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วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพ่ือสร้างบทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab โดยใช้ประกอบการอบรม

ครูคณิตศาสตร์ ในสาระที่เกี่ยวกับเรขาคณิตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  บทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab ที่

สร้างขึ้นนี้ได้น าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่เข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการ เรื่องการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ

การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555  ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้สอนคณิตศาสตร์ใน

สังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและสังกัดส านักงานการศึกษา 

กรุงเทพมหานครที่สมัครลงทะเบียนเข้ารับการอบรม จ านวน 54 คน และสุ่มแบบกลุ่ม จ านวน 40 คน ที่สอน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การทดลองครั้งนี้ เพ่ือ 1) หาประสิทธิภาพของบทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab 

ศึกษาภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ การสื่อความหมายทางเรขาคณิต ที่สร้างขึ้น 2) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ของครู

คณิตศาสตร์ที่ใช้บทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab ศึกษาภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ การสื่อความหมายทาง

เรขาคณิต ที่สร้างขึ้น 3) เพ่ือศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์ที่ใช้บทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป 

PI_Lab ศึกษาภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ การสื่อความหมายทางเรขาคณิต ที่สร้างขึ้น ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการ

ทดลองนั้นได้วิเคราะห์ประสิทธิภาพบทเรียนโดยใช้เกณฑ์ 90/90  วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนบทเรียน 

โดยใช้ t-test และวิเคราะห์ความคงทนในการเรียนรู้ หลังสิ้นสุดการอบรม 7 วัน และ หลังสิ้นสุดการอบรม  30 

วัน โดยใช้ค่าความคงทนระหว่างร้อยละ 75 และ 90 

 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab ในการศึกษาภาษาอังกฤษเพ่ือ 

การสื่อความหมายทางเรขาคณิต มีประสิทธิภาพ 90.9 / 92.5 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ครูคณิตศาสตร์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้การสื่อความหมายทางเรขาคณิตสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติ ที่ 05.0   และครูคณิตศาสตร์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความคงทนในการเรียนรู้ ระหว่างร้อยละ 88.61 และ 

ร้อยละ 81.23 
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ABSTRACT 

 

Research Title: Using Programmed Instruction_Laboratory Approach (PI_Lab) to  
 Study English for Geometrical Communication 

Author  : Assoc.Prof. Chaweewan  Kaewsaiha 
Year  :      2012 

................................................................................................. 
 The purpose of this research was to develop a Programmed Instruction_Laboratory (PI_Lab) 
for mathematics teachers on geometry strand in grade 7 at International College Summer Workshop 
2012. The samples in this study were  40 mathematics teachers from the schools in Bangkok and  
suburbs under the Office of the Basic Education Commission of Thailand and under the Education 
Bureau of Bangkok Metropolitan who registered this workshop  by cluster sampling from 54 
mathematics teachers registered in the workshop. The experiment was conducted as the following 
objectives: 1) To test the efficiency of PI_Lab lessons based on the criterion 90/90;  2) To determine 
the mathematics teacher’s achievement gained from studying PI_Lab by using t-test; and  3) To 
assess the mathematics teacher’s knowledge retention  after the end of studying PI_Lab  in seven 
days and 30 days by using the retention value between 75 percents and 90 percents.  
 The results of this research study have found that the PI_Lab had efficiency 90.9/ 92.5 
attaining above 90/90 criterion. The mathematics teacher’s learning achievement was significant at 

05.0  and the mathematics teacher had knowledge retention between 88.61% and 81.23% 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดีเนื่องจากโรงเรียนต่าง ๆ ได้ส่งครูคณิตศาสตร์เข้ารับรับการอบรม

โครงการการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 ที่วิทยาลัย

นานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ซึ่งท าให้ผู้วิจัยได้ด าเนินงานวิจัยจนส าเร็จ  

ขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ให้ทุนสนับสนุนการท าวิจัย

เพ่ือพัฒนาครูคณิตศาสตร์ให้มีความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  ซึ่งงานวิจัย

นี้เน้นที่การสื่อความหมายทางเรขาคณิต  

ขอขอบคุณ อาจารย์พรเพ็ญ ตั้ งวิริยะสกุล  กรรมการประเมินสื่อการเรียนของส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  อาจารย์ ดร.พลอยทราย โอฮาม่า และอาจารย์พงศ์ระพี แก้วไทรฮะ ที่

กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและให้ข้อเสนอแนะประกอบการปรับปรุงแก้ไข   

 ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรองทอง ไคริรี    ผู้อ านวยการวิทยาลัยนานาชาติ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย และขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ให้ความร่วมมือ

ในการจัดท าส าเนาเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเป็นอย่างดี 

สุดท้ายขอขอบคุณอาจารย์กัญญารัตน์ บุษบรรณ ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลและส่งผลให้ผู้วิจัยประสบ

ความส าเร็จดังตั้งใจ 

 

ฉวีวรรณ  แก้วไทรฮะ 
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ค ำน ำ 
 

 รายงานการวิจัยฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อน าเสนอกระบวนการวิจัยทดลอง ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของครูคณิตศาสตร์ให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อความหมายทางเรขาคณิต ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1  ตามหลักสูตรแกนกลางของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้วิจัยได้
พัฒนาบทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab  ในการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อความหมายทางเรขาคณิต 
จ านวน 4 หน่วย รวม  66 กรอบเนื้อหา ได้แก่ หน่วยที่ 1  PI_Lab 1  เรื่อง  Working with Point and Line 

หน่วยที่ 2  PI_Lab 2  เรื่อง  Working with Line and Plane  หน่วยที่ 3  PI_Lab 3  เรื่อง  Working with 
Segments, Rays, and Angles หน่วยที่ 4  PI_Lab 4  เรื่อง  Working with Polygons  เพื่อให้ครู
คณิตศาสตร์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างได้เรียนรู้ตามความสามารถของแต่ละคนและเรียนรู้จากการปฏิบัติการด้วย 
โปรแกรม Geometer’s Sketchpad (GSP) รายงานการวิจัยฉบับนี้ แสดงขั้นตอนการด าเนินงานตามระเบียบ
วิธีของการวิจัย  ผลการวิจัย พบว่า บทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  ผลสัมฤทธิ์
ของครูคณิตศาสตรห์ลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และมีความคงทนในการเรียนรู้ตามเกณฑ์  
 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  รายงานการวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สอนและผู้ที่สนใจใช้การท าวิจัย
พัฒนาครูผู้สอนให้สามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษบูรณาการกับสาระเฉพาะด้านในการเรียนการสอนต่อไป 

  
         ฉวีวรรณ  แก้วไทรฮะ 
                                                                                                                         ผู้วิจัย      
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ในปัจจุบัน ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้  ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการ
ส่ือสาร  ท าให้สังคมโลกมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรมมากขึ้น  ท าให้เกิดการปรับเปล่ียนแนวทาง
ด าเนินชีวิต  ซึ่งมีท้ังการแข่งขันและการร่วมมือกับประชาคมโลก  ประเทศไทยต้องมีความสัมพันธ์กับชุมชนโลกบน
พื้นฐานของศักด์ิศรีและความเท่าเทียมกัน  ดังน้ันแนวทางการจัดการศึกษาให้สามารถพัฒนาคนและสังคมไทยให้มี
สมรรถนะในการแข่งขันและร่วมมือกับประชาคมโลกได้   

 พื้นฐานเบื้องต้นที่ส าคัญคือการใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร  โดยเฉพาะการส่ือสารทางคณิตศาสตร์  ซึ่ง
เป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  เพราะคณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญต่อการวางแผนและการ
พัฒนาเทคโนโลยี  หากพลเมืองของประเทศไม่ได้มีการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจ าวันหรือวิชาการ  
จะส่งผลเสียต่อการพัฒนาประเทศ 

 ในช่วงทศวรรษก่อนปีการศึกษา 2554  ประเทศต่าง ๆ ในเอเซียเริ่มเห็นความจ าเป็นในการอบรมครูและ
นักเรียนให้เรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง  เช่น ประเทศเวียดนามบังคับให้ทุกโรงเรียนเรียนคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ  ประเทศมาเลเซียจัดอบรมครูให้สามารถสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ส่ือในการถ่ายทอดความรู้     ประเทศสิงคโปร์เรียนรู้วิชาการต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ  และผลิตเอกสาร/หนังสือ/
ต าราเป็นภาษาอังกฤษในเชิงพาณิชย์ไปทั่วโลก ส าหรับประเทศไทยน้ันกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดท าโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ (English Program or Mini English Program) โดยจะเริ่มในปีการศึกษา 2556 ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1  มัธยมศึกษาช้ันปีที่ 1 และมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 4 (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 
2555) 

 ผู้วิจัยเห็นว่า  ประเทศไทยมีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง  แต่การพัฒนาหลักสูตรที่สอนเป็น
ภาษาอังกฤษมีเพียง 147 แห่ง  และสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประมาณ 20 แห่ง    
(http://www.isat.or.th) เน่ืองจากครูผู้สอนที่มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือในการส่ือสารทางวิชาการมี
จ านวนน้อยและผู้สอนมีภาระงานสอนมาก  ผู้วิจัยเห็นว่าการเรียนรู้ด้วยบทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูปจะช่วยให้ครู
สามารถศึกษาหาความรู้ได้ตามความสามารถที่แตกต่างของแต่ละบุคคล  นอกจากน้ีการเรียนรู้ด้วยบทเรียน
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ปฏิบัติการส าเร็จรูปยังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคงทนในการเรียนรู้ด้วย (ฉวีวรรณ  แก้วไทรฮะ, 2553) ดังน้ัน การ
วิจัยครั้งน้ีจะพัฒนาบทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab ในการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือความหมายทาง
เรขาคณิตขึ้น  เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เป็นพื้นฐานสู่การพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ส าหรับครูคณิตศาสตร์ และพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองและสนับสนุนการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล   

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย  
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 

1.    เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab ในการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อ 
      การส่ือความหมายทางเรขาคณิต  
2.    เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนที่ใช้บทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab ในการศึกษา 
      ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือความหมายทางเรขาคณิต 
3.    เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ใช้บทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab ในการศึกษา 
      ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือความหมายทางเรขาคณิต 

 
ค ำถำมกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ต้ังค าถามการวิจัยดังน้ี 

1.   บทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab  ในการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือความหมายทางเรขาคณิต  
     มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความแตกต่างระหว่าง 
     บุคคลหรือไม ่
2.   ครูคณิตศาสตร์มีผลสัมฤทธ์ิก่อนการเรียนสูงกว่าหลังการเรียนด้วยบทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป  
      PI_Lab ในการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือความหมายทางเรขาคณิต อย่างมีนัยส าคัญหรือไม ่
3.   ครูคณิตศาสตร์มีความคงทนในการเรียนรู้หลังจากใช้บทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab ใน 
     การศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือความหมายทางเรขาคณิต หรือไม ่

 
ขอบเขตของกำรวิจยั 

การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยดังน้ี 
  1.  เน้ือหาที่ใช้ในการวิจัย คือ ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้การส่ือความหมายในเรขาคณิต  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ภาษาอังกฤษในการสร้างบทเรียน 
  2.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  คือ ผู้สอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล สังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานและสังกัดส านักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 40 คน 
  3. ตัวแปรการวิจัยประกอบด้วยตัวแปรต้นและตัวแปรตามดังน้ี 
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ตัวแปรต้นได้แก่ การศึกษาภาษาอังกฤษโดยใช้บทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูปในการเรียนรู้การส่ือ 
ความหมายทางเรขาคณิต 

ตัวแปรตามมี 3 ตัวแปร ได้แก่   
(1) ประสิทธิภาพของบทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab 
(2) ความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการใช้บทเรียนปฏิบัติการ 

PI_Lab 
(3) ความคงทนในการเรียนรู้ของผู้เรียนหลังจากใช้บทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab 

 
4.   เนื้อหาที่น ามาสร้างบทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูปเป็นเนื้อหาในสาระการเรียนรู ้เรขาคณิตชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ฉบับ และใช้ภาษาอังกฤษในการน าเสนอบทเรียน 
 

สมมุติฐำนกำรวิจัย 
(1)  บทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab  ในการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือความหมายทาง 

เรขาคณิต มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 
(2)  ผลสัมฤทธ์ิในการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้การส่ือความหมายทางเรขาคณิตหลังการ 

ใช้บทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab สูงกว่าก่อนการใช้บทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป  อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 

0.05   
(3)   ครูคณิตศาสตร์มีความคงทนในการเรียนรู้ตามเกณฑ์ คือ หลังจากส้ินสุดการเรียนบทเรียน 

ปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab ไม่เกิน 7 วัน และหลังจากส้ินสุดการเรียนบทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูปไม่เกิน 30 วัน 
อยู่ระหว่างร้อยละ 75 และ 90 
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

(1)  สามารถน าบทเรียนที่ออกแบบไปสร้างบทเรียนในสาระเรขาคณิตและสาระอ่ืน ๆ ที่ใช้ 
      ภาษาอังกฤษน าเสนอบทเรียนได้ 
(2)  สามารถพัฒนาสมรรถนะครูคณิตศาสตร์ให้ผลิตส่ือการเรียนรู้เรขาคณิตโดยใช้เทคโนโลยีที่ 
      สอดคล้องกับหลักการทางคณิตศาสตร์และหลักการเรียนรู้ที่ถูกต้องและน าเสนอบทเรียน 
      เป็นภาษาอังกฤษได้ 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 บทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab  หมายถึง บทเรียนปฏิบัติการที่สร้างเป็นกรอบย่อย ๆ มีการน าเสนอ
ความรู้  การทดสอบ  การเฉลยค าตอบทันทีในแต่ละกรอบ  และใช้โปรแกรม Geometer’s Sketchpad ในการ
ปฏิบัติการตามเน้ือหาที่เกี่ยวข้อง 
 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือความหมายทางเรขาคณิต  หมายถึง ภาษาอังกฤษที่ใช้สอนเน้ือหาสาระเรขาคณิต 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรแกนกลางของส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2551 ฉบับ
ภาษาอังกฤษ 
 ครูคณิตศาสตร์ หมายถึง ครูสอนคณิตศาสตร์ในสังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานครและเขต
ปริมณฑลและสังกัดส านักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร  ที่ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ ที่วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดให้บริการวิชาการในภาคฤดูร้อน 
ปีการศึกษา 2555 
 ประสิทธิภาพของบทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป หมายถึง ความสามารถของบทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป ที่
น าเสนอบทเรียนเป็นภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้การส่ือความหมายทางเรขาคณิต ที่พัฒนาครูคณิตศาสตร์ระหว่าง
การอบรมจนส้ินสุดการอรม  
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้  หมายถึง  ความส าเร็จของการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้การส่ือ
ความหมายทางเรขาคณิต ซึ่งจะตรวจสอบระดับความสามารถในการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์ผู้เข้ารับการอบรม
จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 

ความคงทนของการเรียนรู้ หมายถึงความสามารถของผู้เรียนในการระลึก หรือ จดจ า ความรู้ที่เคยเรียนรู้
หรือเคยมีประสบการณ์  หรือหมายถึง ความสามารถด้านความจ า  

เกณฑ์ 90 / 90 ในการพิจารณาค่าประสิทธิภาพบทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป มีความหมายดังน้ี 
 90  ตัวแรก   เป็นเกณฑ์ร้อยละขั้นต่ าของค่าเฉล่ียของจ านวนผู้ตอบค าถามถูกเป็นรายข้อ 
ค าถามระหว่างเรียน 
 90 ตัวหลัง เป็นเกณฑ์ร้อยละขั้นต่ าของค่าเฉล่ียของจ านวนผู้ตอบค าถามของบทเรียนถูกเมื่อเสร็จส้ินการ
เรียนทุกหน่วย  
 ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ หมายถึง โอกาสของความคลาดเคล่ือนของผลการวิจัยหรือผลการทดลอง  

โดยก าหนดความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ  = 0.05 หมายความว่า  ผลการวิจัยมีความเช่ือมั่นได้ว่า ถ้าท าการ
วิจัย 100 ครั้ง  จะได้ผลตรงกัน 95 ครั้ง  จะมีอยู่เพียง 5 ครั้งที่คลาดเคล่ือนไป 
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กรอบกำรวิจัย 
  การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยจะสร้างบทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป (PI_Lab) ในการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อความหมายทางเรขาคณิต  และการใช้โปรแกรมเรขาคณิตพลวัต Geometer’s Sketchpad ในการปฏิบัติ  
โดยมีกรอบวิจัย 
                                 
                                                                             ตัวแปรตำม 
 
        
              ตัวแปรต้น  
 
 
 

 
 
 

                                                                                                        
 
 
 
 
 

 
 
 

   
 

การ.ใช้บทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรปู 
PI_Lab ในการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อความหมายทางเรขาคณิต 

ประสิทธิภาพของบทเรียนปฏิบตัิการ
ส าเรจ็รูป PI_Lab 

ความคงทนทางการเรียนรู้หลังสิ้นสุดการใช้ 
PI_Lab 7 วัน และ 30 วัน 

ความแตกต่างระหว่างผลสมัฤทธ์ิก่อนและ
หลังการใช้บทเรียนปฏิบัติการ PI_Lab 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบทเรียน
ปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab ในการศึกษาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อความหมายทางเรขาคณิต  เพ่ือเป็นแนวทาง
และพ้ืนฐานในการวิจัย  โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อดังนี้ 

1. โครงสร้างเรขาคณิตและการสื่อความหมายทางเรขาคณิต 
2. การเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสอง 
3. หลักการและเทคนิคของโปรแกรม Geometer’s Sketchpad   
4. หลักการออกแบบและประเมินผลบทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab 
5. การหาผลสัมสัมฤทธิ์และความคงทนทางการเรียนรู้ 
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

โครงสร้างเรขาคณิตและการสื่อความหมายทางเรขาคณิต 
 เรขาคณิตเป็นวิชาที่มีจุดก าเนิดจากการสังเกตธรรมชาติแวดล้อมของนักคณิตศาสตร์  แล้ว

พัฒนาระบบความคิดในรูปของโครงสร้างที่ประกอบด้วยค าอนิยาม (undefined terms) ค านิยาม 
(defined terms)  สัจพจน์ และทฤษฎีบท การพิสูจน์ทฤษฎีบทจะใช้หลักการให้เหตุผลทาง
ตรรกศาสตร์ ทฤษฎีบทต่าง ๆ ที่นักคณิตศาสตร์ค้นพบในระยะแรก ๆ ซึ่งเป็นเรขาคณิตที่มีรูปแบบคง
ตัว ได้แก่ เรขาคณิตของยุคลิด  ต่อมาได้มีการพัฒนาให้สามารถน าไปใช้ในระนาบต่าง ๆ ที่มีหลายมิติ 
ได้แก่ เรขาคณิตวิเคราะห์  มีการก าหนดจุดด้วยพิกัดตามระนาบ  มีการเขียนเส้นกราฟหรือรูปต่าง ๆ
ตามเงื่อนไขของต าแหน่งของจุดและระยะทาง  มีการค านวณระยะทาง พื้นที่ และปริมาตรของรูปคงที่
หรือรูปที่มีการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลง ได้แก่ แคลคูลัส เรขาคณิตเชิงทรงกลม และเรขาคณิตนอก
ระบบยุคลิด  โครงสร้างทางเรขาคณิตมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติดังภาพที่ 1  

 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 1  โครงสร้างของเรขาคณิต 

สภาพแวดล้อมทางธรรมชาต ิ

ค าอนิยาม 

ค านิยาม 

สัจพจน ์

ทฤษฎีบท 

ใช้เหตุผลทางตรรกศาสตร์ 
ประยุกต ์
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การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางของส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับ
ภาษาอังกฤษ ได้ระบุสาระเรขาคณิตและสาระกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไว้ดังนี้   

 Geometry:  geometric figures and properties of one-dimensional geometric 
figures;  visualization of geometric models;  geometric theories; and geometric 
transformation through translation, reflection and rotation.  

Mathematical Skills and Processes:  problem-solving through diverse methods;  
reasoning;  communication and presentation of mathematical concepts; linking 
mathematics with other disciplines;  and attaining ability for creative thinking.  

งานวิจัยครั้งนี้สร้างบทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab ในการศึกษาภาษาอังกฤษเพ่ือการ 
สื่อความหมายทางเรขาคณิต ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 หรือ Grade 7 ได้พิจารณาตัวชี้วัดของผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ดังนี้ 
 Geometry 
 1.  Construct and explain steps of basic geometric construction.  
 2.  Construct two-dimensional geometric figures by using basic geometric 
construction, and explain steps of construction without emphasizing proof. 
 3.  Search for, observe and project about geometric properties.  
 4.  Explain characteristics of three-dimensional geometric figures from a given 
image. 
 5.  Identify two-dimensional images from front view and side view of a given 
three-dimensional geometric figure. 
 Mathematical Skills and Processes 
 1.  Apply diverse methods for problem-solving 
 2.  Appropriately apply mathematical and technological knowledge, skills and 
processes for problem-solving in various situations. 
 3.  Suitably provide reasoning for decision making and appropriately present 
the conclusions reached. 
 4.  Accurately and succinctly use mathematical language and symbols for 
communication of concepts and presentation. 
 การสร้างบทเรียนปฏิบัติการ PI_Lab ในการศึกษาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อความหมายทาง

เรขาคณิตได้ก าหนดตัวชี้วัดของผลการเรียนรู้ส าหรับสาระเรขาคณิตในข้อที่ 1 ถึง 3  และก าหนด

ตัวชี้วัดของผลการเรียนรู้ส าหรับสาระทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในข้อ 1 และข้อ 2 ที่ใช้การ

แก้ปัญหาหลากหลายและใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้  
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การสื่อความหมายทางเรขาคณิต  ต้องอาศัยค านิยามที่ชัดเจน  และเข้าใจสัจพจน์ต่าง ๆ ที่ 
จะน าไปสู่การสร้างทฤษฎีบท  การสื่อความหมายจะรวมถึงการสร้างรูปประกอบ  เพื่อใช้ในการส ารวจ
กรณีต่าง ๆ ของสถานการณ์ที่เป็นไปได้  รวมทั้งใช้ความรู้พ้ืนฐานทางเรขาคณิตที่เกี่ยวข้องกับเซตของ 
จุดในระนาบ สื่อความหมายเกี่ยวกับรูปเรขาคณิตและสมบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง   

 
การเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง   

การเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองที่ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาได้
อย่างกว้างขวาง จะต้องเตรียมวิธีการสอนที่ให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความหมาย  (August & Hakuta, 
1997; Cuevas, 1997)  รวมทั้งพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการสร้างองค์ความรู้  สร้างความสนใจ
และความยืดหยุ่นในการเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  โดยค านึงถึงความรู้พื้นฐานที่จ าเป็น (Chamot, 
1993; Crawford, 1993; Cummins, 1986; Pogrow, 1992). 
 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับนโยบายและระดับ
ของการเรียนรู้ของผู้เรียน  และใช้เรียกชื่อแตกต่างกัน เช่น Teaching English as a Second 
Language (TESL), Teaching English as Other Language (TESOL),  และ Teaching English 
as a Foreign Language (TEFL) 
 ค าว่า ESL (English as a Second Language) จะใช้สอนในประเทศที่มีผู้อพยพเข้าไปอาศัย
หรือท างาน เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ออสเตรเลีย เป็นต้น  ค าว่า ESOL(English for 
speakers of Other Languages) เน้นการสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้ที่ต้องการเรียนรู้วิธีสอน
ภาษาอังกฤษหรือมีวิชาชีพในการสอนภาษาอังกฤษ เช่น มาเลเซีย เคนยา สิงคโปร์  อินเดีย  ฟิลิปปินส์ 
เป็นต้น ค าว่า EFL (English as a Foreign Language) ใช้สอนส าหรับครู นักศึกษา หรือนักเรียนที่
ต้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง เช่น ไต้หวัน  ญี่ปุ่น  เกาหลี  เยอรมัน  ฝรั่งเศส  และอ่ืน 
อีก หลายพันล้านคน (Lin, G.H. & Chien, P.S., 2008, pp.1-3)  
 ภาษาคณิตศาสตร์เป็นภาษาสากลซึ่งสามารถถ่ายทอดความรู้ได้โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อใน
การเรียนรู้  ซึ่งรวมทั้งการเรียนรู้ในชั้นเรียนและนอกห้องเรียน  เช่น การเรียนรู้คณิตศาสตร์จากข้อมูล
บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  ที่มีการค้นพบความรู้ใหม่ ๆ หรือน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในวิชาชีพ
ต่าง ๆ โดยความรู้เหล่านั้นจะน าเสนอโดยใช้ภาษาอังกฤษ (http://www.perfectionlearning.com/ 
images/products/pdfs/aln/aln_research.pdf)  
 งานวิจัยครั้งนี้ใช้การสอนภาษาอังกฤษแบบ TEFL (Teaching English as a Foreign 
Language) เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนรู้การสื่อความหมายทางเรขาคณิต ซึ่งเน้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนสาระเรขาคณิตและการแก้ปัญหา  รวมทั้งการใช้ โปรแกรม Geometer’s 
Sketchpad (GSP) เป็นสื่อในการเรียนรู้ 
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หลักการและเทคนิคของโปรแกรม Geometer’s Sketchpad   
หลักและเทคนิคของโปรแกรมเรขาคณิตพลวัต Geometer’s Sketchpad   เป็นโปรแกรม 

ที่พัฒนาขึ้นโดย Nicholas Jackiw ตั้งแต่ปี   ค.ศ. 1991 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) ได้ซื้อลิขสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์ The  Geometer’s  Sketchpad  Version 4.06  กับ
ทางบริษัท Key Curriculum Press เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยการจัดซื้อลิขสิทธิ์นี้
มีระยะเวลา  5 ปี และยังมุ่งกระจายซอฟต์แวร์ GSP นี้ไปยังสถาบันการศึกษาทุกระดับทุกแห่ง ในเขต
พ้ืนที่การศึกษาท่ัวประเทศ (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 เกี่ยวกับกลศาสตร์และ
วิชาศิลปะ 

-  ผู้ใช้สามารถสร้างภาพเคลื่อนไหว  ท าให้น่าสนใจและผู้เรียนได้มีประสบการณ์หลากหลาย 
ผ่านภาพเคลื่อนไหวเหล่านนั้น 

-  ผู้ใช้สามารถบูรณาการไปสู่กิจกรรมทางเรขาคณิตบนเว็บ (web – base)ได้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2  หน้าจอโปรแกรม GSP 
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 ผู้เรียนสามารถสร้างรูปและเรียนรู้สมบัติต่าง ๆ ของรูปเรขาคณิตได้สะดวก  เพราะมีเครื่องมืออยู่
ทางซ้ายของหน้าจอเพ่ือใช้เขียนจุด  เขียนวงกลม  สร้างส่วนของเส้นตรง เขียนตัวอักษร และเมนูด้านบนที่
ใช้สั่งให้ท างานได้เช่นเดียวกับค าสั่งของ Microsoft Office เช่น แฟ้ม แก้ไข แสดงผล สร้าง การแปลง วัด 
กราฟ หน้าต่าง วิธีใช้  
 ผู้วิจัยสร้างบทเรียนปฏิบัติการ PI_Lab ในการศึกษาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อความหมายทาง
เรขาคณิต  โดยใช้โปรแกรมนี้สร้างรูปในเอกสารและกลุ่มตัวอย่างใช้โปรแกรมนี้เพ่ือการสร้างประกอบ
กิจกรรมและแสดงผลเพ่ือสื่อความหมายทางเรขาคณิต 
 
หลักการออกแบบและประเมินผลบทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab 

 

 บทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab เป็นบทเรียนที่ผู้วิจัยบูรณาการแนวคิดของการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 2 รูปแบบ คือ การสอนโดยใช้บทเรียนโปรแกรม (Programmed Instruction) และ
การสอนแบบปฏิบัติการ (Laboratory Method)  รูปแบบการสอนดังกล่าวมีพื้นฐานความคิดเกี่ยวกับการ
เรียนรู้ ดังนี้ 
 พื้นฐานความคิดของการเรียนรู้ 
  (1) การเรียนแบบรอบรู้ (mastery learning) เป็นแนวคิดที่เน้นการสอนที่จัดระบบ 
การเรียนรู้เป็นล าดับขั้น  ผู้เรียนจะเรียนรู้ขั้นต่อไปได้ดีก็ต่อเมื่อมีความรอบรู้ในสิ่งที่เรียนจากขั้นก่อน ๆ 
การเรียนเพ่ือรู้แจ้งจะแบ่งเนื้อหาออกเป็นหน่วยย่อย ๆ ตามวัตถุประสงค์หรือตามผลลัพธ์การเรียนของ
หน่วย  ผู้เรียนรายบุคคลหรือเรียนเป็นกลุ่ม ผู้เรียนจะมีผลสัมฤทธิ์ในการสอบแต่ละหน่วย ร้อยละ 80 ก่อน
จะเรียนรู้เนื้อหาใหม่ หากผู้เรียนคนใดไม่ผ่านเกณฑ์จะต้องได้รับการสอนเซ่อมเสริม (remediation) จาก
ผู้สอน หรือเพ่ือน หรืออภิปรายเป็นกลุ่ม หรือท าการบ้านเพ่ิม  การจัดการเรียนเป็นขั้นย่อย ๆ จะช่วย
สะท้อนผลให้ผู้เรียนได้รู้ว่ามีจุดเด่นและจุดด้อยในเรื่องใด  การเรียนเพ่ือรู้แจ้งของแต่ผู้เรียนละคนจะใช้
เวลาไม่เท่ากัน แต่ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ดีกว่าการสอนตามปกติ (traditional methods of instruction) ที่
ต้องจ ากัดเวลาในการสอน  
  Gregory David Hotchkis (อ้างถึงใน ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ, 2550, หน้า 3) เป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนของมหาวิทยาลัยแม็กไควรี่ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ได้ค้นคว้าวิจัยเพื่อ
พัฒนารูปแบบการเรียนเพื่อรู้แจ้ง  โดยเน้นการสร้างความคิดรวบยอดหรือมโนมติ (concept) เพราะเห็น
ว่าการท่ีนักเรียนส่วนมากไม่ประสบความส าเร็จในการเรียนเพราะไม่เข้าใจมโนมติที่ถูกต้อง  การสอนต้อง
ตรงจุด แม่นย าและรวดเร็ว  ซึ่งหมายถึงการสอนให้ตรงตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้  และใช้แบบฝึกซึ่ง
ก าหนดปริมาณงานหรือจ านวนข้อและเวลาในการฝึกไว้จ ากัด  เพ่ือให้เกิดความตั้งใจท าแบบฝึกให้เสร็จใน
เวลาอันรวดเร็ว  และมีความถูกต้องตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  มีการทดสอบย่อยระหว่างเรียนอยู่ตลอดเวลา  
เพ่ือจะได้แก้ไขข้อบกพร่องได้ทันท่วงที  พร้อมกับให้ผู้เรียนบันทึกผลลงในแบบบันทึกผลการเรียนของแต่ละ
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คนเพ่ือดูความก้าวหน้าในการเรียน และเป็นข้อมูลย้อนกลับในการพิจารณาการสอนของผูส้อนด้วย     หลักการ
ของ Hotchkis ประกอบด้วย ขั้นการเรียนรู้ 5 ขั้น ดังนี้   

1) ขั้นการพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ (acquisition) เป็นขั้นที่ผู้สอนท าการสอนจาก 
สิ่งที่ผู้เรียนไม่รู้อะไรเลยจนเกิดการเรียนรู้ โดยผู้สอนต้องพิจารณาปัจจัยที่ส าคัญในขั้นการพัฒนาให้เกิด
การเรียนรู้ ดังนี้ 

1.1 จัดล าดับเนื้อหาออกเป็นหน่วยย่อย ๆ ให้มีความยากง่ายลดหลั่นกัน 
และมีความเก่ียวเนื่องกัน  ทั้งนี้เพื่อต้องการให้มีความสัมพันธ์ระหว่าง 
ความรู้พื้นฐานและเนื้อหาใหม่ 

1.2 ก าหนดเวลาที่เหมาสมแต่ละบทเรียน 
1.3 เตรียมข้อสอบรวมของบท  ข้อทดสอบย่อย  แบบฝึกและเอกสารฝึกหัด 
1.4 จัดท าแผนการสอนโดยเน้นการสอนให้เกิดมโนมติ 

2) ขั้นการฝึกความช านาญ (fluency) เป็นขั้นการฝึกความแม่นย าหลังจากได้เรียนรู้ 
 ซึ่งจะมีการฝึกเป็นระยะ ๆ สลับกับข้ันตอนการพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้  เมื่อผู้เรียนเกิดมโนมติที่ถูกต้องใน
เนื้อหาตอนนั้น ๆ ให้บันทึกผล  และหากมีข้อบกพร่องใดให้แก้ไข 

3) ขั้นคงสภาพความรู้ (maintenance) เป็นขั้นที่ผู้เรียนเกิดความจ าอย่างถาวร 
 โดยผู้สอนจะมอบหมายงานให้ท าอยู่เรื่อย ๆ เช่น ท าแบบฝึกทักษะซ้ า ๆ แต่ใช้แบบฝึกใหม่ที่คล้ายกัน  มี
การทดสอบสม่ าเสมอ  เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญ  สามารถจ าได้นาน  มีการตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง
พร้อมกับให้บันทึกผล 

4) ขั้นน าไปใช้ (application)  เป็นขั้นที่ผู้เรียนสามารถน าความรู้ความเข้าใจไป 
แก้ปัญหาที่ไม่ซับซ้อนและคล้ายคลึงกับมโนมติที่ได้เรียนรู้  โดยท าแบบฝึกหัดประจ าบทเรียน ท าข้อ
ทดสอบประจ าหน่วย  ท าเอกสารฝึกหัด  เป็นต้น 
  5)  ขั้นการประยุกต์ใช้ (adaptation)  ขั้นนี้เป็นความคาดหวังของผู้สอนที่จะให้ผู้เรียน
น าสิ่งที่เรียนรู้ไปแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง  เพ่ือสั่งสมประสบการณ์ในการเรียนรู้ 
  (2)  การเรียนรู้จากประสบการณ์ (experiential learning) เป็นแนวคิดในการเรียนรู้
จากผลของการกระท า (reflection on doing) ซึ่งแตกต่างจากการเรียนรู้แบบท่องจ า (rote learning) 
กระบวนการเรียนรู้ของแต่ละคนขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับประสบการณ์จากสภาพแวดล้อม
ทางการเรียน (learning environmental experiences) David Kolb (อ้างถึงใน Merriam, S. B., 
Caffarella, R. S., & Baumgartner,L,  2007) กล่าวว่า ความรู้เป็นสิ่งที่ได้รับอย่างต่อเนื่องจาก
ประสบการณ์ส่วนบุคคลและประสบการณ์จากสิ่งแวดล้อม  ความสามารถในการเรียนรู้ประกอบด้วยปัจจัย
ต่อไปนี้ 
   1)  ผู้เรียนต้องมีความปรารถนาที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ 
   2)  ผู้เรียนต้องสามารถสะท้อนสิ่งที่เรียนรู้จากประสบการณ์ได้ 
   3)  ผู้เรียนต้องมีทักษะในการวิเคราะห์และใช้ทักษะนั้นในการสร้างมโนทัศน์ 
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   4)  ผู้เรียนต้องมีทักษะในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจเพ่ือสร้างแนวคิด 
                                                 ใหม่จากประสบการณ ์
 ต้นศตวรรษที่ 20  John Dewey นักปรัชญาทางการศึกษา     ได้ศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายโยงความรู้จาก
การปฏิบัติไปสู่การสร้างองค์ความรู้  ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ (constructivistic 
 theory)  โดยระบุว่าเด็กจะเรียนรู้ได้ก็ต่อเมื่อได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์นอกเหนือ 
จากการใช้แหล่งความรู้เชิงวิชาการและเชิงทฤษฎีเท่านั้น (http://www.futurekidsnyc.com, 2010, 
 para. 1) 
 Howard Gardner ได้พัฒนาทฤษฎีพหุปัญญา (multiple intelligence theory) ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าความสามารถทางสติปัญญา  รูปแบบการเรียนรู้  และรูปแบบการสอนที่ยืดหยุ่นจะช่วยให้ผู้สอนประสบ
ค ว า ม ส า เ ร ็จ ใ น ก า ร ส อน ที ่เ ห ม า ะ ส ม ก ับ ค ว า ม แ ต ก ต ่า ง ข อ ง แ ต ่ล ะ บ ุค ค ล  ( http://www.                       
futurekidsnyc.com, 2010, para. 3) 
 งานวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยสนใจที่จะน าพ้ืนฐานทางแนวคิดเรื่องการเรียนแบบรอบรู้และการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ในการส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันได้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ทุกคน  โดยอาจใช้เวลา
ยืดหยุ่นในการเรียนรู้ตามความสามารถทางสติปัญญาและรูปแบบการเรียนรู้ 
. 

การสอนโดยใช้บทเรียนโปรแกรม  
บทเรียนโปรแกรม (programmed instruction)หมายถึง บทเรียนที่แบ่งเนื้อหาออกเป็น

ขั้นตอนย่อย ๆ เรียกว่า กรอบ (frame) ซึ่งเรียงล าดับต่อเนื่องกัน  โดยเริ่มจากสิ่งที่ง่ายไปหาสิ่งที่ยาก  เมื่อผู้เรียน
เรียนเนื้อหาของขั้นตอนใดแล้ว  ผู้เรียนจะได้ตอบค าถามเพ่ือเป็นการวัดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา  การตอบ
ค าถามแต่ละครั้งผู้เรียนจะได้รับการเฉลยทันที  เพ่ือเป็นการเสริมแรง (reinforce) ในการในการเรียนเนื้อหา
ต่อไป  การใช้เวลาเรียนของผู้เรียนแต่ละคนจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคน (ฉวีวรรณ 
แก้วไทรฮะ, 2550, หน้า 6) 
  สกินเนอร์ (B.F. Skinner) เป็นนักจิตวิทยาที่มีบทบาทส าคัญต่อการสอนโดยใช้บทเรียน
โปรแกรม  บทเรียนของสกินเนอร์มีลักษณะเป็นการเรียงเนื้อหาต่อเนื่องกัน  เรียกว่าบทเรียนโปรแกรมชนิด
เส้นตรง (linear Program)  ซึ่งภายหลังนอร์แมน คราวเดอร์ (Norman Crowder) และคณะ ได้พัฒนาเป็น
บทเรียนโปรแกรมชนิดสาขา (branching program) บทเรียนโปรแกรมที่นิยมใช้กันมี 2 แบบ  ซึ่งปัจจุบันได้
มีการพัฒนาการเขียนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเรียกชื่อว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer 
Assisted Instruction : CAI) 

1) บทเรียนโปรแกรมชนิดเส้นตรง  เป็นบทเรียนโปรแกรมที่ผู้เรียนทุกคนได้ 
อ่านข้อความเดียวกันตลอดบทเรียนและตอบค าถามเหมือนกัน  ซึ่งค าถามมีลักษณะเป็นการเติมค าตอบหรือ
เลือกตอบ  ถ้าผู้เรียนตอบถูกจะได้เรียนเนื้อหาถัดไป  แต่ถ้าผู้เรียนตอบผิด  จะต้องกลับไปอ่านกรอบเนื้อหาเดิม  
แล้วต้องตอบให้ถูกต้องก่อนที่จะเรียนเนื้อหาในกรอบต่อไป   ดังนั้นผู้เรียนจะใช้เวลาในการศึกษาบทเรียน
แตกต่างกันตามความสามารถของแต่ละคน  
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2) บทเรียนโปรแกรมชนิดสาขา  เป็นบทเรียนโปรแกรมที่ผู้เรียนทุกคนไม่ 
จ าเป็นต้องเรียนรู้ในลักษณะเดียวกัน  ขึ้นอยู่กับการตอบค าถามในกรอบฝึกหัด ซึ่งค าถามส่วนมากมีลักษณะเป็น
แบบเลือกตอบ  บทเรียนโปรแกรมชนิดสาขาประกอบด้วยกรอบหลักซึ่งผู้เรียนทุกคนจะต้องเรียน  กรอบเหล่านี้
เรียกว่ากรอบยืน  ถ้าผู้เรียนคนใดตอบถูกจะได้เรียนตามกรอบยืนไปจนจบ  แต่ถ้าผู้เรียนคนใดตอบผิดจะมีค าสั่ง
ให้ผู้เรียนไปศึกษาเพ่ิมเติมจากกรอบสาขา  แล้วย้อนกลับมาที่กรอบยืนใหม่  จนกว่าจะท ากรอบฝึกหัดได้ถูกต้อง 
  ข้อดีของการสอนโดยใช้บทเรียนโปรแกรม  

1) ผู้เรียนได้เรียนด้วยตนเองและส่งเสริมความรับผิดชอบ 
2) ช่วยแก้ปัญหาเรื่องขาดแคลนครู 
3) สนองความต้องการและความสามารถเป็นรายบุคคล 
4) ผู้ขาดเรียนมีโอกาสช่วยตัวเองให้เรียนทันผู้อื่นได้ 
5) แบ่งเบาภาระผู้สอน  ท าให้ผู้สอนมีเวลาพัฒนาการเรียนการสอนได้ 
6) สร้างแรงจูงใจและความสนใจแก่ผู้เรียน 
7) ผู้เรียนอาจใช้บทเรียนเพ่ือการทบทวนหรือซ่อมเสริมได้ 

 
ส าหรับงานวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยน าเสนอเนื้อหาสาระส่วนที่เป็นความรู้ความเข้าใจโดยการ 

สร้างบทเรียนโปรแกรมชนิดเชิงเส้น  ที่แบ่งเนื้อหาเป็นกรอบย่อย ๆ ซึ่งผู้เรียนจะเรียนรู้เนื้อหาเหมือนกัน  แต่
อาจใช้เวลาไม่เท่ากัน  การตอบค าถามทุกครั้งจะมีค าเฉลยในกรอบถัดไป  ซึ่งผู้เรียนจะได้รับรู้ผลการเรียนรู้ทันที  
เพ่ือสร้างแรงเสริมหรือแรงกระตุ้นในการเรียนเนื้อหาสาระในกรอบต่อไปเรื่อย ๆ 
 

การสอนแบบปฏิบัติการ 
  การสอนแบบปฏิบัติการ (laboratory method) หมายถึง การสอนที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากการปฏิบัติจริง เป็นการเรียนจากประสบการณ์โดยตรง  ผู้เรียนได้ทดลองท า  ปฏิบัติ  เสาะหาข้อมูล  
จัดระเบียบข้อมูล  พิจารณาหาข้อสรุป  ค้นหาวิธีการและกระบวนการแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
  การสอนแบบปฏิบัติการมีลักษณะที่ส าคัญดังนี้ 

1) ใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบการปฏิบัติการ  ซึ่งอาจจะเป็นวัสดุที่เป็นรูปธรรม  
หรือก่ึงรูปธรรม 

2) มีการจดข้อมูล  การจัดท า  การคิดค้น  การค านวณ หรือกิจกรรมการสร้าง  
การวัด  เป็นต้น 

3) ผู้เรียนปฏิบัติการเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มย่อยได้  ซึ่งท าให้ผู้เรียนมี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง  ต่อกลุ่ม  และมีวินัยในการท างาน 

4) ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน (กรณีท างานเป็นกลุ่ม) 
5) ผู้เรียนได้เรียนตามความสามารถของตน 
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งานวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยสร้างกิจกรรมปฏิบัติการโดยใช้โปรแกรม Geometer’s Sketchpad ให้ 
ผู้เรียนได้น าความรู้หลังจากการเรียนด้วยบทเรียนโปรแกรมชนิดเส้นตรงไปแก้ปัญหาที่พัฒนาทักษะการคิด
ค านวณ และเรียกบทเรียนที่พัฒนาจากการบูรณาการลักษณะการสอนที่ใช้บทเรียนโปรแกรมชนิดเส้นตรง
และการสอนแบบปฏิบัติการว่า บทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab 
 

หลักการออกแบบบทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab 
 1. การออกแบบบทเรียนโปรแกรม  แบ่งได้ 2 แบบ ตามที่นิยมสร้างกัน คือ บทเรียนโปรแกรม
ชนิดเส้นตรงและบทเรียนโปรแกรมชนิดสาขามีหลักการออกแบบดังนี้ 
  แบบท่ี 1  บทเรียนโปรแกรมชนิดเส้นตรง 
  
                                                                      .................. 
 
 
 
 
                            แทน   กรอบเนื้อหาที่ 1  เสนอความคิดรวบยอด หรือ มโนมติ 
 
                            แทน   กรอบฝึกหัดที่มีค าถามแบบเติมค าหรือเลือกตอบ 
 
                            แทน   กรอบสรุป 
 
                            แทน   กรอบเนื้อหาที่ 2 
 

......................  เขียนเนื้อหาจนครบตามวัตถุประสงค์ ...................... 
 

 

  แบบท่ี 2  บทเรียนโปรแกรมชนิดสาขา 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 
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                                                                                       แทน  กรอบยืน    
 
                                                                                      แทน  กรอบสอน  
 
                                                                                      แทน  กรอบฝึกหัด  
 

แทน  กรอบสาขาเพ่ือซ่อมเสริม 
 

 ในผังแสดงเค้าโครงเรื่อง (story board) อาจมีกรอบสรุปอยู่ในแนวเดียวกับกรอบยืน  เพื่อ
ทบทวนเนื้อหาเดิมและช่วยในการเรียนรู้เนื้อหาใหม่ในกรอบต่อไป 
  
ขั้นตอนการสร้างบทเรียนโปรแกรม 
 1.  ศึกษาหลักสูตรเพ่ือจะได้ทราบวัตถุประสงค์และเนื้อหาของหลักสูตรในระดับชั้นที่สอน 
 2.  น าเนื้อหาที่เลือกแล้วมาเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 3. วางเค้าโครงเรื่องเรียงล าดับก่อนหลัง  และเรียงเนื้อหาจากง่ายไปยาก   กรณีที่เป็นบทเรียน
โปรแกรมชนิดสาขา  ต้องวางเค้าโครงการสอนเสริมด้วย 
 4. ลงมือเขียนบทเรียนโปรแกรมเป็นกรอบย่อย ๆ ซึ่งโดยทั่วไปการเขียนกรอบในบทเรียนมี
องค์ประกอบพื้นฐาน 4  องค์ประกอบ (I-S-R-C) (Harms, H.F., 2003, p.  2)  ดังนี้ 
  4.1  การสอน เป็นการที่ให้ข้อความรู้ (Information : I)  ซึ่งน าเสนอเนื้อหาที่ชัดเจน  
หากเนื้อหาใดมีลักษณะเป็นนามธรรมที่เข้าใจยากควรมีภาพประกอบการอธิบาย  จะท าให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
  4.2  การฝึกหัด  เป็นการใช้ค าถามหรืองานเป็นสิ่งเร้า (Stimulus : S)ให้ผู้เรียนใช้
ความคิดในการตอบค าถาม  การฝึกหัดเป็นการวัดความเข้าใจในการเรียนจากกรอบสอน  และอาจใช้ค าที่
จะช่วยแนะแนวทางให้ผู้เรียนตอบได้ถูกต้อง   
  4.3  การเฉลย เป็นการให้ค าตอบ (Response : R) ซึ่งผู้เรียนสามารถตรวจสอบค าตอบ
ได้ด้วยตนเอง 
  4.3  การสรุป เป็นการยืนยันความคิดที่ถูกต้อง (Confirmation : C) เพ่ือให้ผู้เรียนได้
ทบทวนความรู้และมีความพร้อมที่จะเรียนเนื้อหาในกรอบต่อไป ลักษณะการเขียนอาจเป็นการเติมค าตอบ
สรุปแนวคิด 

องค์ประกอบ I-S-R-C อาจน ามาเขียนเป็นกรอบได้ 3 กรอบ  โดยเขียนค าเฉลยไว้ทางช่อง
ด้านขวาใต้กรอบการฝึกหัด  หรือ มุมด้านบนของกรอบถัดไป  หรือในต าแหน่งที่ผู้สร้างบทเรียนจะ 
ออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนได้รับค าเฉลยทันทีทีตอบค าถามเสร็จ 

1 2 5 6 

1 5 

2 6 

3 4 7 8 
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 2. การออกแบบการเรียนรู้แบบปฏิบัติการ มีขั้นตอนที่ต้องพิจารณาสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งผู้สอน  
ผู้เรียน และเครื่องมือต่าง ๆ (http://www.flinders.edu.au, 2010)  ดังนี้ 

1.  ขั้นเริ่มต้น  ผู้สอนจะต้องตอบค าถามต่อไปนี้ 
 1.1  บทปฏิบัติการนี้จะน าไปสอนข้อความจริง (facts) หรือทักษะ (skills) หรือสอนทั้ง

สองอย่าง 
 1.2  จะใช้วิธีใดให้ผู้เรียนมีบทบาทในการเรียนรู้ 
 1.3  อะไรคือวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการใช้บทเรียนปฏิบัติการ 
  1)  เพ่ือสนับสนุนและเสริมแรงให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยใช้การปฏิบัติ 
                              จริงและใช้สถานการณ์จริง 
  2)  เพ่ือพัฒนาความเข้าใจของผู้เรียนด้วยกระบวนการทาง 
                             วิทยาศาสตร์  การแก้ปัญหา หรือ การท าโครงงาน 
  3)  เพ่ือพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในการเรียนรู้ เช่น การวัด  การสังเกต  การ 
                              แก้ปัญหา  การจดบันทึกข้อมูล  การท างานเป็นทีม  และการเขียน 
                              รายงาน และการน าเสนอ 
  4)  เพ่ือเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะเฉพาะด้าน 
  5)  เพ่ือเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน  ระหว่างผู้เรียนกับ 
                              ผู้สอน 
  6)  เพ่ือสร้างความกระตือรือร้นในการเรียนรู้เนื้อหาสาระของรายวิชา 
2.  ขั้นเตรียมการสอน  ผู้สอนจะต้องวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

รายการ ค าถามเพ่ือวิเคราะห์ 
1.  รายวิชา (The course)  อะไรคือวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ 

     ของรายวิชานี้ 
2. บทบาทของครู (Role)  ครูจะมีบทบาทอะไร 

 ครูคาดหวังเวลาที่ใช้ในการเรียนมากน้อย
เท่าใด 

 ครูจะต้องเข้าชั้นเรียนตลอดเวลาหรือไม่ 
3.  วัสดุการเรียน (Learning Materials) 
 

 

 ครูจะมีเอกสารคู่มือการเรียนหรือเอกสาร
ข้อความรู้ประเภทใดแจกให้กับผู้เรียน 

 เอกสารประกอบการปฏิบัติการมีลักษณะ
อย่างไร 

 ครูจะจัดหาหนังสือหรือเอกสารได้อย่างไร 
(ส าเนา หรือ จัดท า หรือจัดซื้อ) 
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4.  ความคาดหวัง (Expectations)  ผู้เรียนคาดหวังอะไรจากการเรียน 
 ผู้สอนคาดหวังให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้

ระดับใด (ความรู้ ความเข้าใจ  น าไปใช้  
วิเคราะห์ สังเคราะห์  ประเมินค่า) 

5. การประเมิน (Assessment) 
 
 
 
 

 ครูจะประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้อย่างไร 
 ผู้เรียนจะส่งชิ้นงานอย่างไรและเมื่อใด 
 ครูจะก าหนดเกณฑ์การประเมินอย่างไร 

6. สุขภาพและความปลอดภัย (Health and  
    Safety) 

 เครื่องมือที่ใช้ประกอบการปฏิบัติการส่งผล
ต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้สอนและ
ผู้เรียนอย่างไร 

7.  การสนับสนุน (Support)  ผู้ใดจะร่วมท ากิจกรรมในระหว่างปฏิบัติการ 
 ผู้ใดจะช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาในการใช้

เครื่องมือปฏิบัติ 
8.  ที่ตั้งของห้อง Room Allocations)  ตรวจสอบห้องเรียนก่อนเริ่มสอน 

 
3.  ขั้นตอนการสอนแบบปฏิบัติการ 

1) ขั้นน า  ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียนโดยกระตุ้นความสนใจ  และแนะน าขั้นตอน
การเรียน  การทดลอง 

2) ขั้นปฏิบัติ  ผู้ เรียนลงมือปฏิบัติโดยใช้วัสดุอุปกรณ์  และมีผู้สอนคอยให้
ค าปรึกษา 

3) ขั้นสรุป  ผู้เรียนเสนอผลงานการปฏิบัติ หรือการทดลองเป็นรายบุคคลหรือ
รายกลุ่ม 

4) ขั้นประเมินผล  ผู้สอนตรวจผลงานของผู้เรียนที่ได้จากการปฏิบัติ  การ
ทดลอง  และการท าแบบทดสอบ 

องค์ประกอบที่ส าคัญของบทเรียนปฏิบัติการ  ได้แก่  วัตถุประสงค์ (objectives)  เนื้อหาสาระ 
(information)  เครื่องมือ (equipment)  การด าเนินงาน (procedure)  แบบประเมินชิ้นงาน (lab 
measurement sheet)  (http://www.elins.fmipa.ugm.ac.id/, 2010) 

งานวิจัยนี้  ผู้วิจัยสร้างบทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab   โดยการใช้รูปแบบการน าเสนอ 2 
ส่วน  กล่าวคือ ส่วนที่ 1 ผู้เรียนเรียนรู้เนื้อหาจากบทเรียนโปรแกรมชนิดเส้นตรง  และส่วนที่ 2  ผู้เรียน
เสริมทักษะในการเรียนรู้โดยใช้บทปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Geometer’s Sketchpad  
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การประเมนิผลบทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab 
 การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนการสอนที่จัดท าเป็นบทเรียนมีหลาย
รูปแบบ  เช่น  บทเรียนส าเร็จรูป  บทเรียนปฏิบัติการ  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มนต์ชัย เทียนทอง 
(2544)  ได้ประเมินผลบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยประเมินผล 3 วิธี ได้แก่  (1) การหา
ประสิทธิภาพของบทเรียน(efficiency)  (2) การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน (effectiveness)  
และ (3)  การหาความคงทนทางการเรียนของผู้เรียน (retention of learning)  การที่ผู้เรียนมีบทบาทใน
การประเมินสื่อการเรียนการสอนจะช่วยให้ได้ข้อมูลที่จะน าไปปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาต้นแบบของสื่อให้
มีคุณภาพ (Dick & Carey, 1996; Tessmer, 1993) นอกจากนั้นผู้เรียนอาจมีส่วนช่วยให้ผู้ออกแบบสื่อได้
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการผลิตหรือแม้แต่การก าหนดวัตถุประสงค์ (Jonassen, 1991; Lebow, 1995)  

ส าหรับการประเมินผลบทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab ในการศึกษาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อ
ความหมายทางเรขาคณิตที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ปรับปรุงแนวคิดจากการประเมินผลบทเรียน
ดังกล่าวโดยก าหนดวัตถุประสงค์  ดังนี้ 

(1)  เพ่ือตรวจความถูกต้องด้านเนื้อหาสาระและด้านโครงสร้างของบทเรียน 
(2)  เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียน 
(3)  เพ่ือหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
(4)  การหาความคงทนของการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 การหาความถูกต้องของโครงสร้างของบทเรียน (structure of the lesson) ควร 
มีองค์ประกอบ 5 ส่วน  (http://www.nclrc.org/, 2004) ดังนี้ 
     (1)  การเตรียมบทเรียน (preparation)  ผู้เรียนควรทราบถึงวัตถุประสงค์และ
กิจกรรมที่จะใช้ในการเรียนรู้จากบทเรียน 
     (2)  การน าเสนอบทเรียน (presentation) ผู้เรียนควรได้รับการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง
ทั้งเนื้อหาสาระและกระบวนการเรียนรู้ที่สะดวกสบาย 
     (3)  การฝึกหัด (practice)  ผู้เรียนควรได้รับการฝึกหัดที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างครบถ้วน 
     (4)  การประเมิน (evaluation)  ผู้เรียนควรได้รับการประเมินเพ่ือให้ทราบถึงผล
สะท้อนกลับของการเรียนรู้  ซึ่งจะเป็นแนวทางในการติดตามและพัฒนาผู้เรียน 
     (5)  การขยาย (expansion)  ผู้เรียนควรได้รับการสนับสนุนให้น าความรู้ที่ได้รับจาก
การเรียนรู้เนื้อหาสาระและกระบวนการคิดไปสู่การเรียนรู้ที่เพ่ิมเติมได้ 

  การหาความเที่ยงตรงและความเชื่อม่ันของบทเรียน  ควรมีการประเมินการผลิตสื่อก่อน
น าไปใช้  4 ระยะดงันี้ (Tessmer, 1994, pp.  3 – 19) 
  (1)  ทบทวนโดยผู้เชี่ยวชาญ (expert review)  ผู้เชี่ยวชาญจะประเมินจุดอ่อนและจุด
แข็งของสื่อ  ผู้เชี่ยวชาญอาจเป็นผู้เชี่ยวชาญทางเนื้อหา  ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค  นักออกแบบ   หรือ
ผู้สอน 
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  (2)  ทดลองใช้กับรายบุคคลหนึ่งต่อหนึ่ง (One-to-One) โดยผู้ประเมินใช้สื่อที่สร้าง
ขึ้นกับผู้เรียนครั้งละหนึ่งคน  สังเกตพฤติกรรมผู้เรียนในระหว่างใช้สื่อ  บันทึกข้อค าถามและข้อแนะน าของ
ผู้เรียนในระหว่างใช้สื่อหรือหลังการใช้สื่อ  เพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไข 
  (3)  ทดลองกับกลุ่มเล็ก (Small Group)  ผู้ประเมินน าสื่อที่ได้แก้ไขปรับปรุงจากการ
ทดลองจากรายบุคคลหนึ่งต่อหนึ่งมาใช้ทดลองกับกลุ่มเล็ก  เพ่ือจดบันทึกพฤติกรรมและข้อเสนอแนะของ
ผู้เรียนทั้งกลุ่ม  และน าข้อมูลไปปรับปรุงแก้ไข 
  (4)  ทดลองภาคสนาม (Field Test)  ผู้ประเมินน าสื่อที่ได้แก้ไขปรับปรุงจากการทดลอง
จากกลุ่มเล็กมาทดลองใช้กับกลุ่มใหญ่ที่ใกล้เคียงกับผู้เรียนตามสภาพจริง   
 งานวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยก าหนดขั้นตอนการประเมินผลบทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป เพ่ือหาความ
เที่ยงตรงและความเชื่อม่ันของบทเรียน  ดังนี้ 
  (1) ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ 1) การเตรียม
บทเรียน  เช่น ค าชี้แจงวิธีเรียน 2)  ความถูกต้องด้านเนื้อหาและโครงสร้างของบทเรียน  3) การประเมิน
ก่อนและหลังการใช้บทเรียน 4)  การประเมินความคงทนทางการเรียนของผู้เรียน   
  (2)  ทดลองใช้บทเรียนเป็นรายบุคคล ประมาณ 3 - 4 คน  หากพบว่าผู้เรียนไม่เข้าใจ
สาระที่น าเสนอในกรอบใด  ผู้สร้างบทเรียนจะอภิปรายกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล  เพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุง
แก้ไข 

 

การหาประสิทธิภาพของบทเรียน 
 การจัดการเรียนรู้เป็นการจัดการที่มีระบบ  ซึ่งต้องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่   1) ปัจจัยน าเข้า
(input) เช่น   ผู้เรียน  ผู้สอน  สื่อ  สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  2)  กระบวนการที่ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้  (learning management process)  เช่น วิธีสอน  กิจกรรมการเรียน  การวัดผลประเมินผล  
และ 3) ผลลัพธ์ (output) หรือ ผลลัพธ์การเรียนรู้ (learning outcomes) เช่น  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ความส าเร็จในการสอน  เป็นต้น   

ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ จึงมีแนวคิดเทียบเคียงได้กับประสิทธิภาพของระบบ  โดย
เปรียบเทียบประโยชน์ที่เกิดขึ้นในผลผลิต (output) หลังกระบวนการผลิต (process) ต่อคุณภาพเบื้องต้นของ
สิ่งที่น าเข้า ก่อนกระบวนการผลิต (Clarkson, J. & Eckert, C., 2004) 

ส าหรับความหมายของประสิทธิภาพของบทเรียนได้มีผู้ให้ความหมายแตกต่างกันตามลักษณะ
ของบทเรียน เช่น มนต์ชัย เทียนทอง (2544)  ได้ให้ความหมายประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน (efficiency) ว่า หมายถึง ความสามารถของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการสร้าง
ผลสัมฤทธิ์ให้ผู้เรียนมีความสามารถท าแบบทดสอบระหว่างบทเรียน  แบบฝึกหัด  หรือ แบบทดสอบหลัง
บทเรียน ได้บรรลุวัตถุประสงค์ในระดับเกณฑ์ข้ันต่ าที่ก าหนดไว้ และก าหนดเกณฑ์ขั้นต่ าโดยใช้ค่าเฉลี่ยร้อย
ละของคะแนนที่เกิดจากการตอบค าถามหรือการท าแบบฝึกหัดระหว่างบทเรียนกับค่าเฉลี่ยร้อยละของที่
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เกิดจากการท าแบบทดสอบหลังเรียน  โดยเปรียบเทียบในรูปของอัตราส่วน Event 1 / Event 2 หรือ
เขียนอย่างย่อเป็น 21/EE  เช่น 90 / 90 หรือ 85 / 85 

มนตรี  แย้มกสิกร (2551)  ได้กล่าวถึง การหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่มีหลักการและ
แนวคิดสนับสนุนแนวคิดของรองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กุมุท ที่ใช้เกณฑ์มาตรฐาน 90 / 90 และแนวคิด
ของศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์  พรหมวงศ์  ที่ใช้เกณฑ์  21/EE   โดยอธิบายว่า  เกณฑ์มาตรฐาน 90 / 90  
เป็นวิธีการที่มีหลักการเรียนแบบรอบรู้ (mastery learning) เป็นส าคัญ ส่วนการหาประสิทธิภาพ E1 / 
E2 มีหลักการประเมินพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง (process)  และการประเมินสุดท้าย (product) 

เกณฑ์มาตรฐาน 90 / 90 มีผู้น าไปใช้เป็น 2 แนวคิด ดังนี้  
แนวคิดที่ 1 ก าหนดให้ 90 ตัวแรก  หมายถึง  ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทั้งกลุ่ม 

ที่ได้จากการวัดด้วยแบบทดสอบวัดความรู้หลังจากเรียนบทเรียนที่สร้างขึ้นจบลง   และก าหนดให้ 90 ตัว
หลัง  หมายถึง  ร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่สามารถท าแบบทดสอบวัดความรอบรู้หลังจากเรียนบทเรียนที่
สร้างข้ึนจบลง  โดยผ่านตามเกณฑ์ของวัตถุประสงค์ทุกวัตถุประสงค์ (มนตรี  แย้มกสิกร, 2551, หน้า 9)   
   

ตัวอย่างการค านวณค่าประสิทธิภาพบทเรียน  (แนวคิดที่ 1)      
ล าดับ 
ผู้เรยีน 

วัตถุประสงค์ 1 วัตถุประสงค์ 2 วัตถุประสงค์ 3 รวม 
( x ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           9 
2           10 
3           9 
4           10 
5           8 
6           10 
7           9 
8           10 
9           9 
10           9 
11           9 
12           9 

รวม ( y ) 11 12 9 11 11 11 12 12 11 11 92.5 /

92.5
     

          
 จากตัวอย่างแนวคิดที่ 1  หาประสิทธิภาพของบทเรียนได้  92.5 / 92.5   
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 92.5 ตัวแรก เป็นค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนที่ตอบถูกจากจ านวนข้อค าถาม 10 ข้อ ของผู้เรียน 

                    12 คน คือ   111
100 92.5%

120

x

m n
  



  เมื่อ x  คือ คะแนนรวมของแต่ละคน   

                    m  คือจ านวนข้อค าถาม 10 ข้อ และ n  คือจ านวนผู้เรียน 12 คน  
92.5 ตัวหลัง เป็นค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนที่ตอบถูกรายข้อของผู้เรียน 12 คน จ านวน 10 ข้อ   

                    คือ  111
100 92.5%

120

y

m n
  



  เมื่อ y  คือ คะแนนรวมของแต่ละข้อค าถามท่ีมีผู้เรียน 

                    ตอบถูก  m  คือจ านวนข้อค าถาม 10 ข้อ และ n  คือจ านวนผู้เรียน 12 คน  
 

 แนวคิดที่ 2  ก าหนดเกณฑ์ 90 / 90 เป็นตัวชี้วัดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่แสดงว่า ร้อยละ 90 ของ
ผู้เรียนตอบข้อค าถามถูกต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90 ทั้งรายข้อระหว่างเรียนและรวมทุกข้อหลังเสร็จสิ้น
บทเรียน (Harms, H.F., 2003, p.  2) 

ตัวอย่างการค านวณค่าประสิทธิภาพบทเรียน  (แนวคิดที่ 2) 
ล าดับ 
ผู้เรยีน 

วัตถุประสงค์ 1 วัตถุประสงค์ 2 วัตถุประสงค์ 3 รวม 
( x ) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ผ่าน/ 
ไม่ผา่น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           9 90 ผ 
2           10 100 ผ 
3           9 90 ผ 
4           10 100 ผ 
5           8 80 มผ 
6           10 100 ผ 
7           9 90 ผ 
8           10 100 ผ 
9           9 90 ผ 
10           9 90 ผ 
11           9 90 ผ 
12           9 90 ผ 

รวม ( y )  11 12 9 11 11 11 12 12 11 11   91.67% 

คิดเป็น
ร้อยละ 

91.7 100 75 91.7 91.7 91.7 100 100 91.7 91.7 
   

ผ่าน/ไม่
ผ่าน 

ผ ผ มผ ผ ผ ผ ผ ผ ผ ผ 90 %  
 

 

จากตัวอย่างแนวคิดท่ี 2  หาประสิทธิภาพของบทเรียนได้  90 / 91.67   
 90 ตัวแรก   เป็นเกณฑ์ร้อยละขั้นต่ าของค่าเฉลี่ยของจ านวนผู้ตอบข้อค าถามถูกเป็นรายข้อ 
ระหว่างเรียนกรอบฝึกหัด 
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 91.67 ตัวหลัง  เป็นเกณฑ์ร้อยละขั้นต่ าของค่าเฉลี่ยของจ านวนผู้ตอบข้อค าถามถูกทั้งบทเรียน
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียน 

เกณฑ์ประสิทธิภาพ E1 / E2  เป็นเกณฑ์ที่พิจารณา E1 ในระหว่างกระบวนการเรียน  และ E2 
หลังกระบวนการเรียน  ซึ่งมีสูตรการค านวณ  ดังนี้ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ, 2529) 

 

       
A

N

x

E

a
100*

1


















                
B

N

x

E

b
100*

2


















 

 
 เมื่อ  E1  คือ   ประสิทธิภาพระหว่างกระบวนการเรียนโดยคิดจากคะแนนเฉลี่ยของ 
                                  แบบทดสอบระหว่างบทเรียนแต่ละเรื่องคิดเป็นร้อยละ 
                    E2  คือ   ประสิทธิภาพหลังกระบวนการเรียนโดยคิดจากคะแนนเฉลี่ยของ 
                                  แบบทดสอบท้ายบทเรียนแต่ละเรื่องคิดเป็นร้อยละ 
                ax  คือ   คะแนนรวมของผู้เรียนจากแบบทดสอบระหว่างเรียน 
     bx  คือ   คะแนนรวมของผู้เรียนจากแบบทดสอบหลังบทเรียน 
                   A    คือ   คะแนนเต็มของแบบทดสอบระหว่างบทเรียน 
        B    คือ   คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังบทเรียน 
        N   คือ   จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
 

  เมื่อเปรียบเทียบการหาค่าประสิทธิภาพมาตรฐาน 90 / 90 ตามแนวคิดที่ 1  และ การหาค่า
ประสิทธิภาพโดยใช้ E1 / E2  พบว่าใช้แนวทางในการค านวณเช่นเดียวกัน  แต่แตกต่างกันในเรื่องของการ
ก าหนดเกณฑ์ร้อยละขั้นต่ า  ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ด าเนินการวิจัยในแต่ละสาขาวิชา  เช่น  ก าหนด  
E1 / E2  =  75 / 75  หรือ E1 / E2 = 80 / 80  หรือ  E1 / E2 = 85 / 85  เป็นต้น 

 

งานวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยให้ความหมายประสิทธิภาพของบทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป ว่าหมายถึง 
ความสามารถของบทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab ในการศึกษาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อความหมายทาง
เรขาคณิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรแกนกลางของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส าหรับครูคณิตศาสตร์ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล และสังกัดส านักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร  จ านวน 4  หน่วย และการหาประสิทธิภาพของ
บทเรียน  ผู้วิจัยได้น าแนวคิดทั้งหมดท่ีศึกษามาพิจารณาประกอบกับหลักการพ้ืนฐานของการเรียนรู้แบบ
รอบรู้และการเรียนรู้จากประสบการณ์ โดยผู้เรียนจะประสบ   ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดและใช้
เวลาการเรียนรู้แตกต่างกันตามความสามารถของแต่ละบุคคล  และเกณฑ์ท่ีก าหนดเกณฑ์ใช้ร้อยละ 90 
ของจ านวนผู้ตอบข้อค าถามถูกท้ังรายข้อและรวมทุกข้อ นั่นคือ ใช้เกณฑ์  90 / 90 ตามแนวคิดท่ี 2  ใน
การพิจารณาค่าประสิทธิภาพบทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป 
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การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  ผลสัมฤทธิ์ (achievement) เป็นความส าเร็จที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์  ซึ่งต้องใช้ความ
ทุ่มเท (exertion)  ทักษะ (skill) การฝึกปฏิบัติ (practice) หรือ ความอุตสาหะมุ่งมั่น (perseverance) 
(http://www.wordnik.com/words/achievement, 2004) 
  การเรียนรู้ (learning) เป็นการได้รับความรู้ใหม่ (new knowledge) การสร้าง
พฤติกรรมใหม่ (new behaviors)  การมีทักษะใหม่ (new skills)  การสร้างคุณค่าใหม่ (new value) 
การสร้างความเข้าใจ  รวมทั้งการสร้างแนวคิดจากการสังเคราะห์ (synthesizing) ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Learning, 2010) 
 เมื่อน าความหมายดังกล่าวมาก าหนดเป็นความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  จะได้ดังนี้    
“ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ หมายถึง ความส าเร็จของการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์  เพ่ือให้ได้
ความรู้ใหม่  พฤติกรรมใหม่  ทักษะใหม่  คุณค่าใหม่  ความเข้าใจ  รวมทั้งแนวคิดจากการสังเคราะห์ 
ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ” 
 ไพศาล หวังพานิช (2536, หน้า 89) ได้ให้ความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่า หมายถึง 
คุณลักษณะและความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอนเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ
ประสบการณ์การเรียน 
 งานวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยให้ความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของครูคณิตศาสตร์ที่ศึกษา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อความหมายทางเรขาคณิตโดยใช้บทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป ว่า หมายถึง
ความส าเร็จของการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อความหมายทางเรขาคณิตตามตัวชี้วัดของผลการเรียนรู้
เรขาคณิตระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งจะตรวจสอบระดับความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์และแบบวัดการปฏิบัติการ 
      
การหาความคงทนของการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  ความคงทนของการเรียนรู้ (retention of learning) หมายถึงความสามารถของผู้เรียน
ในการระลึก (recall) หรือจดจ า (recognize) ความรู้ที่เคยเรียนรู้หรือเคยมีประสบการณ์  หรือหมายถึง 
ความสามารถด้านความจ า (memory) (http://www.answers.com/topic/retention, 2010) 
  Dr. F. Robert Treichler ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  สาขาจิตวิทยา  ของมหาวิทยาลัย 
Kent State  (Adams & Webster, 2006, pp. 3 - 4)   พบว่า    ผู้เรียนมีความคงทนในการเรียนมาก
หรือน้อยขึ้นอยู่กับสื่อการเรียนรู้ที่ผู้สอนใช้  ซึ่งแสดงเป็นรูปพีระมิด ดังภาพต่อไปนี้  
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ภาพที่ 3  พีระมิดประสบการณ์การเรียนรู้ 
 

ที่มา : Adams, T. & Webster, B., 2006, p. 4 
 

 งานวิจัยนี้  ผู้วิจัยพัฒนาบทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูปที่ใช้พื้นฐานของหลักการเรียนแบบรอบรู้และ
การเรียนจากประสบการณ์  จึงคาดว่าผู้เรียนจะมีความคงทนในการเรียนรู้ ร้อยละ 75  - 90  ซึ่งการหา
ความคงทนในการเรียนรู้จะพิจารณาดังนี้ 
  (1)  หลังจากสิ้นสุดการเรียนบทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูปไม่เกิน 1 สัปดาห์ (7 วัน)  
  (2)  หลังจากสิ้นสุดการเรียนบทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูปไม่เกิน 1 เดือน (30 วัน)   
 หากบทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูปที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความคงทนผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนดจะถือว่า
บทเรียนมีคุณภาพด ี
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
       เนื่องจากงานวิจัยนี้ใช้บทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป  ซึ่งเป็นการบูรณาการรูปแบบการเรียนรู้ที่ 

ใช้บทเรียนโปรแกรมหรือบทเรียนส าเร็จรูป  และบทเรียนปฏิบัติการซึ่งจะใช้โปรแกรม Geometer’s 
Sketchpad ในการสนับสนุนผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติการที่สอดคล้องกับความรู้ที่ได้รับจากการ
เรียนรู้ตามรูปแบบของบทเรียนส าเร็จรูป  ดังนั้น การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องจึงก าหนดขอบเขตที่
เกี่ยวข้องกับบทเรียนส าเร็จรูปและบทปฏิบัติการ 

งานวิจัยบทเรียนส าเร็จรูป 
อารี ปิยะวัชร์ (2550)  ได้ท าการวิจัยการใช้บทเรียนส าเร็จรูป  โดยวิธีการสอนแบบ 

ร่วมมือเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1  โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 
4 ประเภท ได้แก่ 1) บทเรียนส าเร็จรูป 7 เรื่อง  (ทศนิยมและการเปรียบเทียบทศนิยม   การบวกและการ
ลบทศนิยม การคูณและการหารทศนิยม เศษส่วนและการเปรียบเทียบเศษส่วน  การบวกและการลบ
เศษส่วน  การคูณและการหารเศษส่วน   และ  ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วน)  2)  แบบ
ประเมินคุณภาพบทเรียนส าเร็จรูปส าหรับผู้เชี่ยวชาญ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยมและเศษส่วน 4) แบบทดสอบความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียน
ส าเร็จรูปแบบร่วมมือวิชา คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องทศนิยมและเศษส่วน  เมื่อด าเนินการ
วิจัยกับกลุ่มตัวอย่าง 94 คน ที่เลือกโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย จากประชากร 272 คน แล้วได้ผลการทดลอง ดังนี้ 
1) บทเรียนส าเร็จรูปวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยมและเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 81.563 / 84.5745  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (80 / 80)  2)ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ของผู้เรียนหลังการเรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูปแบบร่วมมือ
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ ที่ระดับ .01  3) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียน
ส าเร็จรูป วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน อยู่ในระดับ  พึงพอใจมาก 
  อรุณี  เพ็งประสพ (2552)  ได้ท าการวิจัยเรื่องการใช้บทเรียนส าเร็จรูปโดยการเรียนแบบ
ร่วมมือ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  จ านวน 42 คน 
โดยออกแบบแผนการทดลองที่มีกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) 
บทเรียนส าเร็จรูปโดยการเรียนแบบร่วมมือที่ใช้ประกอบการสอนซ่อมเสริม มีเนื้อหา 3 หน่วย  ใช้เวลา
เรียน 19 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ จ านวน 20 ข้อ และ 
3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป  ผลวิจัยพบว่า 1) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สอนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  สูง
กว่านักเรียนที่เรียนด้วยวิธีปกติ  อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05  2)  บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การประยุกต์
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  มีประสิทธิภาพ 82.14 / 83.81  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  ผู้สอนสามารถ
น าไปใช้เป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง  3) นักเรียนที่เรียน
ด้วยบทเรียนส าเร็จรูป มีความพึงพอใจต่อการสอนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปอยู่ในระดับมาก 
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นวลจันทร์ วิเศษ ( 2546 ) การพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูปการ์ตูนประกอบกิจกรรมการเรียนการ
สอน เรื่องการประหยัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษา  ปีที่4 
ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนส าเร็จรูปการ์ตูนประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง การประหยัด กลุ่ม
สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.20 / 88.12 มี
ค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ .71 มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจากก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

งานวิจัยบทเรียนปฏิบัติการ 
 วิมล  อยู่พิพัฒน์ (2551)  ได้ท าวิจัยบทเรียนปฏิบัติการโดยใช้โปรแกรม GSP (Geometer’s 
Sketchpad) ที่เน้นทักษะการเชื่อมโยง เรื่อง การวัด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ออกแบบแผนการทดลองแบบ One-Group Pretest Posttest Design  โดยสุ่มตัวอย่างแบบการสุ่มอย่าง
ง่าย จ านวน 1 ห้องเรียน 30 คน ด าเนินการสอนโดยใช้บทเรียนปฏิบัติการโดยใช้โปรแกรม GSP ที่เน้น
ทักษะการเชื่อมโยง เรื่อง การวัด โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการสอนด้วยตนเอง ใช้เวลาทั้งสิ้น 11 ชั่วโมง 
ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภายหลังได้รับ
การสอนด้วยบทเรียนปฏิบัติการโดยใช้โปรแกรม GSP ที่เน้นทักษะการเชื่อมโยง เรื่อง การวัด สูงกว่าก่อน
ได้รับการสอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ (2553) ได้ท าวิจัยสร้างบทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab โดยใช้
ประกอบการเรียนรายวิชาการศึกษาทั่วไป ISM 1102 การคิดสร้างสรรค์และการตัดสินใจ เรื่อง การ
วิเคราะห์ข้อมูล  ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยนานาชาติ ที่ลงทะเบียนรายวิชานี้  โดยใช้วิธีสุ่มแบบ
กลุ่ม จ านวน 1 กลุ่ม ได้นักศึกษา 35 คน  การทดลองนี้ออกแบบแผนการทดลองแบบ One-Group 
Pretest Posttest Design  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) บทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab 
เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลมีประสิทธิภาพ 90.3/91.4  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 90/90 นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ 0.05   และนักศึกษามีความคงทนในการเรียนรู้ระหว่าง 
ร้อยละ 84.36 และร้อยละ 89.9  
 งานวิจัยการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ 
 Dale, T.C. & G.J.Cuevas (1992) ได้ท าการส ารวจการเรียนรู้คณิตศาสตร์และภาษา พบว่า 
การสอนคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กอายุ 3 – 11 ปี ครูจะใช้การสอนแบบเก่า คือ เน้นการสอนที่เครื่องหมาย
และสัญลักษณ์ และใช้ภาษาน้อยมาก  ท าให้การทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ที่เป็นโจทย์ปัญหา  ซึ่งมีถ้อยค าที่
ต้องวิเคราะห์ความหมายและหลักการของความรู้ที่จะน ามาใช้แก้ปัญหา  ดังนั้น การเรียนการสอน
คณิตศาสตร์และภาษาควรมีการบูรณาการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  
 McLeman, L. (2012) ได้ท าส ารวจแนวคิดของครูเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของภาษาอังกฤษที่
นักเรียนใช้ในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ซึ่งผลการส ารวจพบว่า ครูควรช่วยเหลือนักเรียนให้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ด้วย  ไม่เพียงแต่ให้เรียนรู้ค าศัพท์แต่เพียงอย่างเดียว 
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ภาพที่ 4  โมเดลการพิจารณาบทบาทของภาษาที่มีต่อกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ 
                             ที่มา : http://www.iejme.com/012012/d2.pdf 
 
 ส าหรับงานวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยสร้างบทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูปในการศึกษาภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อความหมายทางเรขาคณิต ของครูสอนคณิตศาสตร์สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และสังกัดส านักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 40 คน โดยใช้รูปแบบ One-Group 
Pretest Posttest Design  โดยเครื่องมือประกอบด้วย 1)  บทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab ใน
การศึกษาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อความหมายทางเรขาคณิตจ านวน 4 หน่วย  2)  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  แบบทดสอบก่อนเรียน  แบบทดสอบระหว่างเรียน  และแบบทดสอบหลังเรียน  3) แบบ
ส ารวจความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อบทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป  ส าหรับแบบทดสอบหลังเรียนจะ
น าไปใช้ในการตรวจสอบความคงทนในการเรียนรู้หลังจากศึกษาบทเรียนเสร็จสิ้นแล้ว  7  วัน  และ  30  
วัน   
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บทที่ 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบหนึ่งกลุ่ม  วัดก่อนและหลัง (one-group pretest  
posttest design) โดยผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการทดลองใช้บทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป 
PI_Lab ในการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อความหมายในเรขาคณิต 3 ประการ คือ   1) เพื่อหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab  2) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่ใช้
บทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab  3) เพ่ือศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ใช้บทเรียนฏิบัติการ
ส าเร็จรูป PI_Lab  ดังนั้นเพ่ือให้การวิจัยบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ผู้วิจัยจึงได้ก าหนด 
วิธีด าเนินการวิจัยดังรายละเอียดที่จะน าเสนอตามล าดับดังต่อไปนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล   
4. การวิเคราะห์ข้อมูล   

 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

 ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้  คือ ผู้สอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล สังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสังกัดส านักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร  ที่

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมโครงการการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ที่วิทยาลัย

นานาชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดให้บริการวิชาการในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 จ านวน 

54 คน  

กลุ่มตัวอย่ำง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกโดยใช้วิธีแบบสุ่มอย่างง่าย (random sampling) 

จ านวน 40 คน เพ่ือศึกษาเฉพาะเรื่องการเรียนรู้การสื่อความหมายทางเรขาคณิต 
 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 3 ชนิด ประกอบด้วย    

1.  บทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab ในการศึกษาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อ 
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ความหมายทางเรขาคณิต   โดยแต่ละกิจกรรมน าเสนอเป็นบทเรียนโปรแกรมชนิดเส้นตรงและบท
ปฏิบัติการที่ใช้ Geometer’s Sketchpad จ านวน 4 หน่วย ใช้เวลารวม 12 คาบ 
  2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อความหมายทาง
เรขาคณิต  เป็นแบบทดสอบแบบเติมค าตอบ  จ านวน 20 ข้อ 
  3.  แบบทดสอบวัดความคงทนในการศึกษาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อความหมายทาง
เรขาคณิต เป็นแบบทดสอบชนิดเติมค าตอบ จ านวน 20 ข้อ  ฉบับเดียวกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
    ผู้วิจัยได้วางแผนขั้นตอนการสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  เพ่ือน าไปสู่การ
วิเคราะห์ผลการวิจัย ตามผังการด าเนินงาน ดังนี้ 

ผังกำรสร้ำงเครื่องมือและตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ 
 

 

     

 

 

 

     

 

 

     

 

ขั้นตอนกำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ 
รายละเอียดของการด าเนินงานตามผังการสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือมี

ดังนี้ 
 1.  บทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab  เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูล  มีขั้นตอนการสร้างบทเรียน

และหาคุณภาพบทเรียน ดังนี้ 

วิเคราะหเ์นื้อหา 
ขั้นวิเครำะห ์

ขั้นออกแบบเคร่ืองมือ ก าหนดวัตถุประสงค ์

สร้างแบบทดสอบก่อน-หลัง สร้างบทเรยีน PI_Lab 

ขั้นพัฒนำ/ปรับปรุง 
ผู้เชี่ยวชาญ 

ตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องมือ ขั้นทดลองเคร่ืองมือ 

ปรับปรุงแก้ไข 
ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ทดลองรายบุคคล 

ปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) 

ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ขั้นทดลองจริง 

ขั้นวิเครำะห์ข้อมลู รวบรวมข้อมลู-วิเคราะห-์สรุป 
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       1.1  การสร้างบทเรียน  ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ จากเอกสาร ต ารา บทความ สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์  และสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ ในการด าเนินงาน ดังนี้ 

  1.1.1  ศึกษาหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตัวชี้วัดผลการ

เรียนรู้ของสาระเรขาคณิตและสาระทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์   

  1.1.2  ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab เช่น พ้ืนฐาน

ความคิดของการเรียนรู้   การสอนโดยใช้บทเรียนโปรแกรมหรือบทเรียนส าเร็จรูป   การสอนแบบ

ปฏิบัติการ   

  1.1.3  ศึกษาหลักการออกแบบบทเรียนโปรแกรมหรือบทเรียนส าเร็จรูป  บทเรียน

ปฏิบัติการ  เพ่ือน าลักษณะหรือองค์ประกอบของบทเรียนทั้งสองมาออกแบบบูรณาการเป็นบทเรียน

ปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab 

  1.1.4  สร้างบทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab จ านวน 4 หน่วย ใช้เวลาเรียน 12  คาบ 
ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ดังต่อไปนี้ 
  หน่วยที่ 1  PI_Lab 1  เรื่อง  Working with Point and Line 
  หน่วยที่ 2  PI_Lab 2  เรื่อง  Working with Line and Plane 
  หน่วยที่ 3  PI_Lab 3  เรื่อง  Working with Segments, Rays, and Angles 
  หน่วยที่ 4  PI_Lab 4  เรื่อง  Working with Polygons 
     1.2.  ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพของบทเรียน  ผู้ วิจัยได้เสนอบทเรียนต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 
ท่าน เพ่ือประเมินความเหมาะสมของบทเรียนในด้านเนื้อหาสาระและโครงสร้างของบทเรียนที่ใช้ในการ
ทดลองและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไข ตามหัวข้อต่อไปนี้   
  1.2.1  ด้านเนื้อหาสาระ 
   (1) ความถูกต้องของเนื้อหา 
   (2) ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
   (3) การเรียงล าดับจากง่ายไปยาก 
   (4) ความเหมาะสมกับเวลา 
  1.2.2  ด้านโครงสร้างของบทเรียน 
   (1)  แบ่งบทเรียนเป็นกรอบย่อย ๆ ง่ายต่อการเรียนรู้ 
   (2)  กรอบสอน กรอบฝึกหัด และกรอบสรุปมีความต่อเนื่องกัน 
   (3)  ค าตอบที่ส่งผลย้อนกลับต่อผู้เรียนถูกต้องและชัดเจน 
   (4)  มีค าชี้แจงที่ผู้เรียนปฏิบัติตามได้ง่าย 
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ผังโครงสร้ำงของบทเรียนปฏิบัติกำรส ำเร็จรูป PI_Lab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากการประเมินความเหมาะสมของบทเรียนในด้านเนื้อหาสาระและด้านโครงสร้างของบทเรียน 
ซึ่งใช้ลักษณะการประเมินแบบลิเคิร์ท (Likert) ที่มี 5 ระดับ  ที่ก าหนดค่าระดับความคิดเห็น ดังนี้ ระดับ 5 
เหมาะสมมากที่สุด  ระดับ 4 เหมาะสมมาก  ระดับ 3 เหมาะสมปานกลาง  ระดับ 2 เหมาะสมน้อย และ
ระดับ 1 น้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายแสดง ตวามเหมาะสมของบทเรียน (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 

  ในการประเมินคุณภาพบทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูปโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเนื้อหาสาระ

และด้านโครงสร้างของบทเรียน  ได้ผลประเมินเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ ระดับ เหมาะสม

มาก  และมีข้อเสนอแนะบางประการ  ดังนี้  

(1) กิจกรรมที่ใช้ GSP ควรจัดระดับการคิดจากการเห็นภาพไปสู่การคิดขั้นสูง 

Contents 

One-Dimension Figures Two-Dimension Figures 

PI_Lab 1 Working with 

Point and Line 

PI_Lab 2 Working 

with Line and Plane 

n 

PI_Lab 3 Working 

with Segments, Rays, 

and Angles 

 

PI_Lab 4 Working 

with Polygons 

 

8 Frames 
- Information 

- Stimulus 
- Response 

- Confirmation 

 

 

GSP Activity 1 

10 Frames 
- Information 

- Stimulus 
- Response 

- Confirmation 

 

 

18 Frames 
- Information 

- Stimulus 
- Response 

- Confirmation 

 

 

30 Frames 
- Information 

- Stimulus 
- Response 

- Confirmation 

 

 

GSP Activity 2 GSP Activity 3 GSP Activity 4 

www.ssru.ac.th



32 

 

(2) PI_Lab 4 ควรเพิ่มสมบัติของรูปสองมิติให้ครอบคลุมหลักสูตร 
(3)  ควรท าเอกสารอธิบายค าศัพท์ที่จ าเป็น 
 

  ผู้วิจัยได้น าข้อเสนอแนะข้อ (1) และ (2) ไปปรับแก้ไข  ส าหรับข้อ (3) ผู้วิจัยได้จัดท า

เอกสารอธิบายค าศัพท์ประกอบภาพ (Intuitive Description) 

         1.3  ขั้นตอนการหาประสิทธิภาพของบทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab ในการศึกษา

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อความหมายทางเรขาคณิต  ที่ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญแล้วไปทดลองใช้ 

(try out) กับครูสอนคณิตศาสตร์จ านวน 3 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 1  ครั้ง  เพ่ือหาข้อบกพร่องต่าง ๆ 

พร้อมทั้งหาประสิทธิภาพของบทเรียนปฏิบัติการ PI_Lab ได้ประสิทธิภาพของบทเรียน 88.5 / 88.4       

 2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ก่อนและหลังการใช้บทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป 
PI_Lab  ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 
      2.1  วิเคราะห์จุดประสงค์ของการเรียนรู้และสร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบ 
      2.2  สร้างแบบทดสอบชนิดแบบเติมค าตอบ จ านวน 20 ข้อ 
      2.3  น าแบบทดสอบปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิด้านเนื้อหาเพ่ือประเมินความตรงเชิงเนื้อหา 
(content validity) 
      2.4  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
เนื้อหาเสนอแนะ 
      2.5  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ปรับปรุงแล้วไปทดสอบกับครูคณิตศาสตร์ที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้ 

     2.6  น าผลการทดสอบจากข้อ 2.5 มาตรวจให้คะแนน  โดยตอบถูกให้ 1 คะแนน  ตอบผิด
หรือไม่ตอบให้ 0 คะแนน  แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อสอบเป็นรายข้อ  หาค่าความยากง่าย (p) และ ค่าอ านาจ
จ าแนก (r) ของข้อสอบแต่ละข้อ 
                2.7 คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายระหว่าง  0.20 ถึง  0.80  และมีค่าอ านาจจ าแนก
ตั้งแต่  0.20  ถึง  1.00  (ล้วน  สายยศ และอังคณา  สายยศ, 2539 , หน้า 184)  ได้ข้อสอบที่มีค่าความ
ยากง่าย (p) ตั้งแต ่ 0.43 ถึง 0.74 และค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.43 ถึง 0.82  จ านวน  20  ข้อ  และ
ครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามต้องการ 
               2.8  ค านวณค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใช้สูตร  KR-20 ของคูเดอร์-   ริ

ชาร์ดสัน  (Kuder-Richardson) ได้ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.934 

                 2.9  น าแบบทดสอบที่ผ่านการตรวจแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญ  และผ่านการคัดเลือกในข้อ  2.7  

จ านวน  20  ข้อ  ไปทดสอบกับครูคณิตศาสตร์ 40 คน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้ 
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 3.  แบบทดสอบวัดความคงทนในการศึกษาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อความหมายทางเรขาคณิต

เป็นแบบทดสอบชนิดเติมค าตอบ   จ านวน 20 ข้อ   ชุดเดียวกับแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน

ข้อ 2.9  การด าเนินการวัดความคงทนในการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 ท าการทดสอบภายหลังเสร็จสิ้นการเรียน

จากบทเรียน 7 วัน ครั้งที่ 2 ทดสอบภายหลังเสร็จสิ้นการเรียนจากบทเรียน 30 วัน แล้วเก็บรวบรวม

ข้อมูล  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยใช้หลักเกณฑ์การวัดความคงทนของการสอนโดยใช้

เกณฑ์ ความคงทนระหว่าง 75 %  และ  90 % ส าหรับการสอนที่ให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงและวิธีอ่ืน ๆ ที่

นอกเหนือจากสอนแบบบรรยาย หรืออ่านอย่างดียวหรือใช้โสตทัศนูปกรณ์อย่างเดียว ( Adams, T. & 

Webster, B., 2006) 

วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการด าเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล  มีข้ันตอนดังนี้ 
 1.  สุ่มครูคณิตศาสตร์ที่ลงทะเบียนสมัครเข้ารับการอบรมโครงการการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม (cluster sampling) ที่สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
จ านวน 1 กลุ่ม มกีลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 คน ส าหรับครูคณิตศาสตร์ที่ไม่ได้รับการสุ่ม   
 2.  ท าการทดสอบก่อนศึกษาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อความหมายทางเรขาคณิต  แล้วเก็บ
รวบรวมข้อมูล 
 3.  ครูคณิตศาสตร์กลุ่มตัวอย่าง 40 คน ศึกษาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อความหมายทางเรขาคณิต  
โดยใช้บทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 4.  เมื่อครูคณิตศาสตร์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเรียนจบแล้วท าการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนทันที  
แล้วเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อไปวิเคราะห์ 
 5.  หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนบทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab แล้วได้ประเมินความคงทนใน
การเรียนรู้โดยให้ครูคณิตศาสตร์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบหลังเรียน อีก 2 ครั้ง   ครั้งที่ 1 
ทดสอบหลังเสร็จสิ้นการเรียนไม่เกิน 7 วัน  ครั้งที่ 2 หลังเสร็จสิ้นการเรียนไม่เกิน 30 วัน แล้วเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อไปวิเคราะห์ 
 6.  น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการค านวณทางสถิติ 
 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล  
 ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลและใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ผลการตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหาสาระและด้านโครงสร้าง 
ของบทเรียน ที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ  ใช้การแปลความหมายของระดับคะแนน ดังนี้ 

4.51 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด 
   3.50 – 4.50 หมายถึง เมาก 
   2.51 – 3.50 หมายถึง ปานกลาง 
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   1.51 – 2.50 หมายถึง น้อย 
   1.00 – 1.50 หมายถึง น้อยที่สุด 
 

2. การหาค่าเฉลี่ย (mean) ใช้สถิติในการวิเคราะห์ ดังนี้ 

n

x
X


  

      

    X   คือ  ค่าเฉลี่ย 
             x   คือ  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
                                                  n  คือ  จ านวนครูคณิตศาสตร์กลุ่มตัวอย่าง 
 

3. การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ใช้สถิติในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
   

 
1

..

2







n

Xx
DS  

   

                                    เมื่อก าหนด   คือ  การหาผลรวม 
           x     คือ  คะแนนแต่ละคน 
           X   คือ  ค่าเฉลี่ย 
            n  คือ  จ านวนครูคณิตศาสตร์กลุ่มตัวอย่าง 
 

 4.  การหาประสิทธิภาพของบทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab   ใช้การวิเคราะห์ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย   

4.1 ค่าเฉลี่ยร้อยละของจ านวนรายข้อที่ผ่านเกณฑ์ 90 %  คือ   

                            %90100* 








A

pa  
 

   เมื่อก าหนด     ap  คือ จ านวนรายข้อที่ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ 90 % 
                                                A    คือ จ านวนข้อทั้งหมด 

4.2 ค่าเฉลี่ยร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ 90 %  คือ             

                                %90100* 








B

pb  

   เมื่อก าหนด    bp   คือ จ านวนครูคณิตศาสตร์กลุ่มตัวอย่างที่ผ่านเกณฑ์ 90 % 
                                                B    คือ จ านวนครูคณิตศาสตร์กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
 

5. การทดสอบความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน  ใช้สถิติค่า t  
(paired t-test) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป  ตามสูตรดังนี้ 
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1

22







 



n

DDn

D
testt  

 

   เมื่อ  n   คือ  จ านวนครูคณิตศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
           D  คือ  ค่าความแตกต่างของคะแนนสอบหลังเรียนกับก่อนเรียน 
 

6. การประเมินความคงทนในการเรียนรู้  ใช้การวิเคราะห์โดยการค านวณค่าร้อยละเฉลี่ย 
ของคะแนนที่แตกต่างกันของแต่ละคนที่ได้จากการสอบหลังเรียนเมื่อสิ้นสุดการเรียนและการสอบหลังจาก
สิ้นสุดการเรียน 7 วัน  และสิ้นสุดการเรียน 30 วัน  ตามสูตร ดังนี้ 
 

  6.1  การประเมินความคงทนครั้งที่ 1  %90100*
)( 1














 
n

xx
 

  6.2  การประเมินความคงทนครั้งที่ 2  %75100*
)( 1














 
n

xx
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บทที่ 4 

ผลการวิจัย 

   ผู้วิจัยน ำข้อมูลทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่ำงที่ได้จำกกำรสอบก่อนเรียน  กำรสอบหลังเรียน  และ
กำรท ำกิจกรรมระหว่ำงเรียนบทเรียนปฏิบัติกำรส ำเร็จรูป PI_Lab ในกำรศึกษำภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อ
ควำมหมำยทำงเรขำคณิตมำวิเครำะห์เป็น 3 ตอน  คือ ตอนที่ 1 ผลกำรวิเครำะห์ที่เกี่ยวกับประสิทธิภำพ
ของบทเรียนปฏิบัติกำรส ำเร็จรูป PI_Lab ที่พิจำรณำร้อยละของค่ำเฉลี่ยของผลกำรท ำกิจกรรมระหว่ำง
เรียนแต่ละกรอบและร้อยละของค่ำเฉลี่ยของผลกำรท ำกิจกรรมครบทุกหน่วย  ตอนที่ 2 ผลกำร
เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน  และตอนที่ 3 ผลกำรวิเครำะห์ที่เกี่ยวกับ
ควำมคงทนในกำรเรียนด้วยบทเรียนปฏิบัติกำรส ำเร็จรูป PI_Lab ในกำรศึกษำภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อ
ควำมหมำยทำงเรขำคณิตโดยเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำงร้อยละของผลสอบหลังเรียนเมื่อเสร็จสิ้น
กำรเรียน 7 วัน และเม่ือเสร็จสิ้นกำรเรียน 30 วันกับร้อยละของผลสัมฤทธิ์หลังเรียน  
 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab  
ผู้วิจัยตรวจสอบกำรท ำกิจกรรมระหว่ำงเรียนแต่ละกรอบและกำรท ำกิจกรรมครบทุกหน่วย  ได้ผล

ของกิจกรรม  ดังตำรำง 1 
ตาราง 1 ผลกำรทดสอบค่ำประสิทธิภำพของบทเรียนปฏิบัติกำรส ำเร็จรูป PI_Lab  

ผลประเมินรำยข้อ ผลประเมินรำยบุคคล 
รวม ผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ รวม ผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ 
66 60 90.9 40 37 92.5 

 

 จำกตำรำง 1 ผลประเมินรำยข้อของบทเรียน พบว่ำ จ ำนวนข้อค ำถำม 66 ข้อ  มีผู้เรียนท ำถูกต้อง
ร้อยละ 90 ขึ้นไปมี 60 ข้อ ค่ำเฉลี่ยของผู้ตอบค ำถำมถูกเป็นรำยข้อค ำถำมระหว่ำงเรียน คิดเป็นร้อยละ 
90.9 และผลประเมินรำยบุคคล พบว่ำ ครูคณิตศำสตร์กลุ่มตัวอย่ำงมี 40 คน ท ำบทเรียนครบทุกหน่วย
ถูกต้องตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไปมี 37 คน ค่ำเฉลี่ยของจ ำนวนผู้ตอบค ำถำมของบทเรียนถูกเมื่อเสร็จสิ้นกำร
เรียนทุกหน่วย ซึ่งสรุปผลกำรหำประสิทธิภำพของบทเรียนปฏิบัติกำรส ำเร็จรูป PI_Lab เรื่อง กำร
วิเครำะห์ข้อมูลที่พัฒนำขึ้นในครั้งนี้ว่ำมีประสิทธิภำพเท่ำกับ 90.9 / 92.5 ซึ่งสูงกว่ำเกณฑ์ท่ีก ำหนด 
ตอนที่ 2  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน PI_Lab 
 กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของผลสัมฤทธิ์หลังเรียนและก่อนเรียนของครู
คณิตศำสตร์จำกกลุ่มตัวอย่ำง เพื่อหำข้อสรุปว่ำ  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อ
ควำมหมำยทำงเรขำคณิต หลังเรียนด้วยบทเรียนปฏิบัติกำรส ำเร็จรูป PI_Lab สูงกว่ำก่อนเรียนหรือไม่  
โดยมีค ำถำมกำรวิจัยหรือสมมุติฐำนที่ต้องทดสอบดังนี้ 
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 H0 : ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนด้วยบทเรียนปฏิบัติกำรส ำเร็จรูป PI_Lab หลังเรียนเท่ำกับก่อนเรียน 
 H1 : ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนด้วยบทเรียนปฏิบัติกำรส ำเร็จรูป PI_Lab หลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน 
กำรทดสอบใช้สถิติค่ำ t (paired t-test) ได้ผลดังตำรำง 2 
 

ตาราง 2 ผลกำรเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

คะแนน
ทดสอบ 

จ ำนวน
ตัวอย่ำง 

คะแนนเต็ม 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ค่ำ t-test 
สหสัมพันธ์ 

คะแนนก่อน-หลัง 
(r) 

ก่อนเรียน 
หลังเรียน 

40 
40 

20 
20 

8.65 
14.15 

2.55 
2.37 

23.157 * 0.817 

 

* มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ 05.0   (t.05,39 =1.684) 
 จำกตำรำง 2 ผลกำรวิเครำะห์พบว่ำ ผลต่ำงของคะแนนของนักศึกษำที่สอบก่อนเรียนและหลัง
เรียนต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ 05.0 และผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียน
ปฏิบัติกำร PI_Lab สูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่  05.0   นอกจำกนั้นผลกำรสอบก่อน
เรียนและหลังเรียนมีควำมสัมพันธ์กันสูงในทำงเดียวกัน ( r = 0.817) 
 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความคงทนในการเรียนด้วยบทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab  
 กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำงร้อยละของผลสอบหลังเรียนเมื่อเสร็จสิ้นกำร
เรียน 7 วัน และเมื่อเสร็จสิ้นกำรเรียน 30 วัน กับร้อยละของผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของครูคณิตศำสตร์จำก
กลุ่มตัวอย่ำง  เพ่ือหำข้อสรุปว่ำควำมคงทนในกำรเรียนรู้ด้วยบทเรียนปฏิบัติกำรส ำเร็จรูป PI_Lab อยู่
ระหว่ำง 75% และ 90 % หรือไม่   
 กำรทดสอบใช้กำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยของคะแนนสอบของหลังเรียนและคะแนนสอบเมื่อเสร็จ
สิ้นกำรเรียน 7วัน และ 30 วัน ได้ผลดังตำรำง 3 
ตาราง 3 ร้อยละของควำมคงทนในกำรเรียนรู้ของนักศึกษำด้วยบทเรียน PI_Lab เรื่อง กำรวิเครำะห์
ข้อมูลหลังเรียนเป็นเวลำ 7 วัน และ 30 วัน 

คะแนน จ ำนวนคร ู คะแนนรวม 
X  

ร้อยละของค่ำ
ควำมคงทนในกำร

เรียนรู้ 
คะแนนผลสัมฤทธิ์ 40 650 16.25  

คะแนนควำมคงทน (7 วัน) 40 572 14.30 88.61 

คะแนนควำมคงทน (30 วัน) 40 528 13.20 81.23 
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 จำกตำรำง 3 พบว่ำ ร้อยละของค่ำควำมคงทนในกำรเรียนรู้ของครูคณิตศำสตร์ในกำรศึกษำ
ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อควำมหมำยทำงเรขำคณิตหลังเรียนด้วยบทเรียน PI_Lab เป็นเวลำ 7 วัน เท่ำกับ 
ร้อยละ 88.61 และ 30 วัน เท่ำกับ ร้อยละ 81.23  ซึ่งอยู่ระหว่ำงร้อยละ 75 และ 90 ตำมเกณฑ์ที่ตั้ง
สมมุติฐำนไว้ 
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บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองการใช้บทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab  ในการศึกษา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อความหมายทางเรขาคณิต ส าหรับครูคณิตศาสตร์สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ในเขตกรุง เทพมหานครและปริ มณฑล และสังกัดส านักงานการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab  
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของครูคณิตศาสตร์กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab 
และ ศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ใช้บทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab   

 

สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้การทดลองแบบหนึ่งกลุ่ม  วัดก่อนและหลังเรียน  กลุ่มตัวอย่าง คือ ครู

คณิตศาสตร์สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

และสังกัดส านักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร  ที่ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมโครงการการอบรมการใช้

ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ที่วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัด

ให้บริการวิชาการในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีสุ่มแบบง่าย   จ านวน 

40 คน ที่สอนคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากประชากรที่เข้ารับการอบรม 54 คน ได้รับการศึกษา

ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ครบตามหลักสูตรของการอบรม   

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มี 2 ชนิด ได้แก่ เครื่องมือชนืดที่ 1 คือ บทเรียนปฏิบัติการ
ส าเร็จรูป PI_Lab ศึกษาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อความหมายทางเรขาคณิต ซึ่งผู้วิจัยได้จัดท าเป็น 4 หน่วย 
คือ หน่วยที่ 1  PI_Lab 1  เรื่อง  Working with Point and Line หน่วยที่ 2  PI_Lab 2  เรื่อง  
Working with Line and Plane หน่วยที่ 3  PI_Lab 3  เรื่อง  Working with Segments, Rays, and 
Angles  หน่วยที่ 4  PI_Lab 4  เรื่อง  Working with Polygons โดยแต่ละหน่วยแบ่งเนื้อหาเป็นกรอบ
ย่อย ๆ และมีกิจกรรมปฏิบัติการใช้ โปรแกรม Geometer’s Sketchpad (GSP)  เครื่องมือชนิดที่ 2 คือ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การวิเคราะห์ข้อมูลในการหาประสิทธิภาพของบทเรียน ผู้วิจัยใช้
การหาค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้ตอบค าถามถูกเป็นรายข้อค าถามระหว่างเรียน บทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป 
PI_Lab และค่าเฉลี่ยร้อยละของจ านวนผู้ตอบค าถามของบทเรียนถูกเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนทุกหน่วย การ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังการเรียน  ผู้วิจัยใช้ใช้สถิติค่า t (paired t-test)  
และการวิเคราะห์ความคงทนในการเรียนรู้ ผู้วิจัยใช้การทดสอบหลังเสร็จสิ้นการเรียน 17 วัน และ 30 วัน 
ผู้วิจัยใช้การค านวณหาค่าร้อยละของคะแนนที่ครูคณิตศาสตร์ตอบถูกลดลงจากการทดสอบหลังเรียน 
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 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab ในการศึกษา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อความหมายทางเรขาคณิต มีประสิทธิภาพ 90.9 / 92.5 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญที่ 05.0   ซึ่งตอบค าถามการวิจัยครั้งนี้  ส าหรับผลการวิจัยเกี่ยวกับความคงทนในการ
เรียนรู้ พบว่าผู้เรียนมีความคงทนใน 7 วันหลังเสร็จสิ้นการเรียนร้อยละ 86.61  และความคงทนใน 30 วัน 
หลังเสร็จสิ้นการเรียนร้อยละ 81.23  ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ คือ ร้อยละ 75 และ 90   
 

อภิปรายผล 
 จากการวิจัยผลการเรียนด้วยบทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab ในการศึกษาภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อความหมายทางเรขาคณิต  ตามหลักสูตรอบรมของวิทยาลัยนานาชาติ    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา พบว่า 
 1.  บทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab ในการศึกษาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อความหมายทาง
เรขาคณิต ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมามีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด คือ เท่ากับ 90.9/92.5 ซึ่งเป็นผล
ที่สอดคล้องมนตรี แย้มกสิกร (2551, หน้า 9) ที่ได้กล่าวว่า “ เปรื่อง กุมุท ก าหนดเกณฑ์การวัด
ประสิทธิภาพบทเรียน 90 / 90 โดย 90 ตัวแรก เป็นร้อยละเฉลี่ยของผลการเรียนระหว่างเรียนบทเรียน 
และ 90 ตัวหลัง เป็นร้อยละเฉลี่ยของผลการเรียนหลังเรียนบทเรียน” ซึ่งแสดงว่าผู้เรียนมีความเข้าใจใน
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในบทเรียนและเรียนรู้การสื่อความหมายทางเรขาคณิต  โดยผู้เรียนใช้เวลาแตกต่างกัน
ตามความสามารถของแต่ละบุคคล 
 2.  จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อความหมายทางเรขาคณิต 
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 05.0  ซึ่งสอดคล้องกับอรุณี เพ็งประสพ (2552) นวลจันทร์ วิเศษ (2546) และ
ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ (2553) ที่พบว่าการใช้บทเรียนส าเร็จรูปท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน และอ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรู้ 
 3.  การวิจัยด้านความคงทนในการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป PI_Lab ใน
การศึกษาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อความหมายทางเรขาคณิต  พบว่า ผู้เรียนมีความคงทนในการเรียนรู้หลัง
เสร็จสิ้นการเรียน 7 วัน และ 30 วัน เท่ากับ ร้อยละ 88.61 และร้อยละ 81.23  ทั้งนี้เพราะบทเรียน
ปฏิบัติการส าเร็จรูป ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองตามความแตกต่างระหว่างบุคคลและได้ปฏิบัติจริงจาก
การท ากิจกรรมที่ใช้โปรแกรม Geometer’s Sketchpad ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  หรือการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัว  ครูคณิตศาสตร์มีโอกาสได้ใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้ด้วย  จึงท าให้ความคงทนในการเรียนรู้เป็นไปตามเกณฑ์ ของ Dr. F. Robert 
Treichler ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  สาขาจิตวิทยา  ของมหาวิทยาลัย Kent State  (Adams & 
Webster, 2006, pp. 3 - 4)      ที่ได้แสดงพีระมิดของร้อยละของความคงทนในการเรียนรู้จะแตกต่างกัน
ตามวิธีสอนและสื่อการสอนที่แตกต่างกัน  ซึ่งวิธีสอนและสื่อการสอนที่สร้างความคงทนให้แก่ผู้เรียนต่ า
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สองอันดับ  ได้แก่ การบรรยาย ร้อยละ 5  การสอนแบบอ่านอย่างเดียว ร้อยละ 10 ส าหรับวิธีสอนและสื่อ
การสอนที่สร้างความคงทนให้แก่ผู้เรียนสูงสองอันดับ ได้แก่ การสอนแบบลงมือปฏิบัติจริง ร้อยละ 75 
และการสอนที่ใช้นวัตกรรมอ่ืน ๆ ร้อยละ 90   
 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

ข้อเสนอแนะด้านการเรียนการสอน 

             เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากใช้บทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูป  
PI_Lab ในการศึกษาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อความหมายทางเรขาคณิต สูงกว่าก่อนเรียน และ 

ผู้เรียนมีความคงทนในการเรียนรู้ตามเกณฑ์ร้อยละ 75 – 90 แตผู่้เรียนที่ใช้บทเรียนนี้จะต้องมีความ 

ซ่ือสัตย์ต่อตนเอง  เพราะแต่ละค าถามจะมีค าตอบอยู่ในกรอบถัดไปผู้สอนที่จะพัฒนาบทเรียนเพื่อน าไปใช้ 
จะต้องค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 

1. ก าหนดค าชี้แจงและข้อตกลงของการเรียนให้ชัดเจน และไม่น าคะแนนจากการเรียนแต่ละกรอบ
มาใช่ในตัดสินผลการเรียน 

2. การพัฒนาบทเรียนที่ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในแต่ละด้าน (พุทธิพิสัย  จิตพิสัย หรือ ทักษะ
พิสัย) ต้องเขียนเค้าโครง (story board) .ให้ครอบคลุม  และควรน าไปใช้เฉพาะเนื้อหาที่เป็น
ข้อความจริง  แต่ถ้าเนื้อหาใดต้องใช้กระบวนการคิดหลากหลาย หรือมีทางเลือกของการตัดสินใจ
หลายทางเลือก  ผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการกับแบบอ่ืน ๆ  

       ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
1. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนปฏิบัติการส าเร็จรูปกับ

การเรียนด้วยสื่ออ่ืน ๆ  ที่พัฒนาความรู้และมีสิ่งเร้าที่ผู้เรียนตอบสนองได้ทันที รวมทั้งการ
ตรวจสอบค าตอบทันทีเพ่ือเป็นสิ่งเร้ากระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ต่อไป  เช่นการใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ การใช้บทเรียนออนไลน์ เป็นต้น 

2. ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรท าการวิจัยและพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหรือบทเรียน 
E-Learning และติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยโปรแกรมการสร้าง เช่ น โปรแกรม 
Moodle  

3. ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรเพ่ิมทักษะการศึกษาภาษาอังกฤษส าหรับครูคณิตศาสตร์ในสาระอ่ืน ๆ 
และสอดแทรกสื่อการฟังและการพูด  เพื่อให้ครูได้พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษด้านอื่น ๆ ด้วย 
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P
Q

R

 

Activity 1 
Working with Point and Line 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Frame 1 

 

A point is represented by a dot as shown in Figure 1. 

 

 

 

                                   Figure 1 Point 

 

A point is named by a single capital letter.  For example,          is 

read “ point A ” 

 

Activity 1  Draw three points named P, Q, and R by using Point 

Tool. 

 

Frame 2 

 

A line is a set of continuous points that extends indefinitely in 

both directions.  A line is drawn as a straight line with two 

arrowheads indicating that the line extends without end in both 

directions as shown in Figure 2. A line is named by a single 

lowercase letter or by any two points on the line.   

 

 

                                   

                               Figure 2  Line m and Line AB 

 

. Activity 2  Draw two lines: line p and line DE. 

Answer 1 

 

 

 

 

 

A

Direction:  Use the Point and Segment Straightedge 

tools to draw objects in the sketch plane 
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Frame 3 
 

Lines are denoted: 

1) If a line contains two distinct points, such as A and B, then the   

    line will be denoted by : AB  (Figure 3.1) 

 

 

 

                                       Figure 3.1  AB  
 

2) If a line has no designated points on it, the line will be 

denoted by a script letter, such as l  (Figure 3.2). 

 

 

 

 

                                       Figure 3.2 line l  

 

Activity 3 Denote the following lines. 

 

   a) 

 

   b) 

 

 

Answer 2 

 

 

Frame 4 
 

Points lie on the same line are called collinear points. In Figure 

4, points A, C, and B are collinear. But A, C, B, and D are not 

collinear, because point D is not on the same line. 

 

 

 

 

                                    

                                 Figure 4 Collinear Points 
 

Activity 4  Construct a line and choose Point on Line from the 

Construct Menu creates point A, G, B, H on the line and  point I 

not on the same line.  Which points are collinear?  

 

Answer 3 
a)  p 

b)  DE  

p

EDBA

l

p

ED

A B

D

C
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Frame 5 

If a point P belongs to a line l , then we may say that P lines on 

l  or that l passes through P. 

 

Activity 5  Construct ten points on a line. 

Answer 4 

   

 

Your answers will be: 

1) A, G, B, H  or 2) A, G, B 

or 3) A, G, H or 4) G, B, H  

Frame 6 
 

A line may be thought of as a set (a collection) of points.  

 

 

Activity 6  In fact, we can say that a line is a continuous set of              

……………… 

Answer 5 

 

 

Frame 7 
In daily life, you can think of the sharp end of a pin as a point. 

 

 

Activity 7  You can think of the tip of a pencil as a …………. 

Answer 6 
       points 

Frame 8 

In daily life, you can think of a telephone wire as a line or 

straight line. 

 

Activity 8  You can think of an electric wire as a ………………  

Answer 7 

      point 

 Answer 8 

     line or straight line 

 
Quiz 1 

This is the place for you to think over what you have learned.  Answer the following true-

false questions with a T or an F.  

………. 1. A point in geometry cannot be seen, we agree to use a dot to represent a point. 

………. 2. There are limit points on a line. 

………. 3. The period at the end of a sentence is a picture of a point. 

………. 4. A line ends as soon as it is a kilometer long. 

………. 5. There are many points on a line. 

………. 6. A line is unending. 

………. 7. Points A and B are on a line, we can name the line as AB . 

………. 8. If the name of a line is PQ , then the letters “ A ” and “ B ” name points of this line. 
………. 9. All lines are sets of points. 
……….10. Given any two different points, there is exactly on line containing them.  

A BI G H
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Answer:  

1. T 2. F 3. T 4. F 5. T 6. T 7. T 8. F 9. T 10. T 
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GSP_ Lab 1: Point and Line 
 

Start Sketchpad.  If Sketchpad is already running, choose New Sketch from the File 

menu.  Every activity will illustrate van Hiele model to learn geometry.    

 

 Level 0: Visual, in which you identify, name, compare, and operate on geometric shape. 

 Level 1:  Analysis, in which you analyze the attributes of shapes and the relationship 

among the attributes of shapes and discover properties and rules through observation. 

 Level 2:  Informal deduction, in which you discover and formulate generalizations about 

previously learned properties and rules and develop informal arguments to show those 

generalizations to be true.  

 Level 3:  Deduction, in which you proof theorems deductively and understand the 

structure of the geometric system. 

 Level 4:  Rigor, in which you establish theorem in different systems of postulates and 

compare and analyze deductive systems. 

 

 

Activity GSP_L 1  How many straight lines can pass any two points? 

 

Solution 

Use van Hiele model and GSP to find out the answer: 

 

 Level 0 Visual : Choose Point Tool                create two points in sketch plane.  Name  

 

                          each point by using Text Tool         .  

 

               Example: Point A and B 

 

 

 

 

 

             Click points A and B.  Draw a line by using Line Command from the Construct  

                        Menu. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

A B
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  Example:  Line AB  or  AB  

 

 

    

 

 

 Level 1 Analysis :  A straight line passes two points indefinitely in both directions 

(shown as two arrows on both sides).  Drag point A or B in any direction and observe the results. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Level 2 Informal Deduction:   

 

  (1)   Exactly one straight line can pass any two points. 

                 or   (2)  Given two different points, there is exactly one line containing them.  

 

 

 Remark:  

1.  We cannot move to Level 3 Formal Deduction, because a postulate or an 

axiom in geometry is a true statement, which does not require to be proved. 

Euclidean geometry postulates for points and a line: 

   Postulate 1 Any two points can be joined by a straight line. 

   Postulate 2 Any straight line segment can be extended indefinitely in a straight 

                      line. 

Incidence geometry axioms for points and a line: 

   Axiom 1  Every pair of distinct points determines a unique line. 

   Axiom 2  Every line contains at least two distinct points. 

   Axiom 3  For every line, there is at least one point that does not lie on the line. 

 

2.  A point and a line are undefined terms in geometry. 

  

A B

A

B A

B
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Activity 2 
Working with Line and Plane 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Frame 1 

 

 Here is a point A with two lines pass through it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activity 1  Draw five more lines through point A. 

 

Frame 2 

 

 Here is point A with seven lines passing through it.  If 

you draw five more lines on it, you can see that many lines can 

go through a single point. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activity 2  How many lines can pass through a single point? 

 

Answer 1 

 

 

 

 

 

Direction:  Use the Point and Straightedge tools to 

draw objects in the sketch plane 

A

A

A
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Frame 3 

 

 Lines and points can be on an endless flat surface called 

a plane.  All planes are set of points. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activity 3  Think of the top of a desk extending endlessly in all 

directions.  An endless flat surface is called a …………… 

 

Answer 2 

 

 indefinite 

(having no determined or 

certain limits; large and 

unmeasured) 

Frame 4 

 

 In the picture below, line AB  and CD  have a point M  

in common.  When two lines have a point in common, we say 

that they intersect. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activity 4  Here are two lines which have point E in common. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  You can say that the two lines ……………… at point E.  

 

Answer 3 

 

 plane 

  

M

A

BC

D

E
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Frame 5 

 

 The point which intersecting lines have in common is 

called a point of intersection. 

 

Activity 5  In the last frame, point E is a point of ……………. 

Answer 4 

 

 intersect 

Frame 6 

 

 Here are three lines. Points A, B, and C are points of 

intersection. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activity 6  In the case below there are four points of 

intersection:  P, Q, R, and …………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Answer 5 

 

 intersection 

Frame 7 

 

 When two or more lines have a single point of 

intersection, we say that the lines are concurrent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activity 7  From the picture above, how many lines are 

concurrent? 

Answer 6 

 

 S 

A

B

C

P

Q

R

S

A
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Frame 8 

 

 In the picture below,  ,AB CD , and EF  have a single 

point of intersection, M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activity 8  From the picture above, you can see that lines  

,AB CD , and EF are ………………… 

 

Answer 7 

 

 7 

Frame 9 
 

 If a line l  is a subset of a plane E, the we shall say that l  

lies in E.   Points lying on one line are collinear, and points lying 

in one plane are coplanar. 

 

Activity 9  From the picture of Frame 8  

 (1)  Point A, M, and ………….. are collinear.  

 (2)  Point A, E, D, B, F, C, and …………. are coplanar. 

 

Answer 8 

 

 concurrent 

Frame 10 

 

 Lines which lies in the same plane and have no points in 

common or do not intersect are said to be parallel. 

 

 

 

 

 

 

              When AB  and CD  are parallel.  We shall use the 

abbreviation AB CD  to mean that AB and CD  are parallel. 

 

Activity 10  Draw three lines which have no points in common. 

 

 

Answer 9 

 

     (1)  B 

     (2)  M 

  

 

 

M

A

BC

D

F

E
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END 

Answer 10 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Quiz 2 
 This is the place for you to think over what you have learned.  Fill in the blanks in the 

following statements. Use GSP to help you find out the answers.  

1.  If forty lines pass through the same point, we say that the forty lines are …………… 

2.  Two lines must be either concurrent or ………………….. 

3.  Two different lines intersect in at most …………. point (s). 

4.  When lines are in the same plane and have no point of intersection, they are said to be  

      …………… 

5.  Given a line and a point not on the line, there is always at least ………… line (s) which 

     passes through the given point and is parallel to the given line. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Answer:  

1. concurrent 2.  parallel 3.  one  4.  parallel 5. one 
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GSP_ Lab 2: Line and Plane 
 

Start Sketchpad.  If Sketchpad is already running, choose New Sketch from the File 

menu.   

 

 

Activity GSP_L 2  How many straight lines can pass through: 

 a)  Two points? 

 b)  Three non-collinear points? 

 c)  Four points, no three of which are collinear? 

 d)  Five points, no three of which are collinear? 

 e)  n points, no three of which are collinear? 

Solution 

 a)  From Activity GSP_L1, there is exactly one straight line can pass any two points. 

 b) Use van Hiele model and GSP to find out the answer : 

 

 Level 0 Visual : Choose Point Tool          create three non- points are collinear in sketch  

 

plane (three points do not lie on the same line). Name each point by using Text Tool         .  

 

               Example: Point A, B, and C 

 

 

 

 

 

 

             Click points A and B.  Draw a line by using Line Command from the Construct  

Menu. By using the same process, draw a line passes through points B and C, and through points 

C and A.  

 

Example:  Line , ,AB BC and  CA  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Level 1 Analysis :  Drag point A or B or C  in any direction and observe the results. 

 

 

C

A B

C

A B
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 Level 2 Informal Deduction:  Count the number of straight line. The result is: 

“ There are three straight lines can pass through three non-collinear points.”  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 c) Use the same process as in b) to find out the answer for four points.  

d) Use the same process as in b) to find out the answer for five points. 

 e) Use the same process as in b) by using Level 0 Visual, Level 1 Analysis, Level 2 

Informal Deduction,  then move to Level 3 Deduction and Level 4 Rigor.  

 

 Level 3 Deduction: 

   

  The determination of how many lines can be drawn through a set of points in a 

plane, two points at a time, and no three points in the set are allowed to lie in a straight line.  A 

simple process is plotting points on a circle.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  Pick one point and determine how many pairs of points it can be formed a line.  If 

there are n points, the answer is n – 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C A

B

C

ABC

A

B
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 2.  Pick the next point over.  Its pairing with the first point has already been counted, but 

its pairing with the n – 2 other points hasn’t.  Add n – 2 to your earlier number, n – 1, as possible 

lines through the points. 

 3.  Continue with the pattern, adding n – 3, then n – 4, and so on.  So the total sum of 

possible lines is (n – 1) + (n – 2) + (n – 3) + (n – 4) + ... +1.  This is the same as summing up 1 + 

2 + 3 + 4 +...+ (n – 1). 

 4.  It can be shown that the formula for  1 + 2 + 3 + 4 +...+ (n – 1) is 
( 1)

2

n n 
.  

 

Level 4 Rigor 

 

 To find all of different lines pass through two points out of n points. Use the 

combination formula below: 

 

                                       
2

! ( 1)

2!( 2)! 2

n n n n

n
C


 


 

 

 

 More Challenging Question: 

 

  How many straight line can pass through 100 points? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Answer :  4, 950 lines 

(Since 100n  , then 
( 1) 100(100 1)

4,950
2 2

n n 
  ) 
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Activity 3 
Working with Segments, Rays, and Angles 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Frame 1 

 

 When three points are collinear we can say that one point 

lies between the other two. 

 

 

 

 From the picture above, we can say that point B lies 

between point A and point B. 

 

Activity 1  Draw a line, choose any three points on the line 

which point N lies between point P and point Q. 

 

Frame 2 

 

 Choose any two points on the line and label them ‘ A’ 

and ‘ B ’.   

 

 

 

The part of the line consisting of point A and B and all the points 

between A and B is called a line segment AB with two end 

points A and B  as shown below: 

 

 

 

Activity 2  Draw a line segment CD. 

 

Answer 1 

 

 

 

 

 

  

P QN

Direction:  Use the Point and Straightedge tools to 

draw objects in the sketch plane 

A CB

A B

A B
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Frame 3 

 

 AB  is the notation or the name of line segment AB 

whose end points are A and B. 

 CD  is the notation or the name of line segment CD 

whose end points are C and D. 

 

Activity 3  Write the name of line segment below. 

 

 

Answer 2 

 

 

Frame 4 

 

 The order in which we write the letters naming a line 

segment does not make any difference.  XY  and YX  name the 

same line segment. 

 

Activity 4  When we name a line segment, we must use the 

names of .................. of the segment. 

 

Answer 3 

 

              XY  

Frame 5 

 

 A line segment is the subset of the line containing it, that 

is  AB  be the subset of AB . The line below has six line 

segments: , , , , ,LM LN LO MN MO NO  

 

 

 

 

Activity 5  Name the line above 

   

Answer 4 

 

              endpoints 

Frame 6 

 

 In the picture below, point B separates AC  into two sets 

of points, those on the A-side of B and those on the C-side of B. 

 

 

The point B and all the points on the A-side of B is called ray 

BA and denoted by BA .  The point B is the endpoint of  BA . 

 

Activity 5  The endpoint of the ray shown below is B. Name the 

ray consists of endpoint B and all the points on the C-side.   

 

      

Answer 5 

 

You are correct if you named 

any line of these: 

, , , , ,LM LN LO MN MO NO  

C D

X Y

L OM N

A CB

B C
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Frame 7 

 

 In the picture below, Q is between P and R.  The rays 

QP  and QR  consist of the same endpoint but opposite direction 

are called opposite rays.  
 

 

 

Activity 7  Do opposite rays form a line? 

 

Answer 6 

 

              BC  

Frame 8  

 

 An angle consists of two rays which have the same 

endpoint.  If an angle consists of AB  and AC , then these rays 

are called the sides of the angle; the point A is called the vertex; 

and the angle itself is denoted by the symbol   BAC  or 

CAB  

 

Activity 8  This angle is called LMN .  Find the sides and 

vertex of this angle? 

 

Answer 7 

 

                yes 

Frame 9 

 

  A degree denoted by   is a measurement of plane angle, 

representing 
1

360
 of a full rotation.    

 

 
 
 

   

 

 

   The measure of angle BAD is 70denoted by  m BAC 70     

   The measure of angle CAD is 110denoted by m CAD 110   

     It is customary to omit the degree symbol (  ). 

 

Activity 9  Find the measure of  XYZ  

                                                            X 

 

 

 

 

                                             Y                    Z           

Answer 8 
 

      (1) ,ML MN  are sides. 

      (2)  M is the vertex. 

P RQ
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Frame 10 

 

 A right angle is an angle whose measure is exactly 90 

degrees. 

 

Activity 10   

 

 

 

                                    m CAB s   and 90s  

                                         CAB  is a ................. angle. 

 

 

 

 

 

Answer 9 

 

          60m XYZ   

Frame 11 

 

 An acute angle is an angle whose measure is less than 90 

degrees. 

 

Activity 11 

 

 

                                      m CAB r   and  0 90r   

                                     CAB  is an ............. angle. 

 

 

 

Answer 10 

 

            right 

Frame 12 

 

 An obtuse angle is an angle whose measure is greater 

than 90 and less than 180 degrees. 

 

Activity 12 

 

 

 

                                                  m CAB t   and 90 180t   

                                              CAB  is an ................. angle. 

 

 

 

 

Answer 11 

 

                 acute 

 

s

BA

C

t

B

C

A

r
A

B

C
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Frame 13 

 

 A straight angle is an angle whose measure is exactly 

180 degrees.  Opposite rays have the same end point and that 

form a straight angle. 

  

Activity 13   

 

 

 

                                 

m CAB u   and 180u  

CAB  is a ............... angle. 

 

Answer 12 

 

             acute 

Frame 14 

 

 A reflex angle is an angle whose measure is greater than 

180 and less than 360 degrees. 

 

Activity 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

m CAB v   and 180 360v   

                          CAB  is a ....................angle. 

 

Answer 13 

 

            straight 

Frame 15 

 

 A zero angle is an angle whose sides are coincident. 

 

Activity 15 

 

 

 

CAB  is an angle whose sides ( AC  and AB ) are coincident. 

CAB is a ................... angle. 

 

Answer 14 

 

            reflex   

END 

Answer 15 

 

           zero 

u

C BA

v

C

BA

C

BA
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Quiz 3 
 This is the place for you to think over what you have learned.   

 

1. Draw , , , ,AE AB BD CD and CE . What familiar figure have you drawn? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Look at the picture below. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (a)  Find four line segment. 

 (b)  Find eight rays. 

 (c)  Find four angles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Answer 

1. A star  

2. (a) , , ,AB BC CD and DA  

    (b) , , , , , , ,AB AD BA BC DA DC CB CD  

    (c)  , , ,BAD ABC BCD ADC     

 

A B

C

D E

A

B C

D
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GSP_ Lab 3: Segments, Rays, and Angles 
 

Start Sketchpad.  If Sketchpad is already running, choose New Sketch from the File 

menu.   

 

 

Activity GSP_L 3.1  Draw pictures to help you whether the following statements are true or 

                                   false. 

 a)  If R is between K and N, then RK  and  RN  share exactly one point. 

 b)  When A is between B and C, then BA and BC are two names for the same ray. 

 c)  If D is between E and F, then ED and FE  have no points in common. 
 

Solution 

 a)  Use GSP to find out the answer : 

 

(1)  Choose Point Tool           create two points in sketch plane. Name each 

 

 point by using Text Tool         .   

 

               Example: Point K and N 

 

 

 
 

             (2)  Click points K and N.  Draw a line segment by using Segment Command 

from the Construct Menu.  

 

Example:  Line segment KN 

 
 

 
 

 
  

(3)  Click line segment KN.  Construct a point on line segment KN by using Point  

 

on Segment Command from the Construct Menu. Name point R by using Text Tool         . 

 

Example:  Point R is on line segment KN and K-R-N. (R lies between K and N) 

 

 

 

 

  (4)  Drag point R in any direction between K and N. Observe the results. 

 

                               RK  and  RN  share exactly one point, therefore statement a) is true.     # 

K N

K N

K NR
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 b) Use GSP to find out the answer : 

 

(1)  Choose Point Tool           create two points in sketch plane. Name each 

 

 point by using Text Tool         .   

 

               Example: Point B and C 

 

 

 
 

             (2)  Click points B and C.  Draw a line segment by using Segment Command 

from the Construct Menu.  

 

Example:  Line segment BC 

 

 

 

 
 

 (3)  Click line segment BC.  Construct a point on line segment BC by using Point  

 

on Segment Command from the Construct Menu. Name point A by using Text Tool         . 

 

Example:  Point A is on line segment BC and B-A-C. (A lies between B and C) 
 

 

 

 
    

(4)  Click point B and A and draw BA by using Ray Command from the Construct  

Menu. Use the same process to construct BC .  Drag point A in any direction between B and C.  
 

Observe the results.   
 

 Example:  BA and BC are the same ray. 

 

 

 
 

Therefore BA and BC are two names for the same ray is true.    # 

 

c) Use GSP to find out the answer : 

 

(1)   Choose Point Tool           create two points in sketch plane. Name each 

 

 point by using Text Tool         .   

B C

B C

B CA

B CA
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               Example: Point E and F 

 

 

 
 

             (2)  Click points E and F.  Draw a line segment by using Segment Command from 

the Construct Menu.  

 

Example:  Line segment EF 

 

 

 

 

 (3)  Click line segment EF.  Construct a point on line segment EF by using Point  

 

on Segment Command from the Construct Menu. Name point D by using Text Tool         . 

 

Example:  Point D is on line segment EF and E-D-F. (D lies between E and F) 

 

 

 

 

   (4)  Click point E and D and draw ED by using Ray Command from the Construct 

Menu. Use the same process to construct FE .  Drag point D in any direction between E and F. 

Observe the results.   

 

 Example:  ED and FE are two rays have EF in common. 

 

 

 

 

Therefore if D is between E and F, then ED and FE  have no points in common is false. # 

 

Activity GSP_L 3.2   
 

 Use GSP investigate definitions and theorems involving angles as follow: 

 

Definitions: 

 (1)  Two angles are supplementary if the sum of their measures is 180.  If angle A is 

supplementary to angle B, then 180m A m B    , and each angle is called the supplement 

of the other angle. 

 

 

 

E F

E F

E FD

E FD
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 (2)  Two angles are complementary if the sum of their measures is 90.  If angle A is 

complementary to angle B, then 90m A m B    , and each angle is called the complement 

of the other angle. 

 (3)  Two angles are an adjacent pair if they: 

  -  Have the same vertex. 

  -  Share a common side. 

  -  Have no interior points in common. 

(4)  Vertical angles are pairs of nonadjacent (opposite) angles formed by two 

intersecting lines 

(5)  Perpendicular lines are lines that intersect to form right angles.  If a line is 

perpendicular to a segment and intersects the segment at its midpoint, then the line is called the 

perpendicular bisector of the segment. 

(6)  The distance between two points is the length of the segment joining point. 

(7)  The distance between a line and a point not on the line is the length of the 

perpendicular segment drawn from the point to line. 

 

Theorems: 

 (1)  If the exterior sides of a pair of adjacent angles form a straight line, then the angles 

are supplementary. 

 (2)  If two angles are complementary (or supplementary) to the same angle or to 

congruent angles, then they are congruent. 

 (3)  Vertical angles are congruent. 

 (4)  All right angles are congruent. 

 (5)  If two angles are congruent and supplementary, then each is a right angle. 

 (6)  If two lines intersect to form congruent adjacent angles, then the lines are 

perpendicular. 

 (7)  If two lines intersect, then they intersect in exactly one point. 
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Activity 4 
Working with Polygons 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Frame 1 
 

 When any three points are noncollinear we can draw a 

“closed ” geometric figure called a polygon whose sides are line 

segment as shown in Figure 4.1.  The line segments which make 

up a polygon are called the sides of the polygon.   

 

 

 

 

 

                                          

 

Figure 4.1 
 

Activity 1  The sides of the polygon in Figure 4.1 are AB, BC , 

and .................. 

 

Frame 2 
 

 Each side of a polygon interesects another side at its end 

point called the vertex of the polygon (plural form of vertex is 

vertices).  

 

 

 

 

 

  

 

Figure 4.2 

 

Activity 2  The vertices of the polygon in Figures 4.2 are D, E, 

and ................ 

Answer 1 

 

         CA ACor  

Direction:  Use the Point and Straightedge tools to 

draw objects in the sketch plane 

F

D E

BA

C
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Frame 3 
 

 A polygon with three sides and three vertices is called a 

triangle. In naming a polygon, we name its vertices in order or 

name consecutive vertices.  That is, we name a triangle 

consecutive vertices in either a clockwise or counterclockwise. 

 

 

 

 

 

 

                             (a)                                    (b) 

Figure 4.3 
 

 In Figure 4.3 (a) is triangle ABC or triangle BCA or 

triangle CAB.  The letters A, B, and C or B, C, and A or C, A, 

and B  name counterclockwise consecutive vertices respectively.  
 

Activity 3  In Figure 4.3 (b) is named clockwise consecutive 

vertices as follows:  triangle DFE or triangle FED or 

triangle ........... 

 

Answer 2 

 

F 

Frame 4 
 

 A triangle is a polygon with three sides and three 

vertices. 
 

Activity 4  Draw triangle LMN. 

 

Answer 3 

 

EDF 

Frame 5 
 

 A polygon with four sides and four vertices is called a 

quadrilateral. In naming a quadrilateral, we name consecutive 

vertices. 

 

 

 

 

 
 

                              (a)                                  (b) 

Figure 4.4 

 

 In Figure 4.4 (a) is quadrilateral ABCD or quadrilateral 

BCDA or quadrilateral CDAB or quadrilateral DABC. 

   

Activity 5  In Figure 4.4 (b) is quadrilateral .......... or 

quadrilateral ........ or quadrilateral ........... or quadrilateral ......... 

Answer 4 

 

       Your drawing might look 

something like this: 

 

 

 

 

 

 

 

BA

C F

D E

N

L M

D

A
B

C
F

E

G

D
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Frame 6 
  

 A quadrilateral is a polygon with four sides and four 

vertices. 
 

Activity 6  Draw quadrilateral LMNO. 

 

Answer 5 
 

DEFG, EFGD, FGDE, GDEF 

Frame 7 
 

 A polygon may be classified according to the number of 

sides it has.  The commonly referred to polygons are as follows: 

 

Polygon Names Number of Sides 

 Triangle  

 Quadrilateral 

 Pentagon 

 Hexagon 

 Heptagon 

 Octagon 

 Nonagon 

 Decagon 

 Dodecagon 
 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

 

Activity 7  Draw pentagon MNOPQ. 

  

Answer 6 

 

       Your drawing might look 

something like this: 

 

 

 

Frame 8 

 

 Each vertex of a polygon is also a vertex of an angle of 

the polygon.  In Figure 4.5, the three angles of triangle ABC are  

ABC, BCA,  and CAB as shown with three single angle 

marks.   

 

 

 

 

 

 

Figure 4.5 

 

Activity 8 Draw triangle DEF with three single angle marks. 

                 (a) The three vertices of triangle DEF are ......, ....., .....  

                 (b) The angles of triangle DEF are DEF, ........., and 

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

 

Answer 7 

 

       Your drawing might look 

something like this: 

 

 

 

 

 

 

 

O

L M

N

P

Q

M N

O

CB

A
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Frame 9 
 

 Triangle GHI has three vertices as shown in Figure 4.6. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.6 

 

Activity 9  (a)  How many sides does it have?.............. 

                  (b)  How many angles does it have? ................ 

Answer 8 

 

     Your drawing might look 

something like this: 

 

 

 

 

 

 

 

(a)  D, E, F 

(b)  EFD, FDE   

 

Frame 10 
 

 Quadrilateral DEFG has four vertices as shown in Figure 

4.7. 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.7 

 

Activity 10  (a)  How many sides does it have?.............. 

                    (b)  How many angles does it have? ................ 

 

Answer 9 

 

(a)  3 

(b)  3 

Frame 11 
 

 Pentagon HIJKL has five vertices as shown in Figure 4.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.8 

 

Activity 11  (a)  How many sides does it have?.............. 

                    (b)  How many angles does it have? ................ 

 

Answer 10 

 

(a)  4 

(b)  4 

 

ED

F

HG

I

G

FE

D

L

KJ

I

H
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Frame 12 
 

 Any polygon always has an equal number of vertices, 

sides, and angles.   

 

 

Activity 12  Fill in the blanks.  

 

Polygon Name 
Number of 

Vertices Sides Angles 

            Triangle  

 Quadrilateral 

 Pentagon 

 Hexagon 

 Heptagon 

 Octagon 

            Nonagon 

 Decagon 

 Dodecagon 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Answer 11 

 

(a)  5 

(b)  5 

 

Frame 13 
 

 A polygon may also be categorized according to whether 

all of its sides have the same length and all of its angles are equal 

in measure.   

 A polygon having all its sides equal and all the angles 

equal is called a regular polygon. 
  
 In Figure 4.9 is a regular triangle ABC.  All of it’s sides 

equal and all of it’s angles equal. It’s also called an equilateral 

 triangle. 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.9 

 

Activity 13  (a) How many equal sides does an equilateral  

                          triangle have?.............. 

                    (b) How many equal angles does an equilateral  

                          triangle have?.............. 

 

Answer 12 

 

3,     3,     3 

4,     4,     4 

5,     5,     5 

6,     6,     6 

7,     7,     7 

8,     8,     8 

9,     9,     9 

10,  10,  10 

12,  12,  12 

A

C

B
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Frame 14 
 

 A quadrilateral having all its sides equal and all the 

angles equal is called a square.  A square is, therefore, a regular 

quadrilateral. 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 4.10 
 

Activity 14  (a) How many equal sides does a square have?....... 

                    (b) How many equal angles does a square  have?...... 

 

Answer 13 

 

(a)   3          (b)   3 

Frame 15 

 There are two important things about regular polygons: 

 (1)  All their sides are the same length. 

 (2)  All their angles are the same in measure. 

 Any regular polygon can be described by saying it is a 

“ regular ........” followed by the name for a shape with that 

many sides.  For instance, in Figure 4.11 is a regular octagon. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.11 
 

Activity 15  (a)  A pentagon with its sides are the same length 

and its angles have the same measure is called a ....................... 

                    (b)  A hexagon with its sides are the same length 

and its angles have the same measure is called a ....................... 

                    

Answer 14 

 

(a)   4          (b)   4 

Frame 16 
 

 A polygon whose sides are not all the same length or 

whose angles do not have the same measure is call irregular 

polygon. 

 

Activity 16  Draw irregular pentagon. 

 

Answer 15 

 

(a)  regular pentagon 

(b)  regular hexagon 

 
  

CD

BA

BA

H

G

F E

D

C
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Frame 17 
 

 A line segment whose endpoints are non-consecutive 

vertices of a polygon is called a diagonal of the polygon. 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.12 
 

 In Figure 4.12,  AC  is called a diagonal of quadrilateral 

ABCD.  Notice that A and C are non-consecutive vertices of the 

polygon.  BD is also called a diagonal of quadrilateral ABCD. 
 

Activity 17  Draw the  diagonals of pentagon ABCDE. 
 

Answer 16 

 

Your drawing might look 

something like this: 

 

 

 

 

 

 

 

Frame 18 
 

 In Figure 4.13,  F is in the interior region of polygon 

ABCDE.  G is in the exterior region of polygon ABCDE. 

 

 

 

 

 
 

Figure 4.13 
 

Activity 18  (1) Draw the diagonals of polygon RSTW as below. 

                     (2) Are they in the interior of polygon RSTW? 

 

 

 

 

 

Answer 17 

 

Your drawing might look 

something like this: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frame 19 
 

 If all points on the diagonals of a polygon lie in the 

interior of the polygon, the polygon is convex. 
 

Activity 19   Which polygon is convex? 

 

 

 

 

                           (a)                              (b) 

Answer 18 

(1) 

 

 

 

 

(2)  Yes 

 

D

E

A
B

C
D

A
B

C

D

E

A
B

CD

E

A
B

C

F

G

W

R S

T

W

R S

T
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Frame 20  

 

 In Figure 4.14, there are some of the points on the 

diagonals of polygon ABCD  lies in the exterior region of the 

polygon.  Polygon ABCD is concave.  

 

 

 

 

 

 

Activity 20  Which polygon is concave? 

                           (a)                         (b)    

 

Answer 19 

 

                    a 

( Note: If some of the points 

on the diagonals of a polygon 

lies in the exterior region of 

the polygon then the polygon 

is not convex.) 

 

 

 

 

END 

Answer 20 

 

b 

(Note: If none of the points 

on the diagonals of a polygon 

lies in the exterior region of 

the polygon, the polygon is 

convex.) 

 

 

Quiz 4  This is the place for you to think over what you have learned.   

 

1.  Answer the following true-false question. 

 1)  A triangle has no diagonals. 

 2)  The least number of sides a polygon can have is three. 

 3)  The number of sides of any polygon is always the same as the number of angles. 

 4)  The number of sides of any polygon is always the same as the number of vertices. 

 5)  The number of diagonals of any polygon is always the same as the number of vertices. 

 

2.  Try to answer these questions without drawing pictures.  Then draw pictures to confirm your 

answers. 

 Suppose someone tells you about polygon PQRS. 

 1)  Is polygon PQRS a quadrilateral? 

 2)  Is PQ a side of the polygon? 

 3)  Is PRQ  an angle of the polygon? 

 4)  Is RS  a diagonal of the polygon? 

D

A

B

C
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 5)  How many diagonals does the polygon have? 

 6)  How many sides does it have? 

 7)  How many vertices does it have? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Answer 

1. 1) T    2)  T    3)  T    4)  T    5)  F  

2. 1) yes    2)  yes    3)  no    4)  no    5)  2    6)  4    7) 4 
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GSP_ Lab 4: Polygons 
 

Start Sketchpad.  If Sketchpad is already running, choose New Sketch from the File 

menu.   

 

 

Activity GSP_L 4   
 

Use GSP investigate definitions and theorems involving polygons as follow: 

 

Definitions: 

 

 (1)  An equiangular polygon is a polygon in which each angle has the same measure. 

 (2)  An equilateral polygon is a polygon in which each side has the same length. 

 (3)  A regular polygon is a polygon that has both equiangular and equilateral. 

 (4)  An exterior angle of a triangle (or polygon) is an angle adjacent to an interior angle 

(an angle in a shape) formed in such a way that their exterior sides form a straight line. 

 

 

Theorems 

 

 (1)  The sum of the measures of the angles of a triangle is 180. 

 (2)  The measure of each angle of an equilateral triangle is 60. 

 (3)  A triangle may have at most one right or one obtuse angle. 

 (4)  The acute angles of a right triangle are complementary. 

 (5)  The measure of an exterior angle of a triangle is equal to the sum of the measures of 

the two nonadjacent interior angles. 

 (6)  The measure of an exterior angle of a triangle is greater than the measure of either 

nonadjacent interior angle. 

 (7)  The sum of the measures of the interior angles of a polygon having n sides is  

180(n – 2). 

 (8)  The sum of the measures of the exterior angles of any polygon (one exterior angle at 

a vertex) is 360. 

 (9)  exterior angle =
360

n
 

 (10)  interior angle = 180 – exterior angle 
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