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โดยใช้ โปรแกรม GSP เป็ นเครื่ องมือ
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาระดับความเข้าใจทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนตามแนวคิด
ทฤษฎี Action-Process-Object-Schema (APOS) โดยใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป The Geometer’s Sketchpad ในการจั ด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ การวิจยั ครั้งนี้เป็ นแบบกรณี ศึกษา กลุ่มเป้ าหมายเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 27 คน ใช้
กิจกรรมการเรี ยนรู ้เรื่ องพาราโบลาที่ ผวู ้ ิจยั ได้พฒั นาขึ้นจานวน 6 กิจกรรมกิจกรรมละ 1 คาบเรี ยน เครื่ องมือในการเก็บ
ข้อมูลได้แก่กล้องบันทึกวีดีโอ กล้องบันทึกภาพนิ่ ง บันทึกภาคสนาม และใบกิจกรรมที่ให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ร่วมกับชุด
กิ จกรรมผ่านโปรแกรม วิเคราะห์ขอมูลภายใต้กรอบทฤษฎี APOS ผลการวิจยั ปรากฏว่านักเรี ยนสามารถเรี ยนรู ้และ
พัฒนาระดับของความเข้าใจได้ดว้ ยตนเอง จากระดับ Action ไปสู่ระดับ Process จากระดับ Process ไปสู่ ระดับ Object
และจากระดับ Object ไปสู่ระดับ Schema ได้อย่างเป็ นระบบ
ABSTRACT
The study was conducted to determine the development of level of mathematical understanding based on APOS
theory by using The Geometer’s Sketchpad as a learning tool. A case study was applied to the research. The target group
was 27 Mathayomsuksa 4 students. There are 6 learning activities on Parabola, 1 lesson per activity. Data collection tools
include video camera recorder, images camera, field notes and student outcomes. The level of mathematical understanding
analyzed by using APOS theoretical framework. The results indicated that students can learn and develop the level of
mathematical understanding by themselves, from level Action to level Process, from level Process to level Object and from
level Object to level Schema as a systematic.

คาสาคัญ: ความเข้าใจทางคณิ ตศาสตร์ พาราโบลา APOS Geometer’s Sketchpad
Keywords: Mathematical Understanding, Parabola, APOS, Geometer’s Sketchpad
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ซึ่งเป็ นเทคโนโลยีที่ใช้งานได้อย่างหลากหลาย มาเป็ น
สื่ อ ส าหรั บ การเรี ย นรู ้ โดยประยุก ต์ใ ช้ในในการจัด
กิ จกรรมการเรี ยนการสอนตามแนวทางทฤษฎี APOS
เพื่อให้สามารถสะท้อนความสามารถ ระดับการพัฒนา
และระดับความเข้าใจทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนแต่
ละบุคคล ผูว้ ิจยั จึ งได้ทาการศึ กษาเป็ นแบบกรณี ศึกษา
เกี่ ยวกับระดับการคิดทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ องพาราโบลา
ตามแนวคิดทฤษฎี APOS โดยใช้โปรแกรม GSP เป็ น
เครื่ องมื อป ระกอบ การเรี ยน รู ้ ของนั ก เรี ยน ชั้ น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนน้ าพองศึกษา สานักงานเขต
พื้นที่ การศึ กษาขอนแก่น เขต 4 อาเภอน้ าพอง จังหวัด
ขอนแก่น ปี การศึกษา 2557 เพื่อให้ทราบถึงระดับการ
คิด ลักษณะการคิด และลักษณะการพัฒ นาระดับการ
คิ ด ทางคณิ ตศาสตร์ ของนั ก เรี ยนเมื่ อ เรี ยนรู ้ ผ่ า น
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ผวู ้ จิ ยั ได้พฒั นาขึ้น

บทนา
การจัดการเรี ยนการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ของ
ไทยในปั จ จุ บั น อิ ง ตามหนั ง สื อ เรี ย นโดยมี ค รู เป็ นผู ้
ถ่ายทอดเนื้ อหาด้วยวิธีก ารบอกกฎ สู ต ร ทฤษฎี และ
แสดงตัวอย่างให้นักเรี ยนดู ท าให้นักเรี ยนขาดทักษะ
ทางด้านกระบวนการการเรี ยนรู ้อนั เป็ นสิ่ งสาคัญที่ จะ
น าไปสู่ การคิ ด ริ เริ่ ม สร้ างสรรค์แ ละการเรี ย นรู ้ แ บบ
บูรณาการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเนื้อหาพาราโบลาที่ถือ
เป็ นส่ วนหนึ่ งในกลุ่ ม เนื้ อหาด้ า นการแปลงและ
ความสั ม พัน ธ์ ที่ ถื อ เป็ นจุ ด ด้อ ยที่ สุ ด ของการเรี ย น
คณิ ตศาสตร์ของไทย ซึ่งโดย ธรรมชาติ ของการเรี ยนรู ้
ของบุคคลนั้นจะสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาองค์ความรู ้
ได้ดว้ ยตัวเอง หากอยู่ในสภาพที่ เหมาะสมและเอื้อต่อ
การเรี ยนรู ้ กรอบทฤษฎี APOS น าเสนอแนวคิ ดที่ ว่า
ธรรมชาติของผูเ้ รี ยนจะเริ่ มเรี ยนรู ้จากสิ่ งที่ ง่าย แล้วจะ
ค่อยๆ สะสมองค์ความรู ้และพัฒนาความรู ้ความเข้าใจ
ให้ ลึ ก ซึ้ งยิ่ ง ขึ้ นอย่า งเป็ นล าดั บ ขั้น ตอน และเป็ นที่
ยอมรั บ โดยสมาคมคณิ ต ศาสตร์ แ ห่ ง สหรั ฐ อเมริ ก า
(NCTM) ว่าเทคโนโลยีสามารถช่วยส่งเสริ มให้นกั เรี ยน
เกิ ดทักษะการเรี ยนรู ้ ด้วยคุณสมบัติของเทคโนโลยีที่
สามารถแสดงความต่อเนื่ องแบบไดนามิกส์ การแสดง
ตัวอย่างที่ หลากหลายในเวลาอันสั้น รวมทั้งการแสดง
เนื้ อ หาทางคณิ ตศาสตร์ ที่มีลกั ษณะเป็ นนามธรรมให้
เป็ นรู ปธรรมได้ ซึ่ งถื อเป็ นประโยชน์ อย่างยิ่งสาหรั บ
การเรี ยนรู ้ในวิชาคณิ ตศาสตร์ และโปรแกรมสาเร็ จรู ป
The Geometer’s Sketchpad ( GSP) ก็ เ ป็ น ร ะ บ บ
ซอฟต์แวร์ ที่ใช้สาหรับสารวจและวิเคราะห์ส่ิ งต่างๆ ที่
เกี่ยวกับเนื้ อหาคณิ ตศาสตร์หลายด้าน สามารถใช้สร้าง
ตัวแบบเชิ งคณิ ตศาสตร์ ที่มีปฏิ สัมพันธ์ได้หลากหลาย
ตั้งแต่การค้นหาในระดับพื้นฐานซึ่งเกี่ยวกับรู ปร่ างและ
จ านวนไปจนถึ ง ภาพวาดขั้น สู ง ที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ น
เคลื่อนไหวได้ ที่สถาบันส่ งเสริ มการสอนคณิ ตศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ซ้ื อลิ ขสิ ท ธิ์ มาเพื่ อใช้ใน
การส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ค ณิ ต ศาสตร์ ในประเทศไทย
ผูว้ ิจัยจึ งมี ความสนใจจะศึ กษาการนาโปรแกรม GSP

วัตถุประสงค์ การวิจยั
การศึ กษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการ
พัฒนาระดับความเข้าใจทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน
ตามแน วคิ ด ท ฤษฎี Action-Process-Object-Schema
(APOS) โดยใช้โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป The Geometer’s
Sketchpad ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
วิธีการวิจยั
ใช้ระเบียบวิธีเชิงคุณภาพโดยใช้ขอ้ มูลจากชุด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ที่ ผู ้วิจัย ได้พ ัฒ นาขึ้ น วี ดี โ อและ
ภาพนิ่ งที่ บนั ทึ กในระหว่างที่ นักเรี ยนทากิ จกรรม และ
แบบบัน ทึ กภาคสนาม น ามาวิเคราะห์ เชิ ง พรรณนา
ภายใต้กรอบทฤษฎี APOS โดยการสร้างตารางตัวชี้วดั
คุณลักษณะของระดับความเข้าใจ ในระดับต่างๆ จาก
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่สร้างขึ้นในแต่ละกิจกรรม เพื่อใช้
เปรี ยบเที ยบกับ ลัก ษณะพฤติ กรรมของนัก เรี ยน ว่ามี
ระดับของความเข้าใจตามกรอบทฤษฎีในระดับใด
การเก็บข้ อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูล
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การเก็ บ ข้อ มู ล การวิ จัย ด าเนิ น การในช่ ว ง
เดื อนพฤศจิ กายน พ.ศ. 2557 ถึงเดื อนกุมภาพันธ์ พ.ศ.
2558 โดยผูว้ จิ ยั ได้เข้าไปปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูส้ อนเพื่อให้
นักเรี ยนได้รู้จกั และคุน้ เคย จนกระทั้งถึงช่วงเก็บข้อมูล
วิจยั ที่ เป็ นเนื้ อหาเรื่ องฟั งก์ชันกราฟพาราโบลา จึ งได้
ดาเนิ นกิ จกรรมการเรี ยนการสอนโดยให้นัก เรี ยนได้
เรี ยนรู ้ตามกิ จกรรมที่ ได้พฒ
ั นาขึ้น เป็ นจานวน 6 คาบ
เรี ยนคาบเรี ยนละ 1 กิ จกรรม ตลอดระยะเวลา 6 คาบ
เรี ยนที่ เก็บข้อมูลมีผูช้ ่วยวิจยั 5 คน 1 คนทาหน้าที่ เป็ น
ผู ้ส อน 1 คนท าหน้ า ที่ บั น ทึ ก ภาพนิ่ ง และอี ก 3 คน
รวมทั้ง ผู ้วิ จัย ท าหน้า ที่ สั ง เกตและบัน ทึ ก ภาคสนาม
นอกจากนี้ ในระหว่างการทากิ จกรรมในคาบเรี ยนยังมี
การบันทึกวีดีโอทั้งแบบบันทึกภาพรวมทั้งชั้นและการ
บันทึกรายละเอียดเฉพาะกลุ่มในทุกๆ กลุ่มของนักเรี ยน
ด้วย
การวิเคราะห์ขอ้ มูล เป็ นการวิเคราะห์ลกั ษณะ
พฤติ ก รรมการเรี ยนรู ้ ข องนั ก เรี ยนในเชิ ง ลึ ก เป็ น
การศึ ก ษาในคาบเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เนื้ อหาเรื่ อง
พาราโบลา ซึ่ งการเก็บข้อมูลแบ่งเป็ น 4 ส่ วนคือ 1) ชุด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้มีลกั ษณะเป็ นใบกิจกรรมควบคู่กบั
ชุดกิจกรรมผ่านโปรแกรม GSP ที่ผวู ้ จิ ยั ได้พฒั นาขึ้น 2)
การสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนจากผูว้ ิจยั
และผูช้ ่วยวิจยั โดยการใช้บนั ทึ กภาคสนามสาหรับการ
บันทึ กพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ต่างๆ 3) การบันทึ กวีดีโอ
ในระหว่างการทากิจกรรมมีท้ งั การบันทึกแบบภาพรวม
ทั้ งชั้ นและการบั น ทึ กแบบรายกลุ่ ม และ 4) การ
บั น ทึ กภาพ นิ่ งพ ฤติ กรรมการเรี ยน รู ้ ที่ นั ก เรี ยน
แสดงออกในระหว่างการทากิจกรรม
ใบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ และชุดกิ จกรรมผ่านโปรแกรม
GSP แบ่ งเป็ น ขั้น ที่ 1 กิ จกรรมขั้นนา กิ จกรรมยิงการ
ปื นใหญ่ ขั้นที่ 2 กิ จกรรมขั้นนิ ยาม กิ จกรรมการสร้าง
กราฟโดยนิ ยาม และขั้ นที่ 3 กิ จ กรรมขั้ นเนื้ อหา
ประกอบด้วย 4 กิ จกรรมคือ กิ จกรรมกราฟพาราโบลา
หงาย กิ จ กรรมกราฟพาราโบลาคว่ า กิ จ กรรมกราฟ
พาราโบลาตะแคงขวา และกิ จกรรมกราฟพาราโบรา
ตะแคงซ้าย

ผลการวิจยั
พฤติ กรรมการเรี ยนรู ้ และระดับ ความเข้าใจ
ของนักเรี ยนที่ ป รากฎ จากการเรี ยนรู ้ กิจกรรม แต่ล ะ
กิจกรรม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
กิจกรรมที่ 1 เป็ นกิ จกรรมขั้น น า มี ล ักษณะ
คล้ายการเล่นเกม โดยให้นกั เรี ยนปรับตาแหน่งของเรื อ
เป้ าหมายตามต้องการ จากนั้นให้ทดลองตั้งค่าความเร็ ว
ลู ก ปื นและองศาการตั้ง ปื นเพื่ อ ยิงจนกว่าจะโดนเรื อ
เป้ าหมาย กิจกรรมนี้สร้างขึ้นเพื่อให้นกั เรี ยนคุน้ เคยการ
เคลื่อนที่ ในแนวโค้งและชุดกิ จกรรมผ่านโปรแกรมที่
ผูว้ จิ ยั ได้สร้างขึ้น

ภาพที่ 1 กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ 1 ยิงปื นใหญ่
ระดับ ขั้น ความเข้า ใจของนั ก เรี ย นในการ
ปฏิบตั ิกิจกรรมที่ 1 คือทุกกลุ่มมีพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ที่
แสดงถึงระดับความเข้าใจในขั้น A และ P ในขณะที่ข้ นั
O นั้นมีเพียงกลุ่มที่ 2 ที่ แสดงพฤติกรรมที่ สื่อถึงระดับ
ความเข้าใจในขั้นนี้ ออกมาให้เห็ น และยังไม่มีกลุ่มใด
ปรากฏพฤติ ก รรมการเรี ย นรู ้ ที่ แ สดงถึ ง ระดับ ความ
เข้าใจในขั้น S ดังแสดงในตารางที่ 1

- 983 -

HMO11-4
กิจกรรมที่ 3 เป็ นกิ จกรรมแรกของกิ จกรรม
ขั้นเนื้ อหา สร้างขึ้นเพื่อให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับจุด
ยอด คุ ณ สมบั ติ ข องค่ า a ในฟั ง ก์ ชัน f(x) = ax2 ของ
กราฟพาราโบลา คุณสมบัติของค่า h ในฟังก์ชนั f(x) =
(x-h)2 คุ ณ สมบั ติ ข องค่ า k ในฟั ง ก์ ชัน f(x) = ax2 + k
และความแตกต่างของรู ปกราฟในฟั งก์ชนั f(x) = a(x h)2 + k เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงค่ า a, h และ k เป็ นค่ า
ต่างๆ โดยที่ค่า a มากว่า 0

ตารางที่ 1 ระดับความเข้าใจของนักเรี ยนที่ปรากฏจาก
การปฏิบตั ิกิจกรรมที่ 1
ระดับขั้นความเข้าใจ
A
P
O
S


กลุ่มที่ 1



กลุ่มที่ 2


กลุ่มที่ 3
กิจ กรรมที่ 2 เป็ นกิ จ กรรมขั้น นิ ย าม โดยมี
ตัว อย่างการสร้ า งกราฟอย่างเป็ นขั้น ตอนตามนิ ย าม
ความเป็ นกราฟพาราโบลาให้นกั เรี ยนได้ศึกษา จากนั้น
ให้นักเรี ยนลงมื อสร้างด้วยตนเอง กิ จกรรมนี้ สร้างขึ้ น
เพื่อให้นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้นิยามและองค์ประกอบต่างๆ
ของกราฟพาราโบลา

ภาพที่ 3 กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ 3 กราฟพาราโบลาหงาย
ระดับขั้นความเข้าใจของนักเรี ยนแต่ละกลุ่มที่
ปรากฎ ในการปฏิบตั ิกิจกรรมนี้ แสดงดังในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ระดับความเข้าใจของนักเรี ยนที่ปรากฏจาก
การปฏิบตั ิกิจกรรมที่ 3
ระดับขั้นความเข้าใจ
A
P
O
S



กลุ่มที่ 1




กลุ่มที่ 2




กลุ่มที่ 3

ภาพที่ 2 กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ 2 สร้างกราฟด้วยนิยาม
ระดับขั้นความเข้าใจของนักเรี ยนแต่ละกลุ่มที่
ปรากฎ ในการปฏิบตั ิกิจกรรมนี้ แสดงดังในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ระดับความเข้าใจของนักเรี ยนที่ปรากฏจาก
การปฏิบตั ิกิจกรรมที่ 2
ระดับขั้นความเข้าใจ
A
P
O
S



กลุ่มที่ 1



กลุ่มที่ 2



กลุ่มที่ 3

กิจกรรมที่ 4 เป็ นกิจกรรมที่สองของกิจกรรม
ขั้นเนื้ อหา สร้างขึ้นเพื่อให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับจุด
ยอด คุ ณ สมบั ติ ข องค่ า a ในฟั ง ก์ ชัน f(x) = ax2 ของ
กราฟพาราโบลา คุณสมบัติของค่า h ในฟังก์ชนั f(x) =
(x-h)2 คุ ณ สมบั ติ ข องค่ า k ในฟั ง ก์ ชัน f(x) = ax2 + k
และความแตกต่างของรู ปกราฟในฟั งก์ชนั f(x) = a(x -
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h)2 + k เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงค่ า a, h และ k เป็ นค่ า
ต่างๆ โดยที่ค่า a น้อยกว่า 0

ระดับขั้นความเข้าใจของนักเรี ยนแต่ละกลุ่มที่
ปรากฎ ในการปฏิบตั ิกิจกรรมนี้ แสดงดังในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ระดับความเข้าใจของนักเรี ยนที่ปรากฏจาก
การปฏิบตั ิกิจกรรมที่ 5
ระดับขั้นความเข้าใจ
A
P
O
S




กลุ่มที่ 1




กลุ่มที่ 2




กลุ่มที่ 3

ภาพที่ 4 กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ 6 กราฟพาราโบลาคว่า
ระดับขั้นความเข้าใจของนักเรี ยนแต่ละกลุ่มที่
ปรากฎ ในการปฏิบตั ิกิจกรรมนี้ แสดงดังในตารางที่ 4

กิ จ กรรมที่ 6 เป็ น กิ จกรรมสุ ดท้ า ยของ

ตารางที่ 4 ระดับความเข้าใจของนักเรี ยนที่ปรากฏจาก
การปฏิบตั ิกิจกรรมที่ 4
ระดับขั้นความเข้าใจ
A
P
O
S




กลุ่มที่ 1




กลุ่มที่ 2




กลุ่มที่ 3

กิ จกรรมขั้นเนื้ อหา สร้างขึ้ นเพื่อให้นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้
เกี่ ยวกับตาแหน่ งของจุ ดยอด (k, h) จุ ดโฟกัส (k+c, h)
และสมการไดเรกตริ กซ์ x = k – c ของกราฟพาราโบลา
ตะแคงซ้าย ให้ นัก เรี ย นได้เรี ย นรู ้ เกี่ ยวกับ รู ป สมการ
ทัว่ ไปของกราฟพาราโบลา

กิจกรรมที่ 5 เป็ นกิจกรรมที่สามของกิจกรรม
ขั้นเนื้ อหา สร้างขึ้ นเพื่อให้นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับ
ระยะระหว่างจุดบนเส้นกราฟถึงไดเรกตริ กซ์และระยะ
จากจุดบนกราฟถึงจุดโฟกัส คุณสมบัติของค่า a, h และ
k ที่ส่งผลต่อรู ปกราฟ
ภาพที่ 6

กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ 6 กราฟพาราโบลา
ตะแคงซ้าย
ระดับขั้นความเข้าใจของนักเรี ยนแต่ละกลุ่มที่

ปรากฎ ในการปฏิบตั ิกิจกรรมนี้ แสดงดังในตารางที่ 6
ภาพที่ 5 กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ที่ 6 กราฟพาราโบลา
ตะแคงขวา
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ตารางที่ 6 ระดับความเข้าใจของนักเรี ยนที่ปรากฏจาก
การปฏิบตั ิกิจกรรมที่ 6
ระดับขั้นความเข้าใจ
A
P
O
S




กลุ่มที่ 1




กลุ่มที่ 2




กลุ่มที่ 3

กิตติกรรมประกาศ
ในการวิจัยครั้ งนี้ ผูว้ ิจัยได้รับการสนับ สนุ น
การวิ จั ย (บางส่ วน) จากศู น ย์ ค วามเป็ นเลิ ศ ด้ า น
คณิ ตศาสตร์ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา
ประเทศไทย และการสนับสนุ นการวิจยั ส่ วนหนึ่ งจาก
โครงการพัฒ นาการคิ ด ขั้น สู ง ทางคณิ ต ศาสตร์ ข อง
นักเรี ยนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ศูนย์วจิ ยั
คณิ ตศาสตรศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ผู ้วิ จั ย
ขอขอบพระคุณมา ณ ที่น้ ีดว้ ย

อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
จากการทากิ จกรรมทั้งหมดของนักเรี ยน ทา
ให้เห็ นว่านักเรี ยนมีกระบวนพัฒนาระดับความเข้าใจ
ทางคณิ ต ศาสตร์ อ ย่างเป็ นระบบ สามารถเข้าถึ งและ
แสดงออกให้เห็ นถึงความเข้าใจในระดับ Action และ
Process ทุ กกิ จกรรมและทุ กกลุ่ม โดยไม่ตอ้ งอาศัยครู
เป็ นผูถ้ ่ายทอดให้ นอกจากนี้นกั เรี ยนยังสามารถเกิดการ
พั ฒ นาระดั บ ความเข้ า ใจของตนเองให้ สู งขึ้ นได้
ตามลาดับโดยอาศัยประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ที่เกิ ดขึ้ น
ก่ อ นหน้าได้อีก ด้วย และเมื่ อ มี ป ระสบการณ์ ม ากพอ
นักเรี ยนจะสามารถเข้าถึงระดับความเข้าใจในขั้นสูงสุ ด
คือ Schema ได้ดว้ ยตัวเอง ดังจะเห็นได้จากกิจกรรมที่ 4
ถึงกิจกรรมที่ 6 ที่ นกั เรี ยนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงระดับ
ความเข้าใจขั้นนี้ได้

เอกสารอ้ างอิง
กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2551. กรุ งเทพฯ: องค์การรับสิ่ ง
สิ นค้าและพัสดุภณ
ั ฑ์; 2555.
กระทรวงศึกษาธิการ. พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542. กรุ งเทพฯ: องค์การรับ
สิ่ งสิ นค้าและพัสดุภณั ฑ์; 2546.
จารวี ธาดา. การวินิจฉัยปั ญหายุง่ ยากทางการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์เรื่ อง ทฤษฎีกราฟขั้นแนะนา ของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. วิทยานิพนธ์ปริ ญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิ ตศาสตร
ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2552.
จรรยา ภูอุดม. การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
คณิ ตศาสตร์ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นผูส้ ร้างความรู ้.
ปริ ญานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาการ
สอนคณิ ตศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรต; 2544.
ชาญณรงค์ เฮียงราช. ศาสตร์เกี่ยวกับการรู ้กบั คณิ ต
ศาสตรศึกษา. เอกสารประกอบการ สอน
รายวิชา 214 739 (Cognitive Science and
Mathematics Education). คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2552.

ตารางทึ่ 7 สรุ ปผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเรี ยนรู ้
ของนักเรี ยนตามทฤษฏี APOS
พฤติกรรมการเรี ยนรู ้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3
A, P, O
A, P
กิจกรรมที่ 1 A, P
A, P, O
A, P, O
กิจกรรมที่ 2 A, P, O
กิจกรรมที่ 3 A, P, O, A, P, O, S A, P, O
กิจกรรมที่ 4 A, P, O, S A, P, O, S A, P, O, S
กิจกรรมที่ 5 A, P, O, S A, P, O, S A, P, O, S
กิจกรรมที่ 6 A, P, O, S A, P, O, S A, P, O, S
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นิตยา อุดมผล. การพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ องวงรี
โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad
เป็ นเครื่ องมือประกอบการเรี ยนรู ้.
วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาคณิ ตศาสตรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2551.
นิติวฒ
ุ ิ ศรี คลังไพร. การศึกษาความเข้าใจของนักเรี ยน
เกี่ยวกับฟังก์ชนั เอกโพเนนเชียวโดยใช้เครื่ อง
คิดเลขกราฟิ กเป็ นฐานในการเรี ยนการสอน:
กรณี ศึกษา. วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาคณิ ตศาสตรศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2549.
ปรัชญา สุราสา. การศึกษาความเข้าใจทางคณิ ตศาสตร์
ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 วิชา
คณิ ตศาสตร์เรื่ องเส้นขนาน โดยใช้โปรแกรม
The Geometer’s Sketchpad เป็ นเครื่ องมือ
ช่วยในการเรี ยนรู ้. วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิ ตศาสตรศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น;
2552.
พเยียกร แก้วดวงตา. การศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับ
ฟังก์ชนั เชิงเส้นของนักเรี ยนที่ใช้เครื่ องคิดเลข
กราฟิ ก. วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาคณิ ตศาสตรศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2549.
รุ่ งทิวา วงศ์ศร. การศึกษาบทบาทของครู คณิ ตศาสตร์ที่
ใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad
เป็ นเครื่ องมือประกอบการเรี ยนรู ้:
กรณี ศึกษา. วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาคณิ ตศาสตรศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2551.
วัชราภรณ์ ปราณี ธรรม. การศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับ
ฟังก์ชนั กาลังสองของนักเรี ยนในการ
แก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์โดยใช้เครื่ องคิด
เลขกราฟิ ก. วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิ ตศาสตรศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น;
2549.

ศศินภา บุตรสี เขียว. การศึกษาความเข้าใจทาง
คณิ ตศาสตร์เรื่ องกาหนดการเชิงเส้นของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โดยใช้
โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เป็ น
เครื่ องมือช่วยในการเรี ยนรู ้. วิทยานิพนธ์
ปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิ ต
ศาสตรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2553.
สถาบันส่งเสริ มการสอนคณิ ตศาสตร์และเทคโนโลยี.
คู่มืออ้างอิง The Geometer’s Sketchpad.
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