพิ่มเติมเอกสารแนะน าการใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในโปรแกรม GSP  ได้แก่ สัญลักษณ์การเท่ากัน ( )ของขนาดของมุม     และการเท่ากันของ
ความยาวของด้าน  รวมทั้งสัญลักษณ์การเท่ากันทุกประการ ( )ที่ใช้ในโปรแกรม GSP  
 
 
  

www.ssru.ac.th



27 
 

 

 5.  ขั้นตอนกำรสร้ำงแบบประเมินพฤติกรรมและกำรตรวจสอบ 
 ผู้วิจัยสร้าง Rubric Score เพื่อประเมินพฤติกรรมของการออกแบบการสร้างสื่อการเรียนรู้  
โดยใช้เทคนิควิเคราะห์ย้อนกลับในการประเมิน  5  ประเด็น  แต่ละประเด็นประเมิน 4 ระดับ ดังนี้ 
 5.1  ควำมถูกต้องของกำรสร้ำงรูป 
 ระดับ 4 ... สร้างรูปถูกต้องตามสิ่งที่ก าหนดและใช้สัญลักษณ์ก ากับด้านและมุมได้ถูกต้อง 
 ระดับ 3 ... สร้างรูปถูกต้องตามสิ่งที่ก าหนดและใช้สัญลักษณ์ก ากับด้านหรือมุมถูกต้อง 
                 เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง 
 ระดับ 2 ... สร้างรูปถูกต้องตามสิ่งที่ก าหนดแต่ไม่ใช้สัญลักษณ์ก ากับด้านและมุม 
 ระดับ 1 ... สร้างรูปไม่ถูกต้องตามสิ่งที่ก าหนด 
 

 5.2  ควำมถูกต้องของกำรเขียนสิ่งท่ีก ำหนดให้ 
 ระดับ 4 ... เขียนสิ่งที่ก าหนดให้ถูกต้องและครบถ้วน 
 ระดับ 3 ... เขียนสิ่งที่ก าหนดให้ขาดไป 1 สิ่ง 
 ระดับ 2 ... เขียนสิ่งที่ก าหนดให้ขาดไป 2 สิ่ง 
 ระดับ 3 ... เขียนสิ่งที่ก าหนดให้ขาดไปมากกว่า 2 สิ่ง 
 

  5.3  ควำมถูกต้องของกำรเขียนสิ่งท่ีจะต้องพิสูจน์ 
  ระดับ 4 ... เขียนสิ่งที่จะต้องพิสูจน์ด้วยสัญลักษณ์ที่ถูกต้องและครบถ้วน 
  ระดับ 3 ... เขียนสิ่งที่จะต้องพิสูจน์ด้วยสัญลักษณ์ที่ถูกต้องแต่ขาดไป 1 สิ่ง 
  ระดับ 2 ... เขียนสิ่งที่จะต้องพิสูจน์ด้วยสัญลักษณ์ที่ถูกต้องแต่ขาดไป 2 สิ่ง 
  ระดับ 1 ... เขียนสิ่งที่จะต้องพิสูจน์ด้วยสัญลักษณ์ที่ถูกต้องแต่ขาดไปมากกว่า 2 สิ่ง 
 

  5.4  ควำมถูกต้องของกำรใช้เทคนิควิเครำะห์ย้อนกลับ 
  ระดับ 4 ... เขียนผังแสดงการวิเคราะห์ย้อนกลับได้ครอบคลุมประเด็นที่น าไปสู่การพิสูจน์
       และหลากหลาย 
  ระดับ 3 ... เขียนผังแสดงการวิเคราะห์ย้อนกลับได้ครอบคลุมประเด็นที่น าไปสู่การพิสูจน์
       แต่ไม่ หลากหลาย 
  ระดับ 2 ... เขียนผังแสดงการวิเคราะห์ย้อนกลับได้ไม่ครอบคลุมประเด็นที่น าไปสู่การ 
       พิสูจน์ 
  ระดับ 1 ... เขียนผังแสดงการวิเคราะห์ย้อนกลับไม่ถูกต้องและไม่ครอบคลุมประเด็น 
 

  5.5  ควำมถูกต้องของกำรเรียบเรียงกำรพิสูจน์ 
  ระดับ 4 ... เรียบเรียงการพิสูจน์ได้ถูกต้องตามข้อมูลและเรียงล าดับสอดคล้องกับเหตุผล 
       ประกอบการสรุป  พร้อมทั้งใช้สัญลักษณ์ถูกต้อง 
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  ระดับ 3 ... เรียบเรียงการพิสูจน์ได้ถูกต้องตามข้อมูลและเรียงล าดับสอดคล้องกับเหตุผล 
       ประกอบการสรุป  แต่ใช้สัญลักษณ์ไม่ถูกต้อง 1 แห่ง 
  ระดับ 2 ... เรียบเรียงการพิสูจน์ได้ถูกต้องตามข้อมูลและเรียงล าดับสอดคล้องกับเหตุผล 
       ประกอบการสรุป  แต่ใช้สัญลักษณ์ไม่ถูกต้อง 2 แห่ง 
  ระดับ 1 ... เรียบเรียงการพิสูจน์ได้ถูกต้องตามข้อมูลและเรียงล าดับสอดคล้องกับเหตุผล 
       ประกอบการสรุป  แต่ใช้สัญลักษณ์ไม่ถูกต้องมากกว่า 2 แห่ง 
 

 ผู้วิจัยได้น าเสนอแบบประเมินต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน  ซึ่งได้น าเสนอการปรับปรุงแก้ไขในประเด็น
การเรียบเรียงการพิสูจน์ที่ให้การประเมินระดับ 1 ให้ระบุการเรียงล าดับสอดคล้องกับเหตุผล แต่เพิ่มความ
ผิดพลาดของการสัญลักษณ์มากกว่าระดับ 2 
 ส าหรับ Rubric Score เพื่อการประเมินสมรรถนะในการออกแบบสื่อการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรมม 
GSP  ผู้วิจัยใช้ประเด็นประเมิน 3 ประเด็น  แต่ละประเด็นประเมิน 3 ระดับ ดังนี้ 
 

  (1)  ควำมถูกต้องตำมวัตถุประสงค์ 
   ระดับ 3 ... ใช้เทคนิควิเคราะห์ย้อนกลับมาน าเสนอเนื้อหาด้วย GSP ได้ถูกต้อง 
        ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด 
   ระดับ 2 ... ใช้เทคนิควิเคราะห์ย้อนกลับมาน าเสนอเนื้อหาด้วย GSP ได้ถูกต้อง 
        ตามวัตถุประสงค์แต่มีข้อบกพร่อง 1 แห่ง 
   ระดับ 1 ... ใช้เทคนิควิเคราะห์ย้อนกลับมาน าเสนอเนื้อหาด้วย GSP ได้ถูกต้อง 
        ตามวัตถุประสงค์แต่มีข้อบกพร่องมากกว่า 1 แห่ง 
  (2)  ควำมถูกต้องของเนื้อหำ 
   ระดับ 3 ... น าเสนอเนื้อหาได้ถูกต้องและสร้างแนวคิดสู่การสรุปได้ครบทุก 
                   ประเด็น 
   ระดับ 2 ... น าเสนอเนื้อหาได้ถูกต้องและสร้างแนวคิดสู่การสรุปได้บางประเด็น 
   ระดับ 1 ...  น าเสนอเนื้อหาบางตอนไม่ถูกต้องและสร้างแนวคิดสู่การสรุปได้บาง 
         ประเด็น 

 (3)  ควำมถูกต้องตำมล ำดับขั้นกำรเรียนรู้ของแวน ฮิลี 
   ระดับ 3 ... น าเสนอเนื้อหาได้เรียงล าดับขั้นถูกต้อง 5 ขั้นตอน 
   ระดับ 2 ... น าเสนอเนื้อหาได้เรียงล าดับขั้นถูกต้อง 3 – 4 ขั้นตอน 
   ระดับ 1 ... น าเสนอเนื้อหาได้เรียงล าดับขั้นถูกต้อง 1 – 2 ขั้นตอน 
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  (4)  ควำมถูกต้องของกำรใช้ GSP 
   ระดับ 3 ... ใช้เทคนิคของโปรแกรม GSP ได้ถูกต้องทุกค าสั่ง 
   ระดับ 2 ... ใช้เทคนิคของโปรแกรม GSP ได้ถูกต้องแต่มีการใช้ค าสั่งไม่เหมาะสม  
        1 แห่ง 
   ระดับ 1 ... ใช้เทคนิคของโปรแกรม GSP ได้ถูกต้องแต่มีการใช้ค าสั่งไม่เหมาะสม  
        มากกว่า 1 แห่ง 
    
 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการด าเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนดังนี้ 
 1.  สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากครูคณิตศาสตร์ที่ได้รับการอบรมการใช้ Geometer’s Sketchpad 
ของวิทยาลัยนานาชาติรุ่นที่ 2  จ านวน 20 คน ส าหรับครูคณิตศาสตร์ที่ได้รับการอบรมการใช้ Geometer’s 
Sketchpad ของวิทยาลัยนานาชาติรุ่นที่ 1  ที่ไม่ได้รับการสุ่มผู้วิจัยได้ใช้ในขั้นทดลองการหาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของใบกิจกรรม 
 2.  ครูคณิตศาสตร์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างได้รับการอบรม เรื่อง การใช้เทคนิควิเคราะห์ย้อนกลับในการ
พิสูจน์เรขาคณิต  แล้วท าใบกิจกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 3.  เมื่อครูคณิตศาสตร์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างได้ท าใบกิจกรรมเสร็จแล้ว  ต้องน าสิ่งที่เรียนรู้จากเทคนิค
การวิเคราะห์ย้อนกลับไปออกแบบสื่อการเรียนรู้โดยเขียน Story board การน าเสนอเนื้อหาด้วยโปรแกรม 
GSP 
 4.  น าผลการปฏิบัติงานในใบกิจกรรมการใช้เทคนิคย้อนกลับและการออกแบบสื่อการเรียนรู้
เรขาคณิตด้วยโปรแกรม GSP ไปประเมินผลสมรรถนะของครูคณิตศาสตร์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อเป็นข้อมูล
ในการวิเคราะห์ผล 
 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล   
 ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้านสมรรถนะของครูคณิตศาสตร์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างโดย
พิจารณาค่าเฉลี่ยร้อยละของสมรรถนะการปฏิบัติกิจกรรมการใช้เทคนิควิเคราะห์ย้อนกลับในใบกิจกรรม
และการออกแบบสื่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม GSP  โดยใช้แบบฟอร์มการบันทึกดังนี้ 
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 แบบฟอร์มที่ 1 สมรรถนะด้ำนกำรใช้เทคนิควิเครำะห์ย้อนกลับ 
 

ประเด็น ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 
1. ความถูกต้องของการสร้างรูป     
2. ความถูกต้องของการเขียนสิ่งที่ก าหนดให้     
3. ความถูกต้องของการเขียนสิ่งที่จะต้องพิสูจน์     
4. ความถูกต้องของการใช้เทคนิควิเคราะห์ย้อนกลับ     
5. ความถูกต้องของการเรียบเรียงการพิสูจน์     

รวมจ านวนคน     
  
 
 แบบฟอร์มที่ 2  สมรรถนะด้ำนกำรออกแบบสื่อกำรเรียนรู้ด้วย GSP 
 

ประเด็น ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 
1. ความถูกต้องตามวัตถุประสงค์    
2. ความถูกต้องของเนื้หา    
3. ความถูกต้องตามล าดับขั้นของแวน ฮิลี    
4. ความถูกต้องของการใช้ GSP    

รวมจ านวนคน    
 

 ค่าเฉลี่ยร้อยละของสมรรถนะค านวณจาก  1 100

n

i j

i

f r

n

 


  

 เมื่อ  n  คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
        if  คือ จ านวนคนในแต่ละระดับการประเมิน 
        jr  คือ ระดับการประเมิน 
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บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

 
 ผู้วิจัยได้น ำข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมินสมรรถนะของครูคณิตศำสตร์ที่ได้รับกำรอบรมกำรใช้เทคนิค
วิเครำะห์ย้อนกลับในกำรออกแบบสื่อกำรเรียนรู้เรขำคณิตโดยใช้โปรแกรม GSP มำวิเครำะห์ 2 ตอน  คือ  
ตอนท่ี 1 ผลกำรวิเครำะห์สมรรถนะของครูคณิตศำสตร์ในกำรใช้เทคนิควิเครำะห์ย้อนกลับ เรื่อง ควำม
เท่ำกันทุกประกำรของรูปสำมเหลี่ยม โดยน ำข้อมูลจำกระดับกำรประเมินของแต่ละคนที่ท ำกิจกรรมทุก
กิจกรรมไปหำค่ำเฉลี่ยร้อยละ  และตอนที่ 2  ผลกำรวิเครำะห์เกี่ยวกับสมรรถนะของครูคณิตศำสตร์ในกำร
ออกแบบสื่อกำรเรียนรู้เรขำคณิตที่ใช้เทคนิควิเครำะห์ย้อนกลับด้วยโปรแกรม GSP ตำมล ำดับขั้นกำรเรียนรู้
ของแวน ฮิลี 
 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สมรรถนะของครูคณิตศาสตร์ในการใช้เทคนิควิเคราะห์ย้อนกลับ 
 ผู้วิจัยได้ประเมินกำรใช้เทคนิควิเครำะห์ย้อนกลับในกำรปฏิบัติงำนตำมใบกิจกรรม 8 กิจกรรม  ซึ่ง
แบ่งเป็นกิจกรรมเรื่องควำมเท่ำกันทุกประกำรของรูปสำมเหลี่ยม 8 กิจกรรม โดยใช้แบบประเมิน Rubric 
Score แบบที่ 1  ได้ผลของกำรประเมินสมรรถนะ ดังตำรำง 1 
 

ตาราง 1 ผลกำรประเมินสมรรถนะของครูคณิตศำสตร์ในกำรใช้เทคนิควิเครำะห์ย้อนกลับ 

กิจกรรม 
ผลการประเมินรายกิจกรรม (ร้อยละ) สมรรถนะ

เฉลี่ย ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 
เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ 
1. ควำมสัมพันธ์ ด้ำน-มุม-ด้ำน 
 กิจกรรมที่ 1 
 กิจกรรมที่ 2 

 
 
18 
17 

 
 
1 
2 

 
 
1 
1 

 
 
0 
0 

 
 

3.85 
3.80 

สมรรถนะเฉลี่ย     3.83 

2. ควำมสัมพันธ์ ด้ำน-ด้ำน-ด้ำน 
 กิจกรรมที่ 3 
 กิจกรรมที่ 4 

 
18 
18 

 
2 
2 

 
0 
0 

 
0 
0 

 
3.90 
3.90 

สมรรถนะเฉลี่ย     3.90 
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กิจกรรม 
ผลการประเมินรายกิจกรรม (ร้อยละ) สมรรถนะ

เฉลี่ย ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 
เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ (ต่อ) 
3. ควำมสัมพันธ์ มุม-ด้ำน-มุม 
 กิจกรรมที่ 5 
 กิจกรรมที่ 6 

 
 
12 
10 

 
 
5 
8 

 
 
3 
2 

 
 
0 
0 

 
 

3.45 
3.40 

สมรรถนะเฉลี่ย     3.43 

4. ควำมสัมพันธ์ ฉำก-ด้ำน-ด้ำน  
   กิจกรรมที่ 7 
   ควำมสัมพันธ์ มุม-มุม-ด้ำน      
 กิจกรรมที่ 8 

 
12 

 
10 

 
6 
 

8 

 
2 
 

2 

 
0 
 

0 

 
3.50 

 
3.40 

สมรรถนะเฉลี่ย     3.45 

สมรรถนะรวมเฉลี่ย     3.40 

สมรรถนะรวมร้อยละเฉลี่ย     85.06 

 
 จำกตำรำง 1 ผลประเมินรำยกิจกรรมเรื่องควำมเท่ำกันทุกประกำร พบว่ำ จ ำนวนกิจกรรม 8 
กิจกรรม ครูคณิตศำสตร์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำงมีสมรรถนะในกำรใช้เทคนิควิเครำะห์ย้อนกลับเพื่อพิสูจน์
ข้อควำมคำดกำรณ์ควำมเท่ำกันทุกประกำรของรูปสำมเหลี่ยมที่แสดงควำมสัมพันธต่ำง ๆ เรียงล ำดับ
สมรรถนะจำกมำกไปหำน้อย ดังนี้  
 ควำมสัมพันธ์ ด้ำน-ด้ำน-ด้ำน มีสมรรถนะเฉลี่ย 3.90   

ควำมสัมพันธ์ ด้ำน-มุม-ด้ำน มีสมรรถนะเฉลี่ย 3.83 
ควำมสัมพันธ์ ฉำก-ด้ำน-ด้ำน มีค่ำ 3.50 และมุม-มุม-ด้ำน มค่ีำ 3.40 ซึ่งคิดเป็นสมรรถนะเฉลี่ย 

3.45 
ควำมสัมพันธ์ มุม-ด้ำน-มุม มีสมรรถนะเฉลี่ย 3.43 
ส ำหรับสมรรถนะรวมเฉลี่ยของกำรใช้เทคนิควิเครำะห์ย้อนกลับของครูคณิตศำสตร์ที่เป็นกลุ่ม

ตัวอย่ำง คือ 3.40 และสมรรถนะรวมร้อยละเฉลี่ย คือ 85.06 
 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับสมรรถนะของครูคณิตศาสตร์ในการออกแบบสื่อการเรียนรู้ 
 ผู้วิจัยได้ประเมินสมรรถนะของครูคณิตศำสตร์ในกำรออกแบบสื่อกำรเรียนรู้เรขำคณิตด้วย
โปรแกรม GSP ตำมล ำดับขั้นกำรเรียนรู้ของแวน ฮิลี  โดยใช้แบบประเมิน Rubric Score แบบที่ 2  ได้ผล
ของกำรประเมินสมรรถนะ ดังตำรำง 2 
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ตาราง 2 ผลกำรวิเครำะห์เกี่ยวกับสมรรถนะของครูคณิตศำสตร์ในกำรออกแบบสื่อกำรเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้ 
ผลการประเมินแต่ละสื่อ  สมรรถนะ

เฉลี่ย ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 
เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ  
 1. ความสัมพันธ์ ด้าน-มุม-ด้าน 
 1.1  ควำมถูกต้องตำมวัตถุประสงค์ 
 1.2  ควำมถูกต้องของเนื้อหำ 
 1.3  ควำมถูกต้องตำมล ำดับขั้น 
        กำรเรียนรู้ของแวน ฮิลี 
 1.4  ควำมถูกต้องของกำรใช้ GSP
  

 
 

19 
19 
17 

 
18 

 
 

1 
1 
2 
 

1 

 
 

0 
0 
1 
 

1 

 
 

2.95 
2.95 
2.75 

 
2.80 

สมรรถนะเฉลี่ย    2.86 

2. ความสัมพันธ์ ด้าน-ด้าน-ด้าน 
 2.1  ควำมถูกต้องตำมวัตถุประสงค์ 
 2.2  ควำมถูกต้องของเนื้อหำ 
 2.3  ควำมถูกต้องตำมล ำดับขั้น 
        กำรเรียนรู้ของแวน ฮิลี 
 2.4  ควำมถูกต้องของกำรใช้ GSP 
 

 
20 
20 
16 

 

18 

 
0 
0 
3 
 

1 

 
0 
0 
1 
 

1 

 
3.00 
3.00 
2.70 

 

2.80. 

สมรรถนะเฉลี่ย    2.88 

3. ความสัมพันธ์ มุม-ด้าน-มุม 
 3.1  ควำมถูกต้องตำมวัตถุประสงค์ 
 3.2  ควำมถูกต้องของเนื้อหำ 
 3.3  ควำมถูกต้องตำมล ำดับขั้น 
        กำรเรียนรู้ของแวน ฮิลี 
 3.4  ควำมถูกต้องของกำรใช้ GSP 
 

 
18 
18 
16 

 

16 

 
2 
2 
2 
 

2 

 
0 
0 
2 
 

2 

 
2.90 
2.90 
2.60 

 

2.60 

สมรรถนะเฉลี่ย    2.75 
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สื่อการเรียนรู้ 
ผลการประเมินแต่ละสื่อ  สมรรถนะ

เฉลี่ย ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 
4. ความสัมพันธ์ ฉาก-ด้าน-ด้าน /  
   มุม-มุม-ด้าน 
      4.1 ฉาก-ด้าน-ด้าน 
 4.1.1  ควำมถูกต้องตำมวัตถุประสงค์ 
 4.1.2  ควำมถูกต้องของเนื้อหำ 
 4.1.3  ควำมถูกต้องตำมล ำดับขั้น 
           กำรเรียนรู้ของแวน ฮิลี 
 4.1.4  ควำมถูกต้องของกำรใช้ GSP 

 
 

 
18 
18 
15 

 
16 

 
 

 
2 
1 
3 
 

2 

 
 

 
0 
1 
2 
 

2 

 
 

 
2.90 
2.80 
2.55 

 
2.60 

สมรรถนะเฉลี่ย    2.71 
4. ความสัมพันธ์ ฉาก-ด้าน-ด้าน /  
   มุม-มุม-ด้าน (ต่อ) 
      4.2 มุม-มุม-ด้าน 
 4.2.1  ควำมถูกต้องตำมวัตถุประสงค์ 
 4.2.2  ควำมถูกต้องของเนื้อหำ 
 4.2.3  ควำมถูกต้องตำมล ำดับขั้น 
           กำรเรียนรู้ของแวน ฮิลี 
 4.2.4  ควำมถูกต้องของกำรใช้ GSP 

 
 

 
18 
17 
16 

 
16 

 
 

 
2 
2 
2 
 
2 

 
 

 
0 
1 
2 
 
2 

 
 

 
2.90 
2.75 
2.60 

 
2.60 

สมรรถนะเฉลี่ย    2.71 

สมรรถนะรวมเฉลี่ย    2.78 

ค่าเฉลี่ยร้อยละของสมรรถนะ    92.75 

 
จำกตำรำง 2 ผลประเมินกำรออกแบบสื่อ เรื่องควำมเท่ำกันทุกประกำร พบว่ำ จ ำนวนสื่อกำร

เรียนรู้ 5 เรื่อง ครูคณิตศำสตร์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำงมีสมรรถนะในกำรออกแบบสื่อกำรเรียนรู้เรขำคณิตโดยใช้
เทคนิควิเครำะห์ย้อนกลับด้วย GSP ตำมล ำดับขั้นกำรเรียนรู้ของแวนฮิ ลี พบว่ำ ได้ระดับของสมรรถนะ
เรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อยได้ดังนี้ 
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สื่อกำรเรียนรู้ เรื่อง ควำมสัมพันธ์ ด้ำน-ด้ำน-ด้ำน  มีสมรรถนะเฉลี่ย  2.88 
สื่อกำรเรียนรู้ เรื่อง ควำมสัมพันธ์ ด้ำน-มุม-ด้ำน มีสมรรถนะเฉลี่ย  2.86 
สื่อกำรเรียนรู้ เรื่อง ควำมสัมพันธ์ มุม-ด้ำน-มุม มีสมรรถนะเฉลี่ย 2.75 
สื่อกำรเรียนรู้ เรื่อง ควำมสัมพันธ์ ฉำก-ด้ำน-ด้ำน มีสมรรถนะเฉลี่ย 2.71 
สื่อกำรเรียนรู้ เรื่อง ควำมสัมพันธ์ มุม-มุม-ด้ำน มีสมรรถนะเฉลี่ย  2.71 
 
 

ผู้วิจัยได้ค ำนวณหำค่ำเฉลี่ยของสมรรถนะของครูคณิตศำสตร์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำงในด้ำนกำร
ออกแบบสื่อกำรเรียนรู้ เรื่อง ควำมเท่ำกันทุกประกำรของรูปสำมเหลี่ยม เกี่ยวกับ ควำมถูกต้องของ
วัตถุประสงค์ เนื้อหำ กำรจัดล ำดับขั้นกำรเรียนรู้ของแวน ฮิลี และ กำรใช้เทคนิคของ GSP ได้ระดับ 2.78 
และคิดเป็นร้อยละ 92.75  

 

เมื่อพิจำรณำสมรรถนะจำก Rubric Score ของกำรใช้เทคนิควิเครำะห์ย้อนกลับกับกำรออกแบบ
สื่อกำรเรียนรู้เรขำคณิต เรื่องควำมเท่ำกันทุกประกำร โดยใช้โปรแกรม GSP ตำมล ำดับขั้นกำรเรียนรู้ของ
แวน ฮิลี มำหำผลรวมของสมรรถนะแต่ละคู่จะได้ผลดังตำรำง 3 
 
ตาราง 3 สมรรถนะรวมด้ำนกำรใช้เทคนิควิเครำะห์ย้อนกลับและกำรออกแบบสื่อกำรเรียนรู้ด้วย GSP 

เรื่อง 
สมรรถนะ
ย้อนกลับ 

(4) 

สมรรถนะ
GSP 
(3) 

สมรรถนะ
รวม 
(7) 

1. ควำมสัมพันธ์ ด้ำน-มุม-ด้ำน 3.83 2.86 6.69 
2. ควำมสัมพันธ์ ด้ำน-ด้ำน-ด้ำน 3.90 2.88 6.78 
3. ควำมสัมพันธ์ มุม-ด้ำน-มุม 3.43 2.75 6.18 
4. ควำมสัมพันธ์ ฉำก-ด้ำน-ด้ำน 3.50 2.71 6.21 
5. ควำมสัมพันธ์ มุม-มุม-ด้ำน 3.40 2.71 6.11 

สมรรถนะรวมเฉลี่ย   6.39 
สมรรถนะรวมร้อยละเฉลี่ย   91.34 
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  จำกตำรำง 3 แสดงให้เห็นว่ำสมรรถนะรวมด้ำนกำรใช้เทคนิควิเครำะห์ย้อนกลับในกำรสร้ำงสื่อกำร
เรียนรู้เรขำคณิต เรื่อง ควำมเท่ำกันทุกประกำรของรูปสำมเหลี่ยมได้สมรรถนะรวมเฉลี่ย 6.39 จำกคะแนน
เต็ม 7  หรือคิดเป็นร้อยละ 91.34 
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บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะของครู
คณิตศาสตร์ที่ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคนิควิเคราะห์ย้อนกลับในการออกแบบสื่อการเรียนรู้
เรขาคณิตโดยใช้โปรแกรม GSP ตามขั้นตอนการเรียนรู้ของแวน ฮิลี  โดยให้กลุ่มตัวอย่างท ากิจกรรมการใช้เทคนิค
วิเคราะห์ย้อนกลับในการพิสูจน์ข้อความจริงหรือข้อความคาดการณ์ เกี่ยวกับความเท่ากันทุกประการของรูป
สามเหลี่ยมทั้งหมด  8 กิจกรรม และหลังจากสิ้นสุดการท ากิจกรรมแล้วครูคณิตศาสตร์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างได้
ออกแบบสื่อการเรียนรู้เรขาคณิตเรื่องการเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมโดยใช้โปรแกรม GSP ตามขั้นตอน
การเรียนรู้ของแวน ฮิลี ซึ่งการประเมินสมรรถนะของครูใช้การประเมินด้วย Rubric Score 2 แบบ  ได้แก่  Rubric 
Score ประเมินสมรรถนะการใช้เทคนิควิเคราะห์ย้อนกลับ และ Rubric Score ประเมินสมรรถนะการออกแบบสื่อ
การเรียนรู้ด้วยโปรแกรม GSP ตามล าดับขั้นการเรียนรู้ของแวน ฮิลี 
 
สรุปผลการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยให้การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนรู้เรขาคณิตโดยใช้โปรแกรม GSP 
เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง  ซึ่งการอบรมครั้งนี้ผู้วิจัยได้ให้ความรู้เรื่องการใช้เทคนิควิเคราะห์ย้อนกลับในการ
เรียนรู้การพิสูจน์  ซึ่งผู้วิจัยได้ออกแบบกิจกรรมเรื่องการเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม 8 กิจกรรม และ
น าเสนอการสร้าง Storyboard ส าหรับออกแบบสื่อการเรียนรู้  เพื่อเป็นการบูรณาการสมรรถนะด้านการใช้
เทคนิควิเคราะห์ย้อนกลับควบคู่กับการออกแบบสื่อการเรียนรู้  ผู้วิจัยได้สร้าง Rubric Score 2 แบบ เพื่อเป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินสมรรถนะของครูคณิตศาสตร์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  

ผลประเมินจาก Rubric Score แบบที่ 1 ซึ่งประเมินสมรรถนะด้านการใช้เทคนิควิเคราะห์ย้อนกลับใน
การพิสูจน์ข้อคาดการณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม  5 ความสัมพันธ์ 
โดยออกแบบกิจกรรมทั้งหมด 8 กิจกรรม พบว่า  สมรรถนะที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ ด้าน-ด้าน-ด้าน มีค่าเฉลี่ย
ของสมรรถนะสูงสุด คือ 3.90  รองลงไป คือ สมรรถนะที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้าน-มุม-ด้าน มีค่าเฉลี่ยของ
สมรรถนะเป็น 3.83  ความสัมพันธ์ ฉาก-ด้าน-ด้าน และมุม-มุม-ด้าน มีสมรรถนะเฉลี่ย 3.45 ความสัมพันธ์ มุม-
ด้าน-มุม มีสมรรถนะเฉลี่ย 3.43 ส าหรับสมรรถนะที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ มุม-มุม- ด้าน มีค่าสมรรถนะต่ าสุด 
คือ 3.40  สมรรถนะรวมเฉลี่ยของการใช้เทคนิควิเคราะห์ย้อนกลับของครูคณิตศาสตร์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง คือ 
3.40 และสมรรถนะรวมร้อยละเฉลี่ย คือ 85.06 
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 ผลประเมินจาก Rubric Score แบบที่ 2 ซึ่งประเมินสมรรถนะการออกแบบสื่อการเรียนรู้เรื่อง ความ
เท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมโดยใช้โปรแกรม GSP ตามล าดับขั้นการเรียนรู้ของแวน ฮิลี พบว่า การ
ออกแบบสื่อการเรียนรู้ เรื่อง ความสัมพันธ์ ด้าน-ด้าน-ด้าน มีค่าเฉลี่ยของสมรรถนะสูงสุด 2.88 รองลงไป คือ 
การออกแบบสื่อการเรียนรู้ เรื่อง ความสัมพันธ์ ด้าน-มุม-ด้าน มีค่าเฉลี่ย 2.86  ส าหรับสมรรถนะที่เกี่ยวกับเรื่อง 
ความสัมพันธ์ ฉาก-ด้าน-ด้าน และ มุม-มุม-ด้าน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 2.71 
 

 ผลประเมินสมรรถนะของการใช้เทคนิควิเคราะห์ย้อนกลับ ได้ค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ  85.06และการ
ออกแบบสื่อการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม GSP ตามล าดับขั้นการเรียนรู้ของแวนฮิลีได้ค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 92.75  
ซึ่งแต่ละสมรรถนะสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ที่ก าหนดไว้  และเมื่อบูรณาการสมรรถนะทั้งสองประเภทเข้า
ด้วยกัน  ผู้วิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยรวมร้อยละของการใช้เทคนิควิเคราะห์ย้อนกลับในการออกแบบสื่อการเรียนรู้
เรขาคณิต เรื่อง ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม ได้ค่าเท่ากับ  ร้อยละ 91.34  ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 80 
ของสมมุติฐานที่ก าหนดไว้ 
 
อภิปรายผล 
 จากการวิจัยการพัฒนาสมรรถนะของครูคณิตศาสตร์ในด้านการใช้เทคนิควิเคราะห์ย้อนกลับเพื่อสร้าง
สื่อการเรียนรู้เรขาคณิตด้วยโปรแกรม Geometer’s Sketchpad ได้อย่างมีล าดับขั้นตอนตามการเรียนรู้ของ
แวน ฮิลี พบว่า 
 1.  ครูคณิตศาสตร์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างได้ใช้เทคนิควิเคราะห์ย้อนกลับเพื่อวางแผนการพิสูจน์ข้อความ
คาดการณ์หรือข้อความจริงก่อนลงมือเรียบเรียงการพิสูจน์ได้อย่างสมเหตุสมผล  ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า 
สมรรถนะรวมร้อยละเฉลี่ยของการท ากิจกรรม 8 กิจกรรม เท่ากับ ร้อยละ 85.06 แสดงว่าการพัฒนาสมรรถนะ
ของครูในการใช้เทคนิควิเคราะห์ย้อนกลับได้ผลดีสอดคล้องกับงานวิจัยของ Noboru Matsuda ที่พบว่าการใช้
ยุทธวิธีต่าง ๆ ทั้งแบบ Forward และ Backward ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้วิธีพิสูจน์ทางเรขาคณิต (2004, หน้า 
68)  
 2.  จากการศึกษาสมรรถนะด้านการออกแบบสื่อการเรียนรู้เรขาคณิตโดยใช้โปรแกรม GSP พบว่า ครู
คณิตศาสตร์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีสมรรถนะที่เกี่ยวกับการออกแบบสื่อการเรียนรู้ความเท่ากันทุกประการของรูป
สามเหลี่ยม เรื่อง ความสัมพันธ์ด้าน-มุม-ด้าน, ด้าน-ด้าน-ด้าน, มุม-ด้าน-มุม, ฉาก-ด้าน-ด้าน และ มุม-มุม-
ด้าน มีสมรรถนะรวมร้อยละเฉลี่ย เท่ากับ ร้อยละ 92.75 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการออกแบบสื่อการเรียนรู้มีความ
ถูกต้องด้านวัตถุประสงค์ เนื้อหา  ล าดับขั้นตอนการเรียนรู้ตามแนวคิดของแวน ฮิลี และมีความถูกต้องในการใช้
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เทคนิคต่าง ๆ ของโปรแกรม GSP ซึ่งความถูกต้องทั้งหมดนี้มีความส าคัญที่จะส่งผลต่อการเรียนรู้และการสร้าง
ประสบการณ์ในการเรียนรู้ของนักเรียน (Charlesworth, R., 2005, p.52)  
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาสมรรถนะของครู 
 เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า ครูคณิตศาสตร์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีสมรรถนะในการใช้เทคนิควิเคราะห์
ย้อนกลับควบคู่กับสมรรถนะในการออกแบบสื่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม GSP ตามขั้นตอนการเรียนรู้ของแวน 
ฮิลี ซึ่งสมรรถนะเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความรู้พื้นฐานที่เชื่อมโยงกับความรู้ใหม่  ดังนั้น การใช้เทคนิควิเคราะห์
ย้อนกลับและการออกแบบสื่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม GSP ต้องค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 
 1.  เตรียมข้อสรุปของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเพื่ออ านวยความสะดวกในการขยายข้อมูลของสิ่งที่ก าหนดให้ 
เช่น ข้อความคาดการณ์หรือข้อความจริงใดที่เกี่ยวข้องกับเส้นขนาน  อาจต้องมีเอกสารประกอบที่เกี่ยวกับการ
เท่ากันของมุมแย้ง  การเท่ากันของมุมภายในและมุมภายนอกที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัด เป็นต้น 
 2.  ใช้เส้นโยงแสดงการวิเคราะห์ย้อนกลับโดยไม่ต้องใช้หัวลูกศร  เพราะอาจสร้ างความสับสนกับ     
สัจนิรันดร์ทางตรรกศาสตร์ 
  
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
 1.  ในการวิจัยครั้งต่อไปควรหาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะการใช้เทคนิควิเคราะห์ย้อนกลับกับ
สมรรถนะในการออกแบบสื่อการเรียนรู้ 
 2.  ในการวิจัยครั้งต่อไปควรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เทคนิค Protocol เพื่อให้ได้ข้อมูลเพื่อการพัฒนา
สมรรถนะที่ส าคัญของครู เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์  
 3.  ในการวิจัยครั้งต่อไปควรน าเทคนิควิเคราะห์ย้อนกลับไปใช้ในการเรียนรู้ของนักเรียนด้วย 
 4.  ในการวิจัยครั้งต่อไปควรใช้เทคนิควิเคราะห์ย้อนกลับในการเรียนรู้สาขาวิชาอ่ืน ๆ  โดยเฉพาะการ
แก้ปัญหาบางประเภทหรือใช้ร่วมกับนวัตกรรมการเรียนรู้อ่ืน ๆ เช่น การเรียนรู้แบบร่วมมือ  การเรียนรู้แบบ 
Project-Based Learning หรือ Problem-Based Learning 
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แนะน าการใช้เครื่องมือและเมน ู
The Geometer’s Sketchpad V.5 

 
 โปรแกรม Geometer’s Sketchpad  V.5 (GSP 5) มีเครื่องมือและเมนูที่พัฒนาขึ้นจาก 
GSP 4.06 Thและ GSP 4.07 เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน  เมื่อผู้ใช้เปิดโปรแกรม GSP 5 จะพบ
เครื่องมือ (Tools) อยู่บนหน้าจอทางซ้าย  (ภาพที่ 1) ซึ่งมีหน้าที่แตกต่างกัน  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 Tool 
 
1.  เครื่องมือลูกศร  
 เครื่องมือลูกศร (arrow tool)          เป็นเครื่องมือที่ผู้ใช้สามารถกดค้างให้แสดงเครื่องมือ
ต่าง ๆ เพื่อจะน าไปใช้งานได้ตามต้องการ  ดังนี้ 
 
 
 

ภาพที่ 2 Arrow Tool 
 

(1) (arrow tool) ใช้เลือกและลากวัตถุ (select and drag objects) 
(2)             (rotate arrow tool) ใช้หมุนวัตถุหรือภาพ: (rotate an object or a picture) 
(3)             (dilate arrow tool) ใช้ขยายหรือย่อวัตถุหรือภาพ (stretch or shrink 

objects) 
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2.  เครื่องมือลงจุด  
 เครื่องมือลงจุด (point tool)               เป็นเครื่องมือส าหรับสร้างจุด   โดยผู้ใช้จะสร้างจุด
บนหน้าจอ หรือ สร้างจุดบนวัตถุ หรือสร้างจุดที่จุดตัด ดังนี้ 
 
    
 
 
                                   

  สร้างจุด                                                          สร้างจุดบนวัตถุ 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   สร้างจุดที่จุดตัด 
 

ภาพที่ 3 Point Tool 
 

3.  เครื่องมือวงเวียน  
 เครื่องมือวงเวียน (compass tool)              เป็นเครื่องมือที่ใช้สร้างวงกลม  ผู้ใช้จะ
สามารถขยายวงกลม โดยลากจุดบนเส้นรอบวงออกจากจุดศูนย์กลาง หรือย่อวงกลมโดยลากจุด
บนเส้นรอบวงเข้าหาจุดศูนย์กลาง  
 
 
                                                                                                      
 
 
                                                     สร้างวงกลม                         ย่อ           
                                                                                                                               ขยาย 

ภาพที่ 4  Compass Tool 
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4.   เครื่องมือสันตรง 
 เครื่องมือสันตรง (straightedge tool)             เป็นเคร่ืองมือที่ใช้สร้างส่วนของเส้นตรง 
(line segment)                  รังสี (ray)               และ เส้นตรง (line)          โดยผู้ใช้สามารถกดค้าง
เพื่อเลือกเครื่องมือตามต้องการ ดังนี้ 
 
 
                                      

ภาพที่ 5  Straightedge Tool 
 
5. เครื่องมือรูปหลายเหลี่ยม 

เครื่องมือรูปหลายเหลี่ยม (polygon tool)                 เป็นเครื่องมือที่เพิ่มขึ้นใน GSP 5 ซึ่ง 
ใช้ส าหรับสร้างรูปเหลี่ยมที่มีด้านเป็นส่วนของเส้นตรง  ผู้ใช้สามารถกดค้างเพื่อเลือกเครื่องมือตาม
ต้องการ  ดังนี้ 
 
 
 

ภาพที่ 6 Polygon Tool 
 
 เมื่อเลือกเครื่องมือที่ต้องการแล้ว  ให้คลิ๊กจุดยอดของรูปเหลี่ยมบนหน้าจอทีละจุดจนครบ
ตามจ านวนเหลี่ยมที่ต้องการ  โดยการคลิ๊กครั้งสุดท้ายจะอยู่ที่จุดเริ่มต้น  

(1) ใช้ส าหรับการสร้างที่ต้องการเฉพาะจุดยอดมุมและแรเงาหรือระบายสีบริเวณ 
                ภายในรูป 
(2) ใช้ส าหรับการสร้างที่ต้องการด้าน  จุดยอดมุมและแรเงาหรือระบายสีบริเวณ

ภายในรูป 
(3) ใช้ส าหรับการสร้างที่ต้องการเฉพาะด้านและจุดยอดมุม  แต่ไม่ต้องการการแร

เงาหรือระบายสีบริเวณภายใน 
 

6. เครือ่งมือก าหนดข้อความ 
เครื่องมือก าหนดข้อความ (text tool)              เป็นเครื่องมือที่ใช้ก าหนดชื่อจุด หรือ เส้น 

หรือข้อความที่ต้องการบรรยาย 
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                 คลิ๊กที่จุดจะปรากฏอักษร                                              คลิ๊กที่เส้นจะปรากฏอักษร 
                   ตัวพิมพ์ใหญ่เป็นชื่อจุด                                                  ตัวพิมพ์เล็กเป็นชื่อเส้น              
   
 

 
 
 
 

                                              กดลากเม้าส์ในที่ว่างบนจอที่ต้องการพิมพ์ข้อความ 
                                                         แล้วใช้คีย์บอร์ดพิมพ์ข้อความ 
                                             

 
ภาพที่ 7  Text Tool 

 

         หมายเหตุ  การเปลี่ยนชื่อจุดหรือชื่อเส้น  ให้ดับเบ้ิลคลิ๊กท่ีตัวอักษรซึ่งจะมีกล่องข้อความ
โต้ตอบ  ให้แก้ไขตามต้องการ 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

ภาพที่ 8 กล่องข้อความโต้ตอบการแก้ไขชื่อจุดหรือเส้น 
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7.  เครื่องมือท าเครื่องหมาย 
 เครื่องมือท าเครื่องหมาย (marker tool)             เป็นเครื่องมือที่ใช้ท าเครื่องหมายก ากับ
มุม หรือก ากับเส้น  หรือเขียนเป็นลายมือเขียน 
 
 
 
                                                              ท าเครื่องหมายส่วนโค้งปิดมุม  เลือก               แล้ว 
                                                              ลากเมาส์จากจุดยอดมุมเข้าไปในบริเวณภายในมุม 
 
 
 
 
 
                                                              ท าเครื่องหมายก ากับด้าน  เลือก              แล้วคลิ๊กที่ 
                                                              ด้าน 1 ครั้งจะได้เส้น 1 เส้น  จ านวนครั้งที่คลิ๊กจะ 
                                                              เท่ากับจ านวนเส้นที่ต้องการ 
 
 
 
 
                                                             
                                                              ถ้าต้องการใช้เครื่องหมายลูกศรปลายเปิด  ให้เลือกท่ี 
                                                              ด้านแล้วเลือกเมนู แก้ไข  จากนั้นจะมีกล่องโต้ตอบให้ 
                                                              เลือกการแก้ไขตามต้องการ 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 Marker Tool 
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8.  เครื่องมือสารสนเทศ 
 เครื่องมือสารสนเทศ (information tool)                เป็นเครื่องมือที่แสดงสารสนเทศหรือ
ข้อมูลของจุดหรือเส้นว่าเกิดจากขั้นตอนการสร้างอย่างไร  หรือเชื่อมโยงกับส่วนอ่ืนของรูปอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10  Information Tool 
 

 จากภาพที่ 10 แสดงว่า จุด A  และจุด B เป็นจุดอิสระ (independent) แสดงว่าใช้
เครื่องมือก าหนดจุด 2 จุด ส าหรับวงกลมที่สร้างขึ้นแสดงข้อมูลว่าเป็นวงกลมที่มีจุด A เป็นจุด
ศูนย์กลางและ  มีความยาวของรัศมีเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรง AB  ถ้าคลิ๊กที่ค าว่า 
Point B  จะปรากฏกล่องข้อความแสดงสารสนเทศของจุด B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 11 กล่องข้อความแสดงสารสนเทศของจุด B 
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9. เครื่องมือก าหนดเอง 
 เครื่องมือก าหนดเอง (custom tool)              เป็นเครื่องมือที่ผู้ใช้โปรแกรมสร้างสรรค์งาน
เอง  และบันทึกไว้เพื่อเรียกใช้งานได้สะดวกรวดเร็ว  ไม่ต้องเสียเวลาในการสร้างใหม่  เช่น สร้างรูป
สามเหลี่ยมด้านเท่า  แล้วกดที่เคร่ืองมือก าหนดเอง  จะปรากฏกล่องโต้ตอบให้พิมพ์ชื่อเครื่องมือ  
เมื่อต้องการใช้รูปสามเหลี่ยมด้านเท่าต้องกดที่เครื่องมือนี้  เลือกชื่อเครื่องมือให้ถูกต้อง  แล้วลาก
เมาส์ไปบนหน้าจอ  จะได้รูปสามเหลี่ยมด้านเท่าขนาดต่าง ๆ กัน  แต่ถ้าการสร้างเครื่องมือครั้งแรก
ไม่ได้ใช้จุดอิสระ  แต่ก าหนดความยาวเฉพาะ  รูปที่น าไปใช้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงขนาดได้ 
 
 
 
 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 12  เครื่องมือก าหนดเอง (equilateral) 
 

. 
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กิจกรรมเทคนิควิเคราะห์ย้อนกลับ 
กิจกรรมที่ 1  Backward Analysis 

ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม 
 

ชื่อ-นามสกุล ........................................................ โรงเรียน ................................................. 
 

ข้อความคาดการณ์  ในรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ABCD   ถ้า CDAB //  , CDAB   และ  BD

เป็นเส้นทะแยงมุม  แล้ว DAB BCD    
 
 
 
 
 
 

สิ่งท่ีก าหนดให้ 
 
สิ่งท่ีจะต้องพิสูจน์ 
 
แนวคิด Backward Analysis 
 
 
 
 
 
 
 
พิสูจน์   

ข้อความ เหตุผล 
 
 
 
 
 
 

 

CD

BA
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กิจกรรมที่ 2  Backward Analysis 
ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม 

 
ข้อความคาดการณ์  ในรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ABCD   ถ้า , ,AB DC AB BC DC BC   ,   
          แล้ว ABC DCB    
 
 
 
 
 
 

สิ่งท่ีก าหนดให้ 
 
สิ่งท่ีจะต้องพิสูจน์ 
 
แนวคิด Backward Analysis 
 
 
 
 
 
 
 
พิสูจน์   

ข้อความ เหตุผล 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

C

DA

B
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กิจกรรมที่ 3  Backward Analysis 
ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม 

 
ข้อความคาดการณ์  ในรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ABC  ถ้า AB CB  และ M เป็นจุดกึ่งกลางของ 
                                AC แล้ว AMB CMB   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งท่ีก าหนดให้ 
 
สิ่งท่ีจะต้องพิสูจน์ 
 
แนวคิด Backward Analysis 
 
 
 
 
 
 
 
พิสูจน์   

ข้อความ เหตุผล 
 
 
 
 
 
 

 

M CA

B
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กิจกรรมที่ 4  Backward Analysis 
ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม 

 
ข้อความคาดการณ์  ถ้า ABC  และ ADC  มี AB AD และ BC DC  

       แล้ว  ABC ADC   
   
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งท่ีก าหนดให้ 
 
สิ่งท่ีจะต้องพิสูจน์ 
 
แนวคิด Backward Analysis 
 
 
 
 
 
 
 
พิสูจน์   

ข้อความ เหตุผล 
 
 
 
 
 
 

 

D

A

C

B
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กิจกรรมที่ 5  Backward Analysis 
ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม 

 
ข้อความคาดการณ์  ถ้า C  เป็นจุดกึ่งกลางของ BE  และ B E   แล้ว  ABC DEC   
 
 
 
 
 
 

 
สิ่งท่ีก าหนดให้ 
 
สิ่งท่ีจะต้องพิสูจน์ 
 
แนวคิด Backward Analysis 
 
 
 
 
 
 
 
พิสูจน์   

ข้อความ เหตุผล 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

A

C

B

E

D
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กิจกรรมที่ 6  Backward Analysis 
ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม 

 
ข้อความคาดการณ์  ถ้า ,ABE CBD BDE BED     และ BD BE   
                                แล้ว DAB ECB   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

สิ่งท่ีก าหนดให้ 
 
สิ่งท่ีจะต้องพิสูจน์ 
 
แนวคิด Backward Analysis 
 
 
 
 
 
 
 
พิสูจน์   

ข้อความ เหตุผล 
 
 
 
 
 
 

 

C

B

D EA
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กิจกรรมที่ 7  Backward Analysis 
ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม 

 
ข้อความคาดการณ์  ถ้า ,AB BD AD DC   และ AB AD  แล้ว ABC ADC   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งท่ีก าหนดให้ 
 
สิ่งท่ีจะต้องพิสูจน์ 
 
แนวคิด Backward Analysis 
 
 
 
 
 
 
 
พิสูจน์   

ข้อความ เหตุผล 
 
 
 
 
 
 

 

 

D

A

C

B
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กิจกรรมที่ 8  Backward Analysis 
ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม 

 
ข้อความคาดการณ์  ก าหนดให้ ADF และ ABE  เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก  
                                ถ้า AF AE และ DAF BAE   แล้ว ADF ABE   
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งท่ีก าหนดให้ 
 
สิ่งท่ีจะต้องพิสูจน์ 
 
แนวคิด Backward Analysis 
 
 
 
 
 
 
 
พิสูจน์   

ข้อความ เหตุผล 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

E

D

A B

F
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Rubric Score ส าหรับกิจกรรมเทคนิควิเคราะห์ย้อนกลับ 
เกณฑ ์ 4 3 2 1 

1.  ความถูกตอ้ง
ของรูป 

สร้างรูปถูกตอ้งตาม
ส่ิงที่ก าหนด  ใช้
สัญลักษณ์ก ากับ
ด้านและมมุถูกต้อง 

สร้างรูปถูกตอ้งตาม
ส่ิงที่ก าหนด  ใช้
สัญลักษณ์ก ากับ
ด้านหรือมุมถูกต้อง 
เพียงอย่างใดอย่าง
หน่ึง 

สร้างรูปถูกตอ้งตาม
ส่ิงที่ก าหนด  แต่ไม่
ใช้สัญลักษณ์ก ากับ
ด้านและมมุ 

สร้างรูปไม่ถูกต้อง
ตามสิ่งทีก่ าหนด 

2.  ความถูกตอ้ง
ของสิ่งที่ก าหนดให ้

เขียนส่ิงที่ก าหนดให้
ถูกต้องและ
ครบถ้วน 

เขียนส่ิงที่ก าหนดให้
ขาดไป 1 ส่ิง 

เขียนส่ิงที่ก าหนดให้
ขาดไป2 ส่ิง 

เขียนส่ิงที่ก าหนดให้
ขาดไปมากกว่า 2 
ส่ิง 

3.  ความถูกตอ้ง
ของสิ่งที่จะต้อง
พิสูจน์ 

เขียนส่ิงที่จะต้อง
พิสูจน์ด้วย
สัญลักษณ์ที่ถูกต้อง
และครบถ้วน 

เขียนส่ิงที่จะต้อง
พิสูจน์ด้วย
สัญลักษณ์ที่ถูกต้อง
แต่ขาดไป 1 ส่ิง 

เขียนส่ิงที่จะต้อง
พิสูจน์ด้วย
สัญลักษณ์ที่ถูกต้อง 
แต่ขาดไป 2 ส่ิง 

เขียนส่ิงที่จะต้อง
พิสูจน์ด้วย
สัญลักษณ์ที่ถูกต้อง  
แต่ขาดไปมากกวา่ 
2 ส่ิง 

4.  ความถูกตอ้ง
ของ Backward 
Analysis  

เขียนผังแสดงการ
วิเคราะห์ย้อนกลับ
ได้ครอบคลุมทุก
ประเด็นที่น าไปสู่
การพิสูจน์และ
หลากหลาย 

เขียนผังแสดงการ
วิเคราะห์ย้อนกลับ
ได้ครอบคลุมทุก
ประเด็นที่น าไปสู่
การพิสูจน์แต่ไม่
หลากหลาย 

เขียนผังแสดงการ
วิเคราะห์ย้อนกลับ
ได้ไม่ครบทุก
ประเด็นที่น าไปสู่
การพิสูจน ์

ไม่เขียนผังแสดง
การวเิคราะห์
ย้อนกลับ  แต่เขียน
การพิสูจน์ได ้

5. ความถูกต้อง
ของการเรียบเรยีง
การพิสูจน ์

เรียบเรียงการพิสูจน์
ได้ถูกต้องตาม
ข้อมูล  และ
เรียงล าดับ
สอดคล้องกับ
เหตุผลประกอบการ
สรุป  หร้อมทั้งใช้
สัญลักษณ์ถูกต้อง 

เรียบเรียงการพิสูจน์
ได้ถูกต้องตาม
ข้อมูลแต่เรียงล าดับ
ไม่สอดคล้องกับ
เหตุผลประกอบการ
สรุป แต่ใช้
สัญลักษณ์ถูกต้อง 

เรียบเรียงการพิสูจน์
ได้ถูกต้องตาม
ข้อมูลและ
เรียงล าดับ
สอดคล้องกับ
เหตุผลประกอบการ
สรุป แต่ใช้
สัญลักษณ์ไม่
ถูกต้อง 1 แห่ง 

เรียบเรียงการพิสูจน์
ได้ถูกต้องตาม
ข้อมูลและ
เรียงล าดับ
สอดคล้องกับ
เหตุผลประกอบการ
สรุป แต่ใช้
สัญลักษณ์ไม่
ถูกต้องมากกว่า 1 
แห่ง 
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Rubric Score ส าหรับการออกแบบสื่อการเรียนรู้ 
เกณฑ ์ 3 2 1 

1. ความถูกต้องตาม
วัตถุประสงค ์

ใช้เทคนิควิเคราะห์
ย้อนกลับมาน าเสนอ
เนื้อหาดว้ย GSP ได้
ถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ทั้งหมด 
 

ใช้เทคนิควิเคราะห์
ย้อนกลับมาน าเสนอ
เนื้อหาดว้ย GSP ได้
ถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์แตม่ี
ข้อบกพร่อง 1 แห่ง 
 

ใช้เทคนิควิเคราะห์
ย้อนกลับมาน าเสนอ
เนื้อหาดว้ย GSP ได้
ถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์แตม่ี
ข้อบกพร่องมากกว่า 1 
แห่ง 

2. ความถูกต้องตามเนื้อหา น าเสนอเนื้อหาได้
ถูกต้องและสร้าง
แนวคิดสู่การสรุปได้
ครบทุกประเด็น 
 

น าเสนอเนื้อหาได้
ถูกต้องและสร้าง
แนวคิดสู่การสรุปได้
บางประเด็น 

น าเสนอเนื้อหาบาง
ตอนไม่ถูกต้องและ
สร้างแนวคิดสู่การสรุป
ได้บางประเด็น 

3. ความถูกต้องตามล าดับขั้น
การเรียนรู้ของแวน ฮิลี 

น าเสนอเนื้อหาได้
เรียงล าดับขั้นถูกต้อง     
5 ขั้นตอน 

น าเสนอเนื้อหาได้
เรียงล าดับขั้นถูกต้อง      
3 – 4 ขั้นตอน 

น าเสนอเนื้อหาได้
เรียงล าดับขั้นถูกต้อง    
1 – 2 ขั้นตอน 

4.  ความถูกตอ้งของการใช้ GSP ใช้เทคนิคของโปรแกรม 
GSP ได้ถูกต้องทกุ
ค าส่ัง 
 

ใช้เทคนิคของโปรแกรม 
GSP ได้ถูกต้องแต่มี
การใช้ค าส่ังไม่
เหมาะสม       1 แห่ง 

ใช้เทคนิคของ
โปรแกรม GSP ได้
ถูกต้องแต่มกีารใช้
ค าส่ังไมเ่หมาะสม     
มากกวา่ 1 แห่ง 
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การสร้างสื่อการเรียนรู้เรขาคณิต ด้วย GSP  
และ เทคนิควิเคราะห์ย้อนกลับ 

 
 โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP)  เป็นโปรแกรมคณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้นเพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เป็นนามธรรมด้วยการสร้างรูปบนหน้าจอคอมพิวเตอร์  ซึ่ง
ผู้เรียนจะได้พัฒนาความคิดในระดับต่าง ๆ 6 ขั้นของบลูม (Benjamin Bloom) ได้แก่  ความรู้  
ความเข้าใจ  การประยุกต์  การวิเคราะห์  การสังเคราะห์ (หรือการสร้างสรรค์)  และการประเมินค่า  
ส าหรับการเรียนรู้เรขาคณิตผู้เรียนจะได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามขั้นตอนของแวน ฮิลี (Van 
Hiele Model) ได้แก่ ขั้น 0  ขั้นมองเห็นภาพ (visualization)  ขั้น 1 ขั้นวิเคราะห์ (analysis)  ข้ัน 2 
ขั้นอนุมานอย่างไม่เป็นทางการ (informal deduction)  ข้ัน 3  ขั้นอนุมาน (deduction)  และขั้น 4  
ขั้นสูงสุด (rigor)   
 การสร้างสื่อการเรียนรู้เรขาคณิตด้วย GSP มีหลากหลายวิธี  ส าหรับการสร้างโดยใช้
เทคนิควิเคราะห์ย้อนกลับ (backward analysis) เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้ทั้งการพัฒนา
ความคิดตามขั้นตอนของบลูมและได้พัฒนาการเรียนรู้ตามขั้นตอนของแวน ฮิลี  
 

วิธีสอนแบบย้อนกลับและเทคนิควิธีย้อนกลับ 
  

ส าหรับเทคนิควิเคราะห์ย้อนกลับท่ีจะน ามาใช้ในการสร้างสื่อการเรียนรู้เรขาคณิตที่จะ
กล่าวในท่ีนี้เป็นเทคนิคที่ผู้สอนน าทฤษฎีบทหรือข้อความจริงที่ได้มีการพิสูจน์แล้วมาวิเคราะห์
ย้อนกลับจากผลสรุปขั้นสุดท้ายของการพิสูจน์ไปสู่จุดเริ่มต้นของการพิสูจน์   จากนั้นผู้เรียนจะ
เรียบเรียงการเขียนการพิสูจน์จากจุดเริ่มต้นไปสู่ข้อสรุป 

เทคนิควิเคราะห์ย้อนกลับไม่ใช่รูปแบบของการพิสูจน์เรขาคณิต  เพราะรูปแบบของการ
พิสูจน์เรขาคณิตมี 2 รูปแบบ  คือ พิสูจน์ทางตรง (direct proof)  และพิสูจน์ทางอ้อม (indirect 
proof)  การพิสูจน์ทางตรงเป็นการพิสูจน์ในรูป “ ถ้า P แล้ว Q ” ซึ่งใช้สัญลักษณ์  QP   
กล่าวคือ ยอมรับว่าสิ่งที่ก าหนดให้ (P) เป็นจริง  แล้วใช้นิยาม สัจพจน์ ทฤษฎีที่เคยพิสูจน์แล้วมา
กล่าวอ้างประกอบเหตุผลของข้อสรุปแต่ละขั้นตอน  ส่วนการพิสูจน์ทางอ้อมเป็นการพิสูจน์ที่ไม่
ยอมรับว่าผลที่เกิด (Q) จะเป็นจริง  ซึ่งอาจใช้วิธียกตัวอย่างค้าน (counter example)  หรือใช้วิธี
หาข้อขัดแย้ง (contradiction) ซึ่งเป็นข้อขัดแย้งกับนิยาม สัจพจน์ หรือทฤษฎีที่เคยพิสูจน์แล้ว  
หรือใช้วิธีข้อขัดแย้งสลับที่ (contraposition) ซึ่งวิธีนี้จะสมมุติให้ผลสรุปเป็นเท็จ และเมื่อพิสูจน์ได้
ว่าเหตุเป็นเท็จด้วย  ขั้นสุดท้ายจะปฏิเสธสมมุติฐาน  นั่นคือยอมรับว่าข้อความจริงทั้งหมดเป็นจริง  
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S

R

J K

หลักการของวิธีข้อขัดแย้งสลับที่เป็นไปตามความสมมูลทางตรรกศาสตร์  ซึ่งเขียนเป็นสัญลักษณ์
ได้ดังนี้ 

                                    )~(~)( PQQP   
 

รูปแบบเทคนิควิเคราะห์ย้อนกลับ 
             
 ข้อความคาดการณ์  :  ในรูป  JKRΔ  ถ้าลากเส้นต้ังฉากจาก จุด R ไปแบ่งครึ่ง  JK  ท่ี 
                                                  จุด S แล้ว RSKΔRSJΔ   
 

สิ่งท่ีก าหนดให้  JKRΔ  เป็นรูปสามเหลี่ยม  RS  แบ่งครึ่งและต้ังฉากกับ JK ที่จุด S 
 
 
 
 
                 
 
 
   สิ่งท่ีจะต้องพิสูจน์      RSKΔRSJΔ   
 แนวคิด   วิเคราะห์แนวคิดจากผลไปสู่เหตุ  แล้วเรียบเรียงจากเหตุไปสู่ผล 

                                                     RSKΔRSJΔ   
 
                                     ด.ด.ด.                                        ด.ม.ด. 
 

                         JS SK                      RS RS               RSJ RSK        
(ก าหนด RS แบ่งครึ่ง JK )   (สมบัติสะท้อน)        (ก าหนด RS JK ) 
 
พิสูจน์   ใน  Δ RSJ  และ Δ RSK  

                          
JS SK

RSJ RSK

RS RS

 

  




  

                            ดังนั้น  Δ RSJ Δ RSK    (ด.ม.ด.)                 # 
 

  

(ก าหนด RS แบ่งครึ่ง JK )    
(ก าหนด RS JK ) 
(สมบัติสะท้อน)         
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A B

A

A B

AB = 3.78 cm

A B

m AB = 3.78 cm

A B

 

สัญลักษณ์ทางเรขาคณิตในโปรแกรม GSP 
 ปัจจุบันการเรียนรู้เรขาคณิตแบบยุคลิดได้มีการพัฒนาในเรื่องของการใช้สัญลักษณ์ที่
พิจารณารูปและรูปทรงด้วยเซตของจุด  บนพื้นฐานแนวคิดของ David Hilbert  นักคณิตศาสตร์
ชาวเยอรมัน  ซึ่งเป็นคนแรกที่ก าหนดให้ จุด เส้นตรง ระนาบ เป็นค าอนิยาม (ฉวีวรรณ  แก้วไทรฮะ, 
2543, หน้า 1) สัญลักษณ์ทางเรขาคณิตในโปรแกรม GSP มีดังนี้ 
 
  1.   จุด  ใช้สัญลักษณ์ที่ก าหนดโดยเครื่องมือลงจุด               และเขียนชื่อก ากับ
จุดโดยใช้เครื่องมือก าหนดข้อความ             คลิ้กที่จุด  ดังนี้ 
 
                                                               
          เมื่อก าหนดจุด B ให้ห่างจากจุด A  การวัดระยะห่างของจุดทั้งสองด้วยเมนู
การวัด (Measure) จะเลือกค าสั่งระยะทาง (Distance)  และสัญลักษณ์ที่ใช้ในโปรแกรม GSP คือ 
AB  ดังนี้ 
 
 
 
   

2.  เส้นตรง  ใช้สัญลักษณ์ที่ก าหนดโดยชื่อจุด 2 จุดบนเส้นตรง ดังนี้ 
 
      

                                   สัญลักษณ์ของเส้นตรง AB  คือ  AB  
 
 

 3.  ส่วนของเส้นตรง  ใช้สัญลักษณ์ที่ก าหนดโดยชื่อจุดปลาย 2 จุด  ดังนี้ 
 
 
 

                             สัญลักษณ์ของส่วนของเส้นตรง AB  คือ  AB  
การวัดความยาวของส่วนของเส้นตรง จะเลือกคลิ้กที่เส้น  แล้วใช้เมนูการวัด 

 เลือกค าสั่งความยาว (Length)  สัญลักษณ์ของความยาวของส่วนของเส้นตรงที่ใช้ในโปรแกรม 
GSP คือ  m AB  ดังนี้ 
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m CD = 3.50 cmm AB = 3.50 cm

DBA C

BA

mCAB = 30.34°

A B

C

 
 เมื่อส่วนของเส้นตรง 2 เส้นมีความยาวเท่ากัน  สัญลักษณ์ที่ใช้มี 3 แบบ ดังนี้ 
 
 
 
 
                                        (1)   m AB m CD  
                             หรือ    (2)     AB CD  
                             หรือ    (3)   AB CD  (นิยามการเท่ากันทุกประการของส่วนของ

เส้นตรง  กล่าวว่า  AB CD  ก็ต่อเมื่อ  AB CD ) 
 

 หมายเหตุ  สัญลักษณ์  AB CD  จะใช้ในกรณีที่ส่วนของเส้นตรงทั้งสองเป็น
เส้นเดียวกัน  

 

 4.  รังสี  ใช้สัญลักษณ์ที่ก าหนดโดยชื่อจุดปลายหนึ่งจุด  และชื่อจุดอ่ืนบนรังสีอีก
หนึ่งจุด  ดังนี้ 

 
 
                                  สัญลักษณ์ของรังสี AB  คือ  AB  

5. มุม  ใช้สัญลักษณ์    เขียนไว้หน้าชื่อมุมที่ประกอบด้วยอักษร 3 ตัว  โดย 
ตัวกลางเป็นชื่อจุดยอดมุมและตัวที่อยู่ด้านซ้ายและขวาเป็นชื่อจุดที่อยู่บนแขนของมุม  ถ้าลักษณะ 
 
ของมุมไม่เป็นมุมประกอบอาจใช้ชื่อจุดยอดมุมเพียงอย่างเดียว  และขนาดของมุมจะมีอักษร m 
อยู่หน้ามุม ดังนี้ 

                                                 สัญลักษณ์ CAB  หรือ A  
                                                 สัญลักษณ์ขนาดของมุม คือ m CAB   
                                                 อ่านว่า ขนาดของมุม CAB  (measure of CAB ) 
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mDEF = 30.34°

E F

D

mCAB = 30.34°

A B

C

เมื่อมุม 2 มุมมีขนาดเท่ากัน  จะใช้สัญลักษณ์เขียนแทนได้ 2 แบบ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
                           (1)  m CAB m DEF    
                  หรือ   (2)  CAB DEF   (นิยามการเท่ากันทุกประการของมุม  กล่าวว่า  

CAB DEF   ก็ต่อเมื่อ  m CAB m DEF   ) 
หมายเหตุ  สัญลักษณ์  CAB DEF   จะใช้ในกรณีที่มุมทั้งสองเป็นมุมเดียวกัน  
 

 

การใช้โปรแกรม GSP สร้างสื่อการเรียนรู้ 
การสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม GSP ที่ดีควรค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 
(1) น าเสนอเนื้อหาที่ถูกต้องและสมบูรณ์ 
(2) ขั้นตอนการน าเสนอต้องมีล าดับก่อนหลังที่ชัดเจน โดยจัดท า Storyboard ในรูปของ

ผังการด าเนินงานหรือตาราง 
(3) ศึกษาขั้นตอนของการเรียนรู้เรขาคณิตที่ดีจากงานวิจัยต่าง ๆ 
(4) การวิเคราะห์เนื้อหาที่เป็นทฤษฎีบท  มีแนวทางการวิเคราะห์แบบ Forward Analysis 

และ Backward Analysis ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม 
(5) โปรแกรม GSP มีคุณสมบัติที่สามารถสร้างและแสดงผลให้น่าสนใจ ควรหลีกเลี่ยงการ

น าสาระหลายเรื่องไว้ในจ านวนหน้าที่จ ากัด  เพราะปุ่มแสดงการท างานจะท าให้ผู้เรียนสับสน 
 
การสร้าง Storyboard 
 Storyboard ที่ใช้ในการเรียนการสอนเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนการเรียนการสอน  
เพื่อแสดงให้ทราบว่าจะด าเนินการอะไร  ด้วยวิธีใด  และมีขั้นตอนอย่างไร  ซึ่งเป็นการเตรียมการ
ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ  ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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1 ระบุผลลัพธ์การเรียนรู้      2    วิเคราะห์รูปแบบการสอน 
3 วิเคราะห์ผู้เรียนและเนื้อหา      4    เขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
5 ทบทวนปรับแก้รูปแบบการสอน     6    พัฒนาเครื่องมือประเมินผล 
7    พัฒนายุทธวิธีการสอน      8   พัฒนาและเลือกสื่อการเรียนรู้ 
9    ออกแบบการวัดผลย่อยและแนวปฏิบัติ  10   ออกแบบการวัดผลรวมและแนวปฏิบัติ 
 
ส าหรับ Storyboard  ที่ใช้ในการสร้างสื่อการเรียนรู้ที่เน้นการเคลื่อนไหวภาพ  มีลักษณะ

การเขียนเช่นเดียวกับการท าภาพยนต์หรือวิดีทัศน์  เพื่อช่วยให้การสร้างภาพและการน าเสนอมี
ความน่าสนใจและมีความต่อเนื่องกันในแต่ละหน้าจอ  การใช้ภาษาใน Storyboard จะมีความ
แตกต่างกันในลักษณะของการผลิต 

ตัวอย่างภาษาที่ใช้ใน Storyboard ของการสร้างภาพยนต์ เช่น  CLOSE-UP SHOT, 
DISSOLVE, FADE, HIGH CAMERA ANGLE, JUMP OUT, LEVEL CAMERA ANGLE, PAN, 
POV, REACTION SHOT, TILT, ZOOM  เป็นต้น 

ส าหรับภาษาที่ใช้ใน Storyboard ของการสร้างสื่อการเรียนรู้เรขาคณิตด้วย GSP  ที่ผ่าน
การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Backward Analysis  จะใช้แตกต่างกันตามฟังก์ชันที่ก าหนดไว้ใน
โปรแกรม GSP  ดังตัวอย่างต่อไปนี้.  
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 7 8 9 

10 
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ข้อความคาดการณ์ 1:  เส้นแบ่งครึ่งมุมยอดของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว  จะแบ่งรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วออกเป็นรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่เท่ากันทุกประการ 
Page Display / Narration 

Page 1 
 
 
 
 
 
 
 

Page 1 สร้างปุ่ม ซ่อน / แสดง 
- ซ่อน/แสดง ข้อความ “ สิ่งที่ก าหนดให้คืออะไร” 
- ซ่อน/แสดง ข้อความ “ รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว” 
- ซ่อน/แสดง ข้อความ “ เส้นแบ่งครึ่งมุม” 
แนวการสอน 
- ให้ผู้เรียนอ่านข้อความคาดการณ์ 
- ผู้สอนต้ังค าถาม โดยแสดงข้อความ “ สิ่งที่ก าหนดให้คืออะไร” แล้วให้ผู้เรียน 
ตอบ 

- เมื่อผู้เรียนตอบ  ผู้สอนแสดงข้อความทีละข้อความตามค าตอบของผู้เรียน 
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Page Display / Narration 
Page 2 
 

Page 2  สร้างปุ่มซ่อน/แสดง 
- ซ่อน/แสดง ข้อความ “ สิ่งที่ก าหนดให้ขยายข้อมูลอะไรได้บ้าง” 
- ซ่อน/แสดง ข้อความ “ รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีด้านเท่ากัน 2 ด้าน และมุมที่อยู่
ตรงข้ามกับด้านทั้งสองเท่ากัน” 
- ซ่อน/แสดง ข้อความ “ เส้นแบ่งครึ่งมุมจะได้มุม 2 มุมที่มีขนาดเท่ากัน” 
แนวการสอน 
- ผู้สอนต้ังค าถาม โดยแสดงข้อความ “ สิ่งที่ก าหนดให้ขยายข้อมูลอะไรได้บ้าง” 
แล้วให้ผู้เรียนตอบ 
- เมื่อผู้เรียนตอบ  ผู้สอนแสดงข้อความทีละข้อความตามค าตอบของผู้เรียน 
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Page 3  สร้างรูปประกอบเพื่อการวางแผน  
- สร้างปุ่มซ่อน/แสดงค าถาม “ จะสร้างรูปจากสิ่งที่ก าหนดให้อย่างไร ” 
- สร้างรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

(1) สร้างฐานของรูปสามเหลี่ยม 
(2) ใช้จุดปลายของฐานเป็นจุดศูนย์กลาง  ความยาวรัศมีมากกว่าฐาน

เล็กน้อยเขียนวงกลม 2 วงให้ตัดกัน 
(3) สร้างจุดตัดของวงกลมเพื่อเป็นจุดยอดของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว 
(4)  สร้างปุ่มซ่อน/แสดง วงกลมและความยาวรัศมี 
(5)  ก าหนดชื่อของรูปสามเหลี่ยม 

แนวการสอน 
- ผู้สอนคลิ้กปุ่มแสดงภาพการสร้างทั้งหมดพร้อมทั้งอธิบายวิธีสร้าง (กรณีผู้เรียน
มีคอมพิวเตอร์รายบุคคล  อาจให้สร้างเอง  และอธิบายการสร้าง) 
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Page 4  สร้างรูปประกอบเพื่อการวางแผน (ต่อ) 
- สร้างเส้นแบ่งครึ่งมุมยอดตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

(1) คลิ้กจุด A, C, D  เลือกเมนู Construct … ค าสั่ง Angle Bisector 
(2) สร้างจุดตัดของเส้นแบ่งครึ่งมุมยอด ACB  กับฐาน AB  ที่จุด G 
(3) สร้าง CG  
(4) ซ่อนเส้นต่าง ๆ ด้วยการเลือกวัตถุและใช้เมนูการสร้าง  และค าสั่งซ่อน  

ให้ได้รูปตามสิ่งที่ก าหนด 
แนวการสอน 
-  ผู้สอนแนะน าการสร้างเส้นแบ่งครึ่งมุม (กรณีผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์รายบุคคล  
อาจให้สร้างเอง  และอธิบายการสร้าง) 
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Page 5 พิจารณาสิ่งที่ต้องการพิสูจน์ 
- สร้างปุ่มซ่อน/แสดงค าถาม “ สิ่งที่จะต้องพิสูจน์คืออะไร ” 
- สร้างปุ่มซ่อน/แสดงประโยค  “ CBGCAG  ” 
แนวการสอน 
- ผู้สอนคลิ้กปุ่มต้ังค าถาม “ สิ่งที่จะต้องพิสูจน์คืออะไร ” 
- ผู้สอนคลิ้กปุ่มแสดงค าตอบ “ CBGCAG  ” 
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Page 6  วิเคราะห์แนวทางการพิสูจน์  ในที่นี้ใช้เทคนิค Backward Analysis 
- แสดงตัวอย่างเทคนิค Backward Analysis 
แนวการสอน 
- อธิบายเทคนิค  Backward Analysis  บนกระดานตามตัวอย่างในหน้าจอ

ตามขั้นตอนดังนี้ 
(1)   มีสมบัติหรือทฤษฎีใดบ้างที่จะสรุปว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูป 
        เท่ากันทุกประการ  ค าตอบคือ ด.ด.ด. หรือ ด.ม.ด. หรือ ม.ด.ม. 
(2) มีสิ่งก าหนดที่เกี่ยวข้องอะไรบ้าง ( CBCA   , CGCG  , 

BCGACG  ) 
(3) การเรียบเรียงการพิสูจน์จะใช้สมบัติหรือทฤษฎีใดเป็นข้อกล่าว

อ้าง) 
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Page 7  เขียนเรียบเรียงการพิสูจน์ 
- สร้างข้อความการพิสูจน์ 
- สร้างปุ่มซ่อน / แสดง 
แนวการสอน 
-  ผู้เรียนพิจารณาผังการวิเคราะห์และเรียบเรียงข้อความย้อนจากเหตุไปสู่ผล 
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Page 8  พิจารณาหาทางเลือกอ่ืน ๆ 
- สร้างข้อความการพิสูจน์แบบที่ 2 
- สร้างปุ่ม ซ่อน / แสดง 
แนวการสอน 
-  ผู้เรียนพิจารณาหาทางเลือกในการพิสูจน์รูปแบบอื่น ๆ จากสิ่งที่ก านดให้  
รวมทั้งข้อมูลที่สามารถขยายเพิ่มเติมเพื่อช่วยการพิสูจน์ได้ 
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