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การใช้ ICT ในการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถทางคณิตศาสตร์ 

ดร. ไพจิตร สดวกการ 

 
 
คนทั่วไปเรียนรูค้ณิตศาสตร์จากธรรมชาติแล้วสรุปเป็นทฤษฎีและกฎด้วยสหัชญาณ  

(intuition)  มากกว่าด้วยการพิสูจน์  (proof)   แต่ทฤษฎีและกฎท่ีได้มาด้วยสหัชญาณมักจะเป็น
ข้อความที่สับสนไม่เป็นระเบียบ  ยากแก่การจ าและน าไปใช้       ผู้ค้นพบจึงพยายามจัดและท าให้อยู่
ในรูปอย่างง่าย  โดยหวนกลับไปสร้างสัจพจน์ที่จ าเป็น  แล้วสร้างทฤษฎีขึ้นมาจากสัจพจน์เหล่านั้น
โดยการนิรนัยเชิงตรรกวิทยา  และมีคณติศาสตร์ใหม่หลายแขนงที่นักคณิตศาสตร์พัฒนาขึ้นมาจาก
ระบบของสัจพจน์อย่างสมเหตุสมผลตามหลักตรรกวิทยา  โดยไม่ได้เป็นการบรรยายส่ิงใด ๆ ใน
ธรรมชาติเลย  คณิตศาสตร์จึงพัฒนามาในวิถีทางดังที่แสดงไว้ในแผนภาพข้างล่างนี ้  

 
 

 
 

โครงสร้างแสดงการได้มาซ่ึงความรู้ทางคณิตศาสตร ์
(Allendoerfer, and Oakley, 1969) 

 
การสร้างความรูท้างคณิตศาสตร์ในลักษณะดังกล่าวนี้เป็นกระบวนการอุปนัยและนิรนัย

ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับธรรมชาติการสร้างความรูท้างคณิตศาสตร์ เช่น   
- การจัดกิจกรรมไตร่ตรอง (reflective activities)   
- การใช้วิธีการแบบเปิด (open-approach) 
- การแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่ยืดหยุ่น (flexible problem solving) 
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การไตร่ตรอง (reflection) หมายถึง การตรวจสอบและปรับเปล่ียนสมมติฐานต่าง ๆ ที่
บุคคลเสนอเพื่อคล่ีคลายสถานการณ์ที่เป็นปัญหาอย่างพินิจพิเคราะห์ด้วยเหตุผลหรือเหตุการณ์ที ่
ทดสอบได้ โดยอาศัยประสบการณ์เดิม โครงสร้างทางปัญญาที่มีอยู ่แรงจูงใจภายใน และการ 
แลกเปล่ียนทางสังคมเป็นเครื่องมือ จนได้สมมติฐานที่สามารถขจัดความขัดแย้งทางปัญญา 
ระหว่างบุคคล ภายในตนเองระหว่างสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกัน และระหว่างความเชื่อกับผล 
จากการทดสอบในเชิงประจักษ ์สมมติฐานดังกล่าวคือโครงสร้างทางปัญญาที่รายบุคคลและ 
กลุ่มได้ร่วมกันสร้างขึ้นเป็นความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง (Dewey, 1933; Hullfish and Smith, 1961; 
Piaget, 1965; Bigge, 1982; Konold, 1991; ไพจิตร สดวกการ, 2539)  โคโนลด ์(Konold, 1991) 
เสนอแนะให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้ด าเนินกระบวนการไตร่ตรองโดยการ
อภิปรายถึงความเชื่อของตนเกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะอย่างหนึ่ง เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนประเมิน
หรือตรวจสอบความเชื่อของตนตามเกณฑ์ต่อไปนี ้

เกณฑ์ท่ี 1 ความสอดคล้องระหว่างความเชื่อของตนเองกับความเชื่อของผู้อ่ืนในเรื่อง
เดียวกัน 

เกณฑ์ท่ี 2 ความสอดคล้องภายในความเชื่อของตนเอง ระหว่างสถานการณ์เฉพาะ    
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน หรือมีเงื่อนไขท านองเดียวกัน 

เกณฑ์ท่ี 3 ความสอดคล้องระหว่างความเชื่อกับผลจากการสังเกตในเชิงประจักษ ์

ในกระบวนการของการพยายามแสดงความน่าเช่ือของความเชื่อหรือความคิด 
ของตนต่อกันและกันนั้น นักเรียนจะส ารวจลึกลงไปในความเชื่อของตนเองถึงสถานการณ์อ่ืน 
ที่เกี่ยวข้องหรือที่มีเงื่อนไขท านองเดียวกันกับสถานการณ์ที่ก าลังอภิปราย และท าการสังเกตให้ 
ประจักษ ์การส ารวจนี้สามารถน านักเรียนไปสู่การค้นพบความไม่สอดคล้องภายในความเชื่อ 
ของตนเองหรือพบความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับการสังเกตในเชิงประจักษ์ได ้

การเรียนรู้ในลักษณะนี้อยู่บนพื้นฐานของวิธีการทางวิทยาศาสตร ์(scientific 
approach) และในกระบวนการของการไตร่ตรองนั้น จะมีการทดลองและตรวจสอบความคิด 
หรือทางเลือกหลายทาง แล้วเลือกเก็บความคิดที่ดีที่สุดไว ้กระบวนการดังกล่าวนี ้ท าให้ความคดิ
และความเข้าใจของบุคคลเจริญงอกงามขึ้น (Bigge, 1982) 

ไพจิตร สดวกการ (2538)   ได้พัฒนากระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร ์ โดยใช้
การไตร่ตรองเป็นกิจกรรมหลักตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์(constructivist theory) ซ่ึง
ภายหลังมีการตั้งชื่อทฤษฎีนี้เป็นภาษาไทยว่า “สรรคนิยม”    

การจัดกิจกรรมไตร่ตรอง (Reflective Activities) 
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 ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ หรือ สรรคนิยม มีสาระส าคัญดังนี ้  
1.  การเรียนรู้คือการสร้างโครงสร้างทางปัญญา ท่ีสามารถคล่ีคลายสถานการณ์ที่เป็น

ปัญหาและใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาหรืออธิบายสถานการณ์อ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องได ้
2.  นักเรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยวิธีที่ต่าง ๆ กัน โดยอาศัยประสบการณ์เดิม โครงสร้าง

ทางปัญญาที่มีอยู่   ความสนใจ   และแรงจูงใจภายในตนเองเป็นจุดเริ่มต้น 
3.  ครูมีหน้าที่จัดการให้นักเรียนได้ปรับขยายโครงสร้างทางปัญญาของนักเรียนเอง

ภายใต้สมมติฐาน (assumption) ต่อไปนี้ 
3.1  สถานการณ์ที่เป็นปัญหา และปฏิสัมพันธ์ทางสังคมก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ปัญญา 
3.2  ความขัดแย้งทางปัญญาเป็นแรงจูงใจให้เกิดกิจกรรมไตร่ตรอง เพื่อขจัดความ

ขัดแย้งนั้น 
3.3  การไตร่ตรองบนฐานแห่งประสบการณ์และโครงสร้างทางปัญญาที่มีอยู่  และ

การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม กระตุ้นให้มีการสร้างโครงสร้างใหม่ทางปัญญา 
 
 
 

 
 

วงจรการสร้างความรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
 
 
 

 

 

 

 ประสบการณ์เดิมและโครงสร้างทางปัญญาที่สร้างข้ึนแล้ว 

สถานการณ์
ที่เป็นปัญหา 

 

ปฏิสัมพันธ์
ทางสังคม 

 

ความขัดแย้ง
ทางปัญญา 

 

แรงจูงใจ
ภายใน 

 

กิจกรรม
ไตร่ตรอง 

 

โครงสร้างใหม่
ทางปัญญา 
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กระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ที ่ไพจิตร สดวกการ พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานวงจร
การสร้างความรูต้ามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์ประกอบด้วยขั้นตอนใหญ่ ๆ 3 ขั้นตอน และ
รายละเอียดในแต่ละขั้นตอน ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1  สร้างความขัดแย้งทางปัญญา 

1.1  ครูเสนอปัญหา A ให้นักเรียนคิดแก้ปัญหาเป็นรายบุคคล โดยที่ปัญหา A เป็น
ปัญหาท่ีมีความยากในระดับท่ีนักเรียนต้องปรับโครงสร้างทางปัญญาที่มีอยู่เดิม  หรือต้องสร้าง
โครงสร้างทางปัญญาขึ้นใหม่  จึงจะสามารถแก้ปัญหาได ้

1.2  จัดนักเรียนเข้ากลุ่มย่อย กลุ่มละ 4-6 คน  นักเรียนแต่ละคนเสนอค าตอบและวิธีหา
ค าตอบของปัญหา A ต่อกลุ่มของตน 

ขั้นตอนที่ 2  ด าเนินกิจกรรมไตร่ตรอง 

2.1  นักเรียนในกลุ่มย่อยตรวจสอบค าตอบและวิธีหาค าตอบของสมาชิกในกลุ่ม โดย
ด าเนินการดังนี ้

2.1.1  กลุ่มตรวจสอบค าตอบปัญหา A ของสมาชิกแต่ละคนตามเงื่อนไขที่โจทย์
ก าหนด  อภิปราย  ซักถามเหตุผลและที่มาของวิธีหาค าตอบ 

2.1.2  สมาชิกกลุ่มช่วยกันสร้างสถานการณ์ตัวอย่าง B ที่ง่ายต่อการหาค าตอบใน
เชิงประจักษ์  แต่มีโครงสร้างความสัมพันธ์เหมือนกับปัญหา A  ตามกฎการสร้างการอุปมาอุปไมย  
ดังนี ้

ก.  ไม่ต้องพิจารณาลักษณะ (attribute) ของส่ิงเฉพาะแต่ละส่ิงใน
สถานการณ์ปัญหา A 

ข.  หาความสัมพันธ์ระดับต่ า (lower order relations) ระหว่างส่ิงเฉพาะแต่
ละส่ิงในสถานการณ์ปัญหา A 

ค.  หาความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ระดับต่ าและความสัมพันธ์
ระดับสูง (higher order relations) ซ่ึงเป็นระบบความสัมพันธ์ 
(systematicity)  หรือโครงสร้างความสัมพันธ์ (relational structure) 
แล้วถ่ายโยงโครงสร้างความสัมพันธ์นี้ไปสร้างสถานการณ์ตัวอย่าง B 
ที่มีส่ิงเฉพาะแตกต่างกับสถานการณ์ปัญหา A 

2.1.3  หาค าตอบของสถานการณ์ตัวอย่าง B ในเชิงประจักษ ์
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2.1.4  น าวิธีหาค าตอบของปัญหา A มาใช้กับปัญหา B ว่าจะได้ค าตอบตรงกับ
ค าตอบของปัญหา B ที่หาได้ในเชิงประจักษ์หรือไม่  ถ้าค าตอบท่ีได้ไม่ตรงกัน  ต้องท าการ
ปรับเปล่ียนวิธีหาค าตอบใหม่  จนกว่าจะได้วิธีหาค าตอบท่ีใช้กับปัญหา B แล้วได้ค าตอบสอดคล้อง
กับค าตอบท่ีหาได้ในเชิงประจกัษ์ ซ่ึงอาจมีมากกว่า 1 วิธี 

2.1.5  น าวิธีหาค าตอบท่ีใช้กับปัญหา B แล้วได้ค าตอบสอดคล้องกับค าตอบท่ีหา
ได้ในเชิงประจักษ์  ไปใช้กับปัญหา A  กลุ่มช่วยกันท าให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มเข้าใจการหาค าตอบ
ของปัญหา A ด้วยวิธีดังกล่าว ซ่ึงอาจมีมากกว่า 1 วิธี 

2.1.6  กลุ่มท าการตกลงเลือกวิธีหาค าตอบท่ีดีที่สุดตามความเห็นของกลุ่มและ
ช่วยกันท าให้สมาชิกของกลุ่มทุกคนมีความพร้อมท่ีจะเป็นตัวแทนในการน าเสนอและตอบข้อ
ซักถามเกี่ยวกับวิธีหาค าตอบดังกล่าวต่อกลุ่มใหญ่ได ้

2.2  สุ่มตัวแทนกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มมาเสนอวิธีหาค าตอบของปัญหา A ต่อกลุ่มใหญ่  
กลุ่มอ่ืน ๆ เสนอตัวอย่างค้าน (counter example)  หรือหาเหตุผลมาค้านวิธีหาค าตอบท่ียังค้านได้  ถ้า
ไม่มีนักเรียนกลุ่มใดสามารถเสนอตัวอย่างค้านหรือเหตุผลมาค้านวิธีหาค าตอบท่ียังค้านได้  ครูจึงจะ
เป็นผู้เสนอเอง  วิธีที่ถูกค้านจะตกไป  ส่วนวิธีที่ไม่ถูกค้านจะเป็นที่ยอมรับของกลุ่มใหญ่ว่าสามารถ
ใช้เป็นเครื่องมือในการหาค าตอบของปัญหาใด ๆ ท่ีอยู่ในกรอบของโครงสร้างความสัมพันธ์
เดียวกันนั้นได้ ตลอดช่วงเวลาท่ียังไม่มีผู้ใดสามารถหาหลักฐานมาค้านได้  ซ่ึงอาจมีมากกว่า 1 วิธี 

2.3  ครูเสนอวิธีหาค าตอบของปัญหา A ที่ครูเตรียมไว้ต่อกลุ่มใหญ่  เมื่อพบว่าไม่มี
กลุ่มใดเสนอในแบบท่ีตรงกับวิธีที่ครูเตรียมไว้  ถ้ามีครูก็ไม่ต้องเสนอ 

2.4  นักเรียนแต่ละคนสร้างปัญหา C ซ่ึงมีโครงสร้างความสัมพันธ์เหมือนกับปัญหา A 
ตามกฎการสร้างการอุปมาอุปไมยดังกล่าวแล้ว และเลือกวิธีหาค าตอบจากวิธีซ่ึงเป็นที่ยอมรับของ
กลุ่มใหญ่แล้ว มาหาค าตอบของปัญหา C 

2.5  นักเรียนแต่ละคนเขียนโจทย์ของปัญหา C ที่ตนสร้างขึ้นลงในแผ่นกระดาษพร้อม
ชื่อผู้สร้างปัญหา ส่งครู ครูน าแผ่นโจทย์ปัญหาของนักเรียนมาคละกัน แล้วแจกให้นักเรียนทั้งห้อง
คนละ 1 แผ่น 

2.6  นักเรียนทุกคนหาค าตอบของปัญหาท่ีได้รับแจกด้วยวิธีหาค าตอบท่ีเลือกมาจาก
วิธีที่เป็นที่ยอมรับของกลุ่มใหญ่แล้ว  ตรวจสอบค าตอบกับเจ้าของปัญหา  ถ้าค าตอบขัดแย้งกัน       
ผู้แก้ปัญหาและเจ้าของปัญหาจะต้องช่วยกันค้นหาจุดที่เป็นต้นเหตุแห่งความขัดแย้ง และช่วยกัน
ขจัดความขดัแย้งนั้น  เช่น  อาจจะแก้ไขโจทย์ให้รัดกุมขึ้น  ให้สมเหตุสมผล  หรือแก้ไขวิธีค านวณ 
และซักถามกันจนเกิดความเข้าใจทั้งสองฝ่ายแล้วจึงน าปัญหา C และวิธีหาค าตอบท้ังก่อนการแก้ไข
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และหลังการแก้ไขของท้ังผู้สร้างปัญหาและผู้แก้ปัญหาส่งครู  ครูจะเข้าร่วมการตรวจสอบเฉพาะใน
ผูท้ี่ไม่สามารถขจัดความขัดแย้งได้เอง 

ขั้นตอนที่ 3  สรุปผลการสร้างโครงสร้างใหม่ทางปัญญา 

ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปมโนทัศน์  กระบวนการคิดค านวณ  หรือกระบวนการแก้
โจทย์ปัญหาท่ีนักเรียนได้ช่วยกันสร้างขึ้นจากกิจกรรมในขั้นตอนที่ 2  ให้นักเรียนบันทึกข้อสรุปไว้   

                   ผลที่นักเรียนได้รับจากการเรียนตามกระบวนการนี้  นักเรียนมีความเข้าใจมโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์ที่ตนและกลุ่มเพื่อนได้ร่วมกันคิด  และได้พัฒนาทักษะกระบวนการที่ส าคัญ ๆ ทาง
คณิตศาสตร์หลายประการ  อาทิ  กระบวนการคิดค านวณ      กระบวนการแก้ปัญหา     กระบวนการ
นิรนัย-อุปนัย   เป็นต้น 

 

 
 

การใชว้ิธีการแบบเปิด (Open-Approach) ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ของญี่ปุ่น  มี
จุดมุ่งหมายให้นักเรียนแต่ละคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ในแบบท่ีตอบสนองพลังความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ของตนเอง   และสามารถปรับคุณภาพของกระบวนการคิดและผลที่ได้จากการคิดสู่
องค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์   กล่าวอีกอย่างหนึ่งคือ ครูที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
โดยใช้วิธีการแบบเปิดจ าเป็นต้องพยายามท าความเข้าใจความคิดที่หลากหลายของนักเรียนให้มาก
เท่าที่จะท าได้  โดยการให้นกัเรียนพูด อธิบายความคิดของตนกับเพื่อนหรือกับครู    และกระตุ้นให้
นักเรียนควบคุมตนเองให้พูดและท าอย่างเป็นคณิตศาสตร์ด้วย 

การใชว้ิธีการแบบเปิดมีสมมติฐานอยู่บนหลักการ 3 ข้อ  ได้แก ่
1.  ความเป็นอิสระในการท ากิจกรรม   ครูที่ใช้วิธีการแบบเปิดมีความคาดหวังว่า  

นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากการมีอิสระในการท ากิจกรรมด้วยตนเอง   
2.  วิวัฒนาการและธรรมชาติของการบูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์    เนื้อหา

คณิตศาสตร์มีลักษณะเป็นนามธรรมและเป็นระบบ    เนื้อหาที่มีความเป็นนามธรรมสูงจะเป็น
ความรู้ที่อยู่ในรูปทั่วไปซ่ึงน าไปใช้ในสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ ได้มากมาย     การเรียนเนื้อหา
คณิตศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้นจึงต้องมีการย้อนไตร่ตรอง (reflection) ถึงความรู้เบื้องต้นที่เป็น
พื้นฐานเสมอ     

3.  ความสามารถในการตัดสินใจของครู    ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ครูมักเผชิญกับ
ความคิดของนักเรียนที่ครูคาดไม่ถึงมากอ่น   บทบาทส าคัญของครูคือต้องให้นักเรียนได้แสดง
ความคิดออกมาอย่างสมบูรณ์   และต้องช่วยให้นักเรียนคนอ่ืน ๆ เข้าใจความคิดนั้นด้วย 

การใช้วิธีการแบบเปิด (Open-Approach)  
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โดยทั่วไป การสอนคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบเปิดประกอบด้วยสถานการณ์ 3 
สถานการณ์  ได้แก ่ สถานการณ์ A  ครูก าหนดสถานการณ์หรือปัญหาเริ่มต้น  ให้นักเรียนพยายาม
ท าให้อยู่ในรูปปัญหาเชิงคณิตศาสตร์  ตามประสบการณ์และความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียน    สถานการณ์ B  นักเรียนหาค าตอบตามประสบการณ์พื้นฐานของตนเอง    แล้วครูน า
นักเรียนอภิปรายหาความสัมพันธ์ระหว่างค าตอบหลากหลายท่ีนักเรียนเสนอมา  และเชื่อมโยง
ค าตอบท่ีดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกันให้นักเรียนเห็นความเหมือนในความต่าง หรือลักษณะร่วม      
สถานการณ์ C  ให้นักเรียนพยายามตั้งปัญหาใหม่ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีมีความเป็นนัยทั่วไปยิ่งขึ้น  โดยใช้
กิจกรรมในสถานการณ์ B เป็นประสบการณพ์ื้นฐานในการแก้ปัญหา  และน าไปสู่ค าตอบท่ีอยู่ใน
รูปท่ัวไปยิ่งขึ้น (เช่น สรุปเป็นสูตร หรือทฤษฎี เป็นต้น)  ซ่ึงสอดคล้องกับกิจกรรมไตร่ตรองใน
กระบวนการเรียนการสอนที่ ไพจิตร สดวกการ พัฒนาขึ้นในปีการศึกษา 2534 – 2538 

 
 
 
 
ในชีวิตประจ าวัน เราเผชิญกับปัญหาใหม่อยู่เสมอ  เมื่อเผชิญกับปัญหาท่ีซ้ า ๆ กัน เรา

มักจะได้พัฒนาขั้นตอนส าหรับแก้ปัญหานั้นขึ้น จนเกิดวิธีการที่ยืดหยุ่นอย่างเป็นนามธรรมพอที่จะ
น าไปปรับใช้กับปัญหาอ่ืน ๆ ได้อีกหลายปัญหา  การท าความเข้าใจว่า ผู้คนสร้างความรู้ที่ยืดหยุ่น 
เป็นนามธรรม (อยู่ในรูปท่ัวไป) ขึ้นมาได้อย่างไร จึงเป็นส่ิงส าคัญยิ่งส าหรับการสร้างความเข้าใจใน
เรื่องการเรียนรู้  การพัฒนา และการออกแบบสภาพแวดล้อมทางการเรียนเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ทีย่ืดหยุ่น (flexibility) 

โดยทั่วไป เราเรียนรูข้ั้นตอน วิธีด าเนินการ จากการแก้ปัญหาด้วยตนเอง หรือรับจากการ
ป้อนให้ของผู้อ่ืน  การเรียนรู้จากการป้อนให้โดยตรงอาจจะท าให้ผู้เรียนไม่สามารถถ่ายโยงส่ิงท่ี
เรียนรู้ไปใช้กับปัญหาใหมท่ี่ไม่คุ้นเคย 

กลไกส าคัญอันหนึ่งที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ขั้นตอน วิธีการ และความยืดหยุ่นในการ
น าไปใช้ คือ การอธิบายของผู้เรียน (self – explaining)  ผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จมักจะพยายาม
สร้างค าอธิบายในขณะที่ศึกษาตัวอย่างท่ีมีผลต่อการแก้ปัญหา  ค าอธิบายเหล่านี้มีการระบุช่องว่าง
ของความเข้าใจและความเชื่อมโยงกับตัวอย่างก่อน ๆ หรือกับบทเรียนก่อน ๆ ในต ารา   (Chi, 
Bassok, Lewis, Reimann, & Glaser, 1989)    ผลจากงานวิจัย พบว่า ผู้เรียนตั้งแต่วัย 5 ขวบ ถึงวัย
ผู้ใหญ่สามารถเรียนรู้ได้มากขึ้นถ้าได้รับการกระตุ้นให้สร้างค าอธิบายของตนเอง  (Aleven & 

Koedinger, 2002;  Bielaczyc, Pirolli, & Brown, 1995;  Chi, de Leeuw, Chiu, & LaVancher, 1994) 
ผู้เรียนแต่ละคนต่างมีความรู้นอกระบบทีส่ร้างขึ้นเองในชีวิตประจ าวันมากบ้างน้อยบ้าง 

ซ่ึงอาจจะไมใ่ช่ความรูท้ีถู่กต้องเสมอไป  เช่นเดียวกับผลจากงานวิจัยจ านวนมากทีพ่บว่า ความรู้ 

การแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่ยืดหยุ่น (Flexible Problem Solving) 
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ความเข้าใจเดิมของนักเรียนเป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงยาก แม้ว่าจะได้รับการสอนแบบป้อนให้โดยตรง
จากการเรียนในระบบแล้วก็ตาม ถ้าความรูใ้หม่ที่ป้อนให้นั้นไม่เข้ากับความรู้เดิมของผู้เรียน คือเกิด
ช่องว่างระหว่างความเข้าใจ  การกระตุ้นให้ผู้เรียนอธิบายทั้งความรู้ ความเข้าใจที่คลาดเคล่ือนนอก
ระบบของตน และความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในระบบ  เป็นกลไกส าคัญในการช่วยแก้ไขความรู้ 
ความเข้าใจที่คลาดเคล่ือนของผู้เรียน และส่งเสริมความสามารถในการถ่ายโยง ท าให้มีความยืดหยุ่น
ในการแก้ปัญหา  และการกระตุ้นให้ผู้เรียนอธิบายความคิดของตนเองยังอาจช่วยให้ผู้เรียนค้นพบ
และสรุปวิธีด าเนินการที่ถูกต้องได้เองในกรณีทีย่ังไม่ได้รับการสอนแบบป้อนให้โดยตรงอีกด้วย  
(Siegler, 2002) 

การแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่ยืดหยุ่น ประกอบด้วยการเลือกวิธีการอย่างไม่ยึดติด และการ
ปรับวิธีการให้เข้ากับปัญหา ซ่ึงขึ้นอยู่กับปัญหาและจุดมุ่งหมายของการแก้ปัญหานั้น ๆ   Teije และ 
van Harmelen (1995) ได้วิจัยพบว่า สามารถน าเทคนิคการไตร่ตรอง (Reflection Techniques) มาใช้
ในการวินิจฉัยวิธีการแก้ปัญหาอย่างยืดหยุ่นได ้
 

 

 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ได้ก าหนดสาระหลักที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียนทุกคน ดังนี ้

สาระที่ ๑  จ านวนและการด าเนินการ 
สาระที่ ๒  การวัด   
สาระที่ ๓  เรขาคณิต 
สาระที่ ๔  พีชคณิต 
สาระที่ ๕  การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
สาระที่ ๖  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ์

ในสาระที่ ๖  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์นั้น  ได้ก าหนดมาตรฐานไว้ ดังนี ้

มาตรฐาน ค ๖.๑  มีความสามารถในการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การส่ือสาร  การส่ือ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และการน าเสนอ  การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์  และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ  และมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค ์

จะเห็นได้ว่า สาระที่ ๖ เป็นทักษะและกระบวนการที่ต้องใช้ในการเรียนรู้สาระอ่ืน ๆ ทุก
สาระ  ดังนั้น  ในการจัดการเรียนการสอน จึงต้องจัดให้ผู้เรียนเรียนรู้สาระที่ ๑ – ๕ ด้วยทักษะและ
กระบวนการในสาระที่ ๖     

ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
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จากการส ารวจซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสร้างความรู ้ความเข้าใจคณิตศาสตร ์พบว่า 

ปัจจุบัน มีผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีลักษณะเป็นเครื่องมืออ านวยความสะดวกต่อการสร้างรูปเรขาคณิต
ต่าง ๆ ซ่ึงวัดค่าและแสดงผลการค านวณที่เกี่ยวข้องกับรูปได้และแปรค่าได้ตามรูปท่ีเปล่ียนไป โดย
ผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ทางภาษาท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรม ซ่ึงจะช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้
ความเข้าใจได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น เช่น  โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) ซ่ึงเป็น
ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเม่ือ ค.ศ. 1991 โดย นิโคลัส แจคคิว (Nicholas Jackiw) ในโครงการพัฒนา
เรขาคณิตทีม่องเห็นได ้(Visual Geometry Project) ของมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาต ิ(National 
Science Foundation: NSF) และพัฒนามาโดยล าดับด้วยเงินทุนสนับสนุนของ NSF ในการพัฒนา 
ซอฟต์แวร์ และบริษัท Key Curriculum Press ในการจัดพิมพ์ส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีสนับสนุนการใช ้
ซอฟต์แวร์นี ้ท าให้มีการใช้ซอฟต์แวร์นี้อย่างแพร่หลายในหลายประเทศ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.) ได้ซ้ือลิขสิทธ์ิ 
โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad จากบริษัท Key-Curriculum Press และแปลเป็นภาษาไทย   
จากการศึกษาลักษณะการใช้งานของโปรแกรม พบว่า โปรแกรมนี้ช่วยสร้างรูปเรขาคณิต 
ได้อย่างรวดเร็ว สวยงาม และช่วยผู้เรียนในการสร้างและส ารวจเพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจ 
ได้หลากหลายวิธี ตั้งแต่อย่างง่ายไปจนถึงซับซ้อนในเวลาอันจ ากัด   เนื่องจากโปรแกรม The 
Geometer’s Sketchpad เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยเฉพาะ 
รูปท่ีสร้างด้วยโปรแกรมนี ้สามารถท าให้เคล่ือนไหวและเปล่ียนแปลงขนาดได้โดยยังคงรักษา 
สมบัติทางคณิตศาสตร์ไว้เสมอ ขณะที่ท าให้รูปมีการเปล่ียนแปลง ความสัมพันธ์ที่ก าหนดไว ้
ในขั้นตอนการสร้างจะยังคงมีอยู่เสมอ ส่วนสมบัติบางอย่างท่ีเปล่ียนแปลงได้จะเป็นสมบัติที ่
ไม่ได้ก าหนดไว้ในขั้นตอนการสร้างอย่างแท้จริง รูปท่ีเปล่ียนแปลงไปจะท าให้สามารถส ารวจ 
ผลที่เป็นไปได้หลาย ๆ กรณ ีตามเงื่อนไขของการสร้าง 

ขอบเขตการใช้งานของโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ขึ้นอยู่กับ 
จินตนาการของผู้ใช ้ที่สามารถน าไปใช้งานได ้ (ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและ 
Key Curriculum Press, 2001)  เช่น 

1) การส ารวจและการเรียนการสอนทฤษฎีบททางเรขาคณิต สามารถใช้ 
โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad สร้างแบบจ าลองทฤษฎีบทท่ียาก ๆ หรือการเรียนการ 
สอนเรื่องยากในชั้นเรียน 

2) การน าเสนอในห้องเรียน แบบร่างท่ีออกแบบด้วยโปรแกรม The 

โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 
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Geometer’s Sketchpad เพื่อน าเสนอหรือเผยแพร่ไปยังกลุ่มบุคคลต่าง ๆ เช่น นักเรียน เพื่อน 
ร่วมช้ัน หรือครู จะมีภาพกราฟิกที่สวยงาม เคล่ือนไหวได ้มีปุ่มแสดงการท างานต่าง ๆ และม ี
เนื้อหาได้หลายหน้า ครูสามารถใช้โปรแกรมนี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การเรียนการสอนม ี
ประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถสอนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้ทุกวัน แต่ก็ 
สามารถน างานมาสาธิตในห้องเรียนที่มีคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว พร้อมเครื่องฉาย LCD 
ได้ นอกจากนี ้นักเรียนยังสามารถน างานที่สร้างในแบบร่างมาเสนอในชั้นเรียนหรือท า 
รายงานตลอดจนท าแฟ้มผลงานได ้

3) การศึกษารูปต่าง ๆ จากหนังสือเรียน เมื่อใช้โปรแกรมจนช านาญแล้วจะ 
พบว่า ในการสร้างรูปต่าง ๆ บนจอคอมพิวเตอร์จะใช้เวลาน้อย นอกจากนั้นยังสามารถท าให้ 
รูปเคล่ือนไหวได ้และส ารวจการเปล่ียนแปลงได ้ดังนั้น จึงสามารถใช้โปรแกรมสร้างและ 
ศึกษารูปในหนังสือเรียนในการท าการบ้านของนักเรียน และในการเตรียมการสอนของครูได ้

4) การน าโปรแกรมนี้ไปใช้ในสาระต่าง ๆ ของคณิตศาสตร ์เช่น ในสาระ 
พีชคณิต สามารถใช้โปรแกรมนี้ส ารวจความชันและสมการของเส้นตรง   ส ารวจสมบัติของ 
พาราโบลาและสาระส าคัญอีกหลายสาระ เช่น นักเรียนและครูสามารถส ารวจการเปล่ียนแปลงของ
กราฟด้วยการใช้ค าส่ังต่าง ๆ จากเมนูกราฟ ส ารวจความเกี่ยวข้องระหว่างรูปสามเหล่ียมมุมฉากและ
ฟังก์ชันตรีโกณมิต ิ  ส ารวจอนุพันธ์ของฟังก์ชันด้วยการสร้างเส้นสัมผัสเส้นโค้ง และใช้ค าส่ัง
อนุพันธ์ หรือส ารวจปริพันธ์โดยการสร้างพ้ืนที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง 

5) การสร้างแฟร็กทัล แฟร็กทัล เป็นรูปเรขาคณิตที่สวยงามสะดุดตา ซ่ึงพบ 
เห็นได้ในธรรมชาต ิและเป็นรากฐานที่ส าคัญของโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกหลาย ๆ 
โปรแกรม   แฟร็กทัลเป็นรูปเรขาคณิตที่คล้ายกับรูปเดิมของมันเอง จะดูเหมือนกันเสมอไม่ว่า 
จะขยายในมุมมองใด การสร้างแฟร็กทัลเริ่มจากการสร้างรูปง่าย ๆ แล้วท าซ้ ารูปเดิมแต่ให้มี 
ขนาดเล็กลง ๆ โดยใช้ค าส่ังท าซ้ าในโปรแกรมนี ้

6) การวาดภาพท่ีได้สัดส่วนเสมือนจริง และรูปศิลปะทางเรขาคณิตแบบ 
ต่าง ๆ สามารถใช้โปรแกรมนี้ออกแบบบัตรอวยพร หรือออกแบบพื้นหลังของงานที่น าเสนอ 
ให้ได้ภาพท่ีสวยงามไม่ซ้ าแบบใคร โดยใช้ค าส่ังในเมนูการแปลงของโปรแกรมนี้รวมกับค าส่ัง 
จากเมนูแสดงผลและอ่ืน ๆ ก็จะช่วยให้สร้างภาพได้อย่างวิจิตร งดงาม น่าตื่นตาตื่นใจ 

จากการพิจารณาสมบัติของโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad และขอบเขต 
การใช้งานดังกล่าวข้างต้น โปรแกรมนี้น่าจะเป็นซอฟต์แวร์ที่ครูคณิตศาสตร์เรียนรู้ได้ไม่ยาก 
และน่าจะน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการหรือห้องเรียนคณิตศาสตร์ได ้
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้สาระคณิตศาสตร์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร และพัฒนา 
นักเรียนให้มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร ์ สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  ซ่ึงจะช่วยให้นักเรียน
บรรลุทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรต์ามหลักสูตรได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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 คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์แสนกล  ท่ีทุกคนสามารถสนุกได้ด้วยวิธีการที่ต่าง ๆ กัน  การ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ที่สนุกและ “ท้าทายความสามารถ”  คือการแก้ปัญหาท่ีผู้แก้ปัญหายังไม่รู้วิธี
แก้มาก่อน   หรือการแก้ปัญหาเดิมด้วยมโนทัศน์และวิธีการใหม่  ส่วนการแก้ปัญหาโดยใช้ขั้นตอน
วิธีการเดิมที่เคยใช้แล้วถือว่าเป็นการฝึกทักษะเพื่อให้สามารถน าไปใช้ได้อย่างฉับไว    ลองมาสนุก
กับปัญหาต่อไปนี้ตามระดับความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการแก้ปัญหาของแต่ละคน   
 

ตัวอย่างปัญหา 
          แม่คนหนึ่งต้องการแบ่งที่ดินซ่ึงมีด้านหนึ่งติดคลองให้ลูกโดยให้ลูกใช้เชือกยาว 100 

เมตรไปล้อมท่ีดินให้เป็นรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก  โดยด้านที่ติดคลองไม่ต้องใช้เชือก  ลูกจะต้องใช้เชือก
ล้อมท่ีดินให้มีขนาดกว้าง ยาว เท่าไร จึงจะได้พื้นที่มากที่สุด 

วิเคราะห์ปัญหา     

ก าหนดให ้     น าเชือกยาว 100 เมตร ไปล้อมท่ีดินริมคลอง ให้เป็นรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก
ที่มีพื้นที่มากที่สุด โดยใช้ เชือกเพียง 3 ด้าน  เว้นด้านที่ติดคลอง   

ต้องการหาว่า   ที่ดินรูปส่ีเหล่ียมมุมฉากตามเงื่อนไขที่ก าหนดมีขนาดกว้าง ยาวเท่าไร  

วิธีที่ 1    ใช้ได้ตั้งแตร่ะดับช้ันประถมศึกษาเป็นต้นไป  
          “การวัดความยาวและการหาพื้นที่ของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก” 

             วิธีหาค าตอบ 

1. หาพื้นที่โดยใช้สูตร    
      พื้นที่รูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก = ความยาวของด้านกว้าง x ความยาวของด้านยาว  

ให้ด้านที่ติดคลองเป็นด้านยาว  จะได้พื้นที่มากกว่า  เช่น 

 

                                

                                

                    
 
 
                     30 + 40 + 30     =    100    =    35 + 30 + 35    เมตร     
          แต่     30 x 40 = 1200   ตารางเมตร  มากกว่า  30 x 35 = 1050    ตารางเมตร 

35 ม. 35 ม. 

30 ม. 

30 ม. 30ม. 

40 ม. 

คณิตศาสตร์หรรษา  ปัญหาเดียวกันสนุกได้หลายระดับช้ัน 
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2. ทดลองหาพื้นที่รูปส่ีเหล่ียมมุมฉากหลาย ๆ รูป ท่ีมีความยาวของด้านกว้างและด้าน
ยาวต่าง ๆ กันและผลบวกของความยาวด้านกว้าง 2 ด้านกับด้านยาว 1 ด้าน เท่ากับ 
100 เมตร แล้วน าความกว้าง ความยาว และพื้นที่ที่หาได้ของแต่ละรูปมา กรอกลง
ในตารางเพื่อเปรียบเทียบหาความกว้างและความยาวที่ให้พื้นที่มากที่สุด  ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี ้

 
(อาจวาดรูปโดยใช้มาตราส่วน 1 ซม. ต่อ 10 เมตร) 

กว้าง   33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 

ยาว   34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 

พื้นที ่ 1122 1152 1178 1200 1218 1232 1242 1248 1250 1248 1242 1232 1218 

 

 จากตัวอย่างในตารางจะเห็นว่า  

เมื่อด้านกว้างมีความยาว 25 เมตร  จะมีพื้นที่มากที่สุดคือ 1250 ตารางเมตร   

เมื่อด้านกว้างมีความยาวมากกว่า  25 เมตร  หรือน้อยกว่า 25 เมตร  จะมีพื้นที่น้อยลง 
ดังนั้น  ใช้เชือกยาว 100 เมตร ล้อมท่ีดินติดคลอง โดยล้อมเพียง 3 ด้าน ให้ได้ที่ดินเป็น
รูปส่ีเหล่ียมมุมฉากและมีพ้ืนที่มากที่สุด   ต้องล้อมท่ีดินให้มีขนาดกว้าง 25 เมตร    ยาว 
50 เมตร  จึงจะได้พื้นที่มากที่สุด คือ 1250 ตารางเมตร 

 

 
ตรวจสอบค าตอบตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

ใช้เชือกเพียง 3 ด้าน ได้แก่  ด้านกว้าง 2 ด้าน  และ ด้านยาว 1 ด้าน  โดย    
ใช้ความยาวเชือกไปท้ังหมด 25 + 25 + 50 = 100 เมตร ตามก าหนด 

50 ม.

25 ม.25 ม.

ดา้นที่ตดิคลองD C

A B
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หมายเหตุ    นักเรียนระดับประถมได้ มีโอกาสฝึกหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากจนเกิด
ทักษะ   จึงได้ค าตอบของปัญหา   ในกรณีที่เป็นการร่วมมือกันแก้ปัญหา  ก็สามารถแบ่งให้
นักเรียนแต่ละคนช่วยกันหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีขนาดกว้าง ยาว ต่าง ๆ กันได้
ทุกขนาดตามเงื่อนไขที่ก าหนด  ซึ่งจะท าให้เห็นจริงยิ่งขึ้นว่าไม่มีรูปใดมีพื้นที่มากกว่ารูปที่
พิจารณาเลือกมาเป็นค าตอบ 

 

วิธีที่ 2    ใช้ความรูต้ั้งแต่ระดับประถมเป็นต้นไปและใช้ซอฟต์แวร์ เช่น ใชโ้ปรแกรม The 
Geometer’s Sketchpad  (GSP) เป็นเครื่องมือประกอบการแก้ปัญหา    

             วิธีหาค าตอบ 
             สร้างรูปด้วยโปรแกรมให้เอ้ือต่อการหาค าตอบ  ดังนี ้

1.  สร้างส่วนของเส้นตรง AE ยาว 10 ซม.  แทนความยาวของเชือก 100 ม.                   
(ใช้มาตราส่วน 1 ซม. : 10 เมตร)   โดยก าหนดจุด A  แล้วใช้เครื่องมือลูกศรเลือกจุด 
A  เลือกเมนู “การแปลง”  “เล่ือนขนาน”  เล่ือนจุด A ไปทางขวามือ ให้ท ามุม 0 
องศากับจุดเดิมและห่างจากจุดเดิม 10 ซม.  แล้วใช้เครื่องมือลูกศรคลิกที่จุด A และ 
จุด E  เลือกเมนู “สร้าง”  “ส่วนของเส้นตรง”  เลือกเมนู “แสดงผล”  “เส้น” 
“เส้นประ” 

                       

                         
 (การตั้งชื่อจุด  ใช้เครื่องมือสร้างข้อความคลิกที่จุด 1 ครั้ง  ถ้าช่ือที่โปรแกรมตั้งให้
ไม่เป็นที่ถูกใจ  เปล่ียนชื่อใหม่ได้โดยใช้เครื่องมือสร้างข้อความคลิกที่ช่ือเดิม 2  ครั้ง  
จะมีหน้าต่างและช่องพิมพ์ป้ายช่ือให้พิมพ์ช่ือใหม่ได้ตามต้องการ) 

 

2.  สร้างจุด B บนส่วนของเส้นตรง AE  โดยใช้เครื่องมือลูกศรเลือกส่วนของเส้นตรง 
AE  เลือกเมนู “สร้าง”   “จุดบนส่วนของเส้นตรง”    ลากเมาส์ที่จุด B ตรวจสอบดูให้
เล่ือนไปมาบนส่วนของเส้นตรง AB ได้  

 

                  
 

  3.  สร้างส่วนของเส้นตรง AB  โดยใช้เครื่องมือลูกศรคลิกที่จุด A และ จุด B  แล้วเลือก
เมนู “สร้าง”   “ส่วนของเส้นตรง”  เลือกเมนู “แสดงผล”  “เส้น”   “เส้นบาง”   (หรือ 
“เส้นหนา”)   ให้ส่วนของเส้นตรง AB เป็นด้านยาว 

EA

EA
B
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                        ต้องคลิกเมาส์เพื่อยกเลิกการเลือกส่ิงอ่ืน ๆ ก่อนที่จะคลิกเลือกเฉพาะส่ิงท่ีต้องการ 

4.  สร้างส่วนของเส้นตรง BE  โดยใช้เครื่องมือลูกศรคลิกที่จุด B และจุด E  เลือกเมนู 
“สร้าง”   “ส่วนของเส้นตรง”  เลือกเมนู “แสดงผล”  “เส้น”  “เส้นประ”   แล้วแบ่ง
คร่ึงส่วนของเส้นตรง BE ที่จุด F    โดยคลิกที่ส่วนของเส้นตรง BE (ถ้าคลิกแล้ว
โดนส่วนของเส้นตรง AE  ให้คลิกซ้ าลงในที่เดิม 1 ครั้ง จะได้ส่วนของเส้นตรง BE)   
แล้วเลือกเมนู “สร้าง”  “จุดกึ่งกลาง”    
ความยาวเชือก AE จะถูกแบ่งเป็น 3 ส่วน ส าหรับใช้กับด้าน 3 ด้าน    (เว้นด้านที่ติด
คลองไม่ต้องใช้เชือก) ได้แก่ ความยาว AB  ความยาว BF  และ  ความยาว FE     โดย
มีความยาว BF = ความยาว FE   

 

                            
 

5.  สร้างส่วนของเส้นตรง BC ให้มีความยาวเท่ากับความยาว BF  และตั้งฉากกับส่วน
ของเส้นตรง AB ที่จุด B  โดยใช้เครื่องมือลูกศรคลิกที่จุด B และส่วนของเส้นตรง 
AB    เลือกเมนู “สร้าง”  “เส้นตั้งฉาก”  เลือกเมนู  “แสดงผล”   “เส้น”  “เส้นประ”      
ใช้ B เป็นจุดศูนย์กลาง    รัศมีเท่ากับความยาว BF    เขียนวงกลมตัดเส้นตั้งฉากที่จุด 
C     โดยใช้เครื่องมือลูกศรคลิกที่จุด B และจุด F ตามล าดับ   เลือกเมนู “สร้าง” 
“วงกลมท่ีสร้างจากจุดศูนย์กลางและจุดอื่น”   แล้วใช้เครื่องมือลูกศรคลิกที่เส้นรอ
บวงและเส้นตั้งฉาก  เลือกเมนู “สร้าง”   “จุดตัด”    ใช้เครื่องมือลูกศรคลิกที่จุด B  
และ จุด C  เลือกเมนู “สร้าง”  “ส่วนของเส้นตรง”   

                                                                                  

EA
B

F EA
B

C

F EA B
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6. สร้างส่วนของเส้นตรง AD    โดยใช้เครื่องมือลูกศรคลิกที่จุด C  และส่วนของ
เส้นตรง AB  เลือกเมนู  “สร้าง”  “เส้นขนาน”       แล้วใช้เครื่องมือลูกศรคลิกที่จุด A  
และส่วนของเส้นตรง BC สร้างเส้นขนานด้วยวิธีเดียวกัน       ให้เส้นทั้งสองตัดกันที่ 
จุด D      โดยใช้เครื่องมือลูกศรคลิกที่เส้นทั้งสอง  เลือกเมนู “สร้าง”  “จุดตัด”    และ
สร้างส่วนของเส้นตรง AD 

                                

                                
 

 
7.  วัดความยาวของด้านกว้าง ด้านยาวและค านวณหาพื้นที่ โดยคลิกที่ด้าน BC  เลือก

เมนู  “วัด”    “ความยาว”       และวัดความยาวของด้าน AB  ด้วยวิธีการเดียวกัน   จะ
ปรากฏความยาวที่วัดได้   เช่น 

                                 
หาพื้นที ่ โดยเลือกเมนู  “วัด”  “ค านวณ”  จะปรากฏเครื่องค านวณ       คลิกที่ความ
ยาว BC บนหน้าจอ   ต่อด้วยเครื่องหมาย *  บนเครื่องค านวณ  และคลิกที่ความยาว 
AB    กดปุ่ม  “ตกลง”  บนเครื่องค านวณ  จะได้ผลคูณดังตัวอย่างนี้ 

         
 

D C

F EA B

m AB = 5.84 ซม.

m BC = 2.08 ซม.

m BC×m AB = 12.15 ซม.2

m AB = 5.84 ซม.

m BC = 2.08 ซม.

มาตราส่วน  1 ซม. : 10  ม. 
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8.  เคลื่อนที่จุด B บนส่วนของเส้นตรง AE  เพื่อหาพื้นที่ที่มากที่สุด  โดยกดเมาส์ค้างท่ี
จุด B  ลากไปมาบนส่วนของเส้นตรง AE  (หรือคลิกที่จุด B  แล้วกดแป้นลูกศรชี้
ซ้ายหรือลูกศรชี้ขวาท่ีคีย์บอร์ด)    รูปส่ีเหล่ียม ABCD จะเปล่ียนขนาด  สังเกตตัวเลข
บอกความกว้าง ความยาว และพื้นที่ ซ่ึงเปล่ียนแปลงไปตามรูป    หยุดการเคล่ือนที่
จุด B ณ จุดที่ให้ค่าพื้นที่มากที่สุด  ได้ความยาวของด้านกว้างเป็น  2.50 ซม. ความ
ยาวของด้านยาวเป็น 5.00 ซม. พื้นที่ 12.50 ตาราง ซม.    บางครั้งสเกลหน้าจอหรือ
การเคล่ือนที่ของจุดอาจจะไม่ละเอียดพอที่จะลงตรงต าแหน่งที่ได้ค่าท่ีแท้จริงพอดี  
เช่น  อาจได้ค่าความกว้าง ความยาว และ พื้นที่ ดังนี้ 

                 
     แต่เม่ือเคล่ือนจุด B ไปทางขวาอีกนิดเดียวเพื่อจะให้ความยาว AB เป็น 5.00 ซม.  มัน

อาจจะกระโดดข้ามไปเป็น 5.02 ซม.  โดยที่ความยาว CB ลดลงเป็น 2.49 ซม.  จึง
ประมาณได้ว่า ถ้าความยาว AB เป็น 5.00 ซม.  ความยาว CB จะเป็น 2.50 ซม.   

     จึงจะได้พื้นที่เป็น 12.50 ตาราง ซม. พอดี 
9. แปลงค่าความยาวและพื้นที่จากรูปเป็นความยาวจริง  เนื่องจากรูปท่ีสร้างขึ้นนั้นใช้

มาตราส่วน 1 ซม. : 10 เมตร  ดังนั้น  จึงเป็นความกว้าง ความยาวและพื้นที่จริง  ดังนี้ 
ที่ดินรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่ล้อมด้วยเชือกยาว 100 เมตร เพียง 3 ด้าน       จะมีพ้ืนที่
มากที่สุด  เมื่อมีขนาดกว้าง  2.50 x 10 = 25 เมตร 

         ยาว       5 x 10 = 50 เมตร 
    และมีพ้ืนที่ 25 x 50 = 1250 ตารางเมตร 
 

  ตรวจสอบค าตอบตามเงื่อนไขที่ก าหนด 
ตรวจสอบดูว่าผลบวกของความยาวด้านทั้งสาม   (เว้นด้านที่ติดคลอง)  เท่ากับความ
ยาวเชือกที่ก าหนดหรือไม่  โดยเลือกเมนู  “วัด”  “ค านวณ”  คลิกที่ความยาว BC บน
หน้าจอ   เครื่องหมายบวกบนเครื่องค านวณ   และคลิกที่ความยาว BC บนหน้าจออีก
ครั้งหนึ่ง ต่อด้วยเครื่องหมายบวกบนเครื่องค านวณ และคลิกที่ความยาว AB  แล้วกด
ปุ่ม “ตกลง”   จะได้   

                               คิดเป็นความยาวจริง 100 เมตร 
เคล่ือนจุด B ไปมาบนส่วนของเส้นตรง AE  ผลบวกความยาวสามด้านก็ยังคงเดิม 

m BC×m AB = 12.50 ซม.2

m AB = 4.99 ซม.

m BC = 2.50 ซม.

m BC+m BC+m AB = 10.00 ซม.
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เสริมวิธีที่ 2 ด้วยความรู้เรื่องกราฟในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

“เขียนกราฟแสดงความเกี่ยวข้องของปริมาณสองชุดบนระนาบพิกัดฉากได”้ 

วิธีหาค าตอบ 

1. สร้างรูป  หาค าตอบ  และตรวจสอบตามเงื่อนไขเช่นเดียวกับวิธีที่ 1 
2. เขียนกราฟแสดงความเกี่ยวข้องของความกว้างกับพ้ืนที่ของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก

จากรูปในข้อ 1  ดังนี ้
2.1  เลือกเมนู “กราฟ”   “รูปแบบกริด”  “กริดส่ีเหล่ียมมุมฉาก” 
2.2 คลิกที่จุดบอกระยะ 1 หน่วยบนแกน y  กดแป้นลูกศรชี้ลงท่ีคีย์บอร์ดเล่ือน

จุดบอกระยะ 1 หน่วยบนแกน y ลง จนได้ค่าบนแกน y ที่ปรากฏบนจอ
มากกว่า 12.50 

2.3 ให้ค่าบนแกน x แทนความกว้าง และค่าบนแกน y แทนพื้น โดยใช้เครื่องมือ
สร้างข้อความพิมพ์ “ความกว้าง” วางไว้ที่แกน x  และพิมพ์ “พื้นที”่  วางไว้
ที่แกน y     

2.4 ใช้เครื่องมือลูกศรคลิกค่าความยาว BC และค่าพื้นที่บนหน้าจอ  แล้วเลือก
เมนู “กราฟ”   “ลงจุดแบบ (x, y)”    ตั้งชื่อจุดเป็น P    คลิกที่จุด P     เลือก
เมนู  “วัด”  “พิกัด”  ของจุด  แล้วสร้างทางเดินของจุด P  โดยคลิกที่จุด P 
และจุด B ตามล าดับ  เลือกเมนู  “สร้าง”  “โลคัส”  จะได้เซ็ตของจุดที่แสดง
ความเกี่ยวข้องของความกว้างและพื้นที่เรียงกันเป็นเส้นโค้ง  ดังรูป    
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 เมื่อเคล่ือนจุด B ไปมาบนส่วนของเส้นตรง AE    จุด P ก็จะเคล่ือนที่ไปมาบนกราฟ  และ
พิกัดของจุด P จะเปล่ียนไปตามความกว้างและพื้นที่ของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉากด้วย 

 

วิธีที่ 3    ใชค้วามรูใ้นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
               “หาค าตอบจากสมการก าลังสองท่ีสร้างขึ้นจากโจทย์ปัญหา และเขียนกราฟแสดง

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในสมการได”้ 
            

  วิธีหาค าตอบ 
  ด้านกว้าง 2 ด้าน กับ ด้านยาว 1 ด้าน  ใช้เชือกรวม 100 เมตร 
   ให้ความยาวของด้านกว้างเป็น x เมตร 
   ดังนั้น ความยาวของด้านยาวเท่ากับ 100 – 2x  เมตร 
                
      

 
     

 
 

พื้นที่รูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก = ความยาวของด้านกว้าง x ความยาวของด้านยาว 
                              y    =    x (100 – 2x) 
                              y    =    100x - 2 2x  
       y    =    - 2 2x + 100x 
จากรูปท่ัวไปของสมการก าลังสอง  y = a 2x + bx + c 
สมการ  y = - 2 2x + 100x   มี a = -2,  b = 100,    c = 0 
ดังนั้นกราฟของสมการเป็นรูปพาราโบลาเปิดล่าง มีจุดสูงสุดอยู่บนแกนสมมาตร 

สมการของแกนสมมาตร คือ  x  =  
a

b

2

  

                                                   =  
)2(2

100



   =  
4

100



   =  25 

แทนค่า x = 25 ในสมการ   y = - 2 2x + 100x 
y  =  -2 2)25(  + 100(25) 
y  =  -2(625) + 2500 
y  =  -1250  +  2500 
y  =  1250 

x x 

100 – 2x 

ด้านที่ติดคลอง 
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ดังนั้นจุดสูงสุดคือ  จุด (25, 1250) 
นั่นคือ ใช้เชือกยาว 100 เมตร ล้อมท่ีดิน 3 ด้าน (เว้นด้านที่ติดคลอง) ให้เป็นรูปส่ีเหล่ียม
มุมฉาก ได้พื้นที่มากที่สุด 1250 ตารางเมตร   
เมื่อที่ดินมีขนาด  กว้าง 25 เมตร  ยาว  100 – 2x = 100 – 2(25)  =  50  เมตร 
เขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านกว้างกับพ้ืนที่ได้ดังนี้ 

          

 

 
วิธีที่ 4    ใชค้วามรู้ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

“หาค าตอบจากการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่สร้างขึ้นจากโจทย์ปัญหา และเขียนกราฟ
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า x  ณ จุดใด ๆ บนกราฟของฟงัก์ชัน กับ ความชันของเส้น
โค้ง ณ จุดนั้น ๆ ได”้  

  วิธีหาค าตอบ 
  ด้านกว้าง 2 ด้าน กับ ด้านยาว 1 ด้าน  ใช้เชือกรวม 100 เมตร 
   ให้ความยาวของด้านกว้างเป็น x เมตร 
   ดังนั้น ความยาวของด้านยาวเท่ากับ 100 – 2x  เมตร 
                
      
 
     

 
 

 
 

x x 

100 – 2x 

ด้านที่ติดคลอง 
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พื้นที่รูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก = ความยาวของด้านกว้าง x ความยาวของด้านยาว 
                                 y    =    x (100 – 2x) 
                                 y    =    100x - 2 2x  
          y  =    - 2 2x + 100x 
จากรูปท่ัวไปของสมการ  y = a 2x + bx + c        สมการ  y = - 2 2x + 100x  มี a <0  
ดังนั้นกราฟของสมการเป็นรูปพาราโบลาเปิดล่าง มีจุดสูงสุด  ซ่ึงมีความชันของเส้น
สัมผัส ณ จุดสูงสุดเป็น 0  ดังรูป 

                                                        
 

หาอนุพันธ์ของ               y  =    - 2 2x + 100x 
                                  y’         =    -4x  +  100 

 

เขียนกราฟของ  y’   =   -4x  +  100  หรือ f’(x) = -4x + 100  ดังรูป   
เมื่อ x  แทนค่าความกว้างของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก            

                   y’  แทนค่าความชันของเส้นโค้ง  y = - 2 2x + 100x  ณ จุดที่มีค่า x ตรงกัน 
 

               จะเห็นว่า กราฟของ y’ ตัดแกน x ที่จุด (25,0)  
              แสดงว่า จุดสูงสุดของกราฟ y = - 2 2x + 100x  มีค่า x = 25 เพราะจุดนั้นมีความชัน เป็น 0  

ดังนั้น  ในการหาจุดสูงสุดของกราฟของสมการ   y =  - 2 2x + 100x 
จึงให้ y’  = 0  หรือ      -4x + 100  = 0 
          -4x         =  - 100 

                                            x         =  
4

100



   =  25 
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จะได้  จุดสูงสุดของสมการ  y =  - 2 2x + 100x  มีค่า x = 25 
แทนค่า x = 25 ในสมการ   y =  - 2 2x + 100x   

y  =  -2 2)25(  + 100(25) 
           y  =  -2(625) + 2500 
           y  =  -1250  +  2500 
           y  =  1250 

 

ดังนั้นจุดสูงสุดคือ  จุด (25, 1250) 
นั่นคือ ใช้เชือกยาว 100 เมตร ล้อมท่ีดิน 3 ด้าน (เว้นด้านที่ติดคลอง) ให้เป็นรูปส่ีเหล่ียม
มุมฉากได้พื้นที่มากที่สุด 1250 ตารางเมตร  เมื่อล้อมท่ีดินให้มีขนาดกว้าง 25 เมตร             
ยาว  100 – 2x  =  100 – 2(25)  =  100 – 50  =  50  เมตร 

 

หมายเหตุ  วิธีที่ 3  และวิธีที่ 4  ตรวจสอบค าตอบตามเงื่อนไขได้เช่นเดียวกับวิธีที่ 1         
 

ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  เราพบว่านักเรียนที่เรียนในระดับช้ันเดียวกันก็มี
ความรู้ความเข้าใจแตกต่างกันหลายระดับ  บางคนก็ยังคุ้นชินกับการน าวิธีการเดิมมาใช้ในการ
แก้ปัญหาใหม่  หากนักเรียนได้มีโอกาสแก้ปญัหาของระดับชั้นที่สูงกว่าบ้างด้วยความรู้และวิธีการ
ในระดับช้ันที่เรียนอยู่   เมื่อนักเรียนไปเรียนในระดับช้ันที่สูงขึ้น  ซ่ึงต้องใช้ความรู้และวิธีการใหม่
ในการแก้ปัญหาเดียวกันนี้ จะท าให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ใหม่เข้ากับความรู้เดิมโดยมี
ปัญหาเดิมเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงทะลุถึงกันได้     

 

ศึกษาตัวอย่างส่ือที่สร้างด้วยโปรแกรม GSP  และรายละเอียดวิธีสร้างได้จาก เว็บไซต์  
http://www.curric.net/center/math_center.htm   หลักสูตรอบรมครูคณิตศาสตร์โรงเรียนในฝัน       
ปี 2549 ถึงปัจจุบัน 
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