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การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูในการใหเหตุผลวิชาคณิตศาสตร เรื่องระบบจํานวนเต็ม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชโปรแกรมจีเอสพีเปนสื่อ
The Development of Learning Activities Management in Math Reasoning
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บทคัดยอ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหรูจักการคิดวิเคราะห สังเคราะห
แสวงหาความรูดวยตนเอง และมีความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร การสอนโดยใชโปรแกรมจีเอสพี
เปนการสอนที่มุงเนนใหนักเรียนไดคนพบความรูดวยตนเอง กระตุนใหนักเรียนมีความสนใจ และสามารถ
นําเสนอภาพเคลื่อนไหวมาใชอธิบายเนื้อหายาก ๆ ใหเกิดความเขาใจไดงายขึ้น การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมาย
1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องระบบจํานวนเต็ม โดยใชโปรแกรมจีเอสพีเปนสื่อ
และการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพ 75/75 2) เพื่อ
หาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม โดยใชโปรแกรม
จีเอสพีเปนสื่อ และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตรและการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดย
ใชโปรแกรมจีเอสพีเปนสื่อ กับนักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม โดยใชโปรแกรมจีเอสพีเปนสื่อ ที่ได
พัฒนาขึ้น กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2555 โรงเรียนบานใหมสําโรงและ โรงเรียนเจียระวนนท อุทิศ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4 จํานวน 42 คน จาก 2 หองเรียน ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster random
sampling) เปนกลุมทดลอง 20 คน และกลุมควบคุม 22 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ไดแก แผนการ
จัดการเรียนรูโดยใชโปรแกรมจีเอสพีเปนสื่อ สําหรับกลุมทดลอง และแผนการจัดการเรียนรูตามแบบสําหรับ
กลุมควบคุม จํานวน 18 แผน แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30
ขอ มีคาความยากรายขอตั้งแต 0.25 ถึง 0.67 คาอํานาจจําแนกรายขอตั้งแต 0.23 ถึง 0.87 คาความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับเทากับ 0.82 แบบวัดความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน
20 ขอ มีคาความยากรายขอตั้งแต 0.25 ถึง 0.65 คาอํานาจจําแนกรายขอตั้งแต 0.29 ถึง 0.87 คาความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.78 และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
โปรแกรมจีเอสพีเปนสื่อ แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 20 ขอ ซึ่งการหา
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คุณภาพรายขอ จําแนกรายขอ ตั้งแต 3.14 ถึง 9.23 ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.77 สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมุติฐานใช Independent Samples
t – test
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. ประสิ ท ธิ ภ าพของการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู โ ดยใช โ ปรแกรมจี เ อสพี เ ป น สื่ อ เท า กั บ
83.47/81.67 และการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ มีประสิทธิภาพ เทากับ 81.76 /77.12
2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโปรแกรมจีเอสพีเปนสื่อ เทากับ 0.7150
และดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ เทากับ 0.6456
3. นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโปรแกรมจีเอสพีเปนสื่อ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร สูงกวานักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโปรแกรมจีเอสพีเปนสื่อ มีความพึงพอใจ
ตอการเรียนรู โดยรวมอยูในระดับมาก
โดยสรุป การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโปรแกรมจีเอสพีเปนสื่อ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เหมาะสม นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนรู ซึ่งมากกวาการเรียนรูแบบปกติ สามารถนําไปใชในการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนบรรลุตามจุดมุงหมาย ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเหมาะที่จะนําไปประยุกตใน
เนื้อหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตอไป
คําสําคัญ : การเรียนรูโดยใชโปรแกรมจีเอสพีเปนสื่อ, การเรียนรูตามปกติ, ความสามารถในการใหเหตุผล
ทางคณิตศาสตร, ความพึงพอใจ
ABSTRACT
Mathematics learning activities management attends to develop students’
analytical and synthetical thinking, and also ability to solve mathematical problems.
Teaching mathematics by using The Geometers’ Sketchpad (GSP) focuses on making
students able to discovery knowledge by themselves and encourages students’ attentions.
The geometrical animation, the application of GSP, helps students to understand difficult
content more easily. The purposes of this research were 1) to develop mathematics learning
activities management by using GSP as a media learning and learning activities management
by conventional approach on integers system for Matthayomsuksa 1 students with a
required efficiency of 75/75, 2) to find out the effectiveness indices of those two approach
lesson plans, 3) to compare mathematics learning achievement and mathematical reasoning
ability on integers system of the two groups of Matthayomsuksa 1 students whom taught by
using different learning approaches, and 4) to investigate the students’ satisfaction in the
learning activities management by using GSP as a media learning. The sample in this study
consisted of 42 Matthayomsuksa 1 students from 2 classrooms, selected by cluster random
sampling technique from Banmaisumrong School and Jearavanoneautid 1 School under
Nakhornratchasima Primary Educational Service Area Zone 2. 20 students were assigned for
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an experimental group, and 22 students were assigned for a control group. Both of them
studied in the second semester of academic year 2012. The instruments used in this
research consisted of 18 lesson plans from two different learning approaches, using GSP as a
media learning and a conventional approach, a 30-item 4-multiple-choice achievement test
with difficulties ranging at 0.25 to 0.67, discriminating powers ranging at 0.23 to 0.87 and
reliability of 0.87, a 20-item 4-multiple-choice mathematical reasoning ability test with
difficulties ranging at 0.25 to 0.65, discriminating powers ranging at 0.29 to 0.87 and reliability
of 0.78, and a 20-item 5-rating scale test, used for exploring students’ satisfaction in learning
via GSP, with distinguish powers ranging at 3.14 to 9.23 and reliability of 0.77. The statistics
used for analyzing data were percentage, mean, standard deviation, and independent
sample t-test were employed for testing hypotheses.
The results of the study were as follows :
1. The learning activity by using GSP had an efficiency of 83.43/81.67 and the
conventional learning activity had an efficiency of 81.45 /77.12, which were consistent of the
expected requirement as 75/75.
2. The learning activity using GSP had an effectiveness index of 0.7150 and the
conventional learning activity had the effective index of 0.6456.
3. The students who learned using the learning activity by using GSP revealed
higher learning achievement and mathematics reasoning ability than the students who
studied using the conventional learning activity at the .05 level of significance.
4. The students who learned using the learning activity by using GSP had
satisfaction as a whole at a high level.
In conclusion, the learning activity by using GSP was appropriately efficient and
effective. The students were satisfied with the program and had more learning outcomes. It
could by implemented in organization of instruction and learning for the learners according
to achieve objective of the study efficiently and be applied to other related contents.
Keywords : Taught by Using The Geometer’s Sketchpad as a Media Learning, Approaches,
The ability to reason mathematics, Satisfaction
บทนํา

คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คิด
อยางมีเหตุผล เปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ ชวยให
คาดการณ วางแผน ตัดสินใจ แกปญหา และนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม นอกจากนี้
คณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือในการศึกษาทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และศาสตรอื่นๆ คณิตศาสตรจึงมี
ประโยชนตอการดําเนินชีวิตชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 1)
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โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) เปนหนึ่งในโปรแกรมสําเร็จรูปที่มีประสิทธิภาพสูง
และนิยมนํามาใชในการเรียนการสอนเรขาคณิตมากกวา 60 ประเทศทั่วโลกดวยความสามารถที่ใชสําหรับ
สราง สํารวจ และวิเคราะหสิ่งตางๆ ที่เกี่ยวกับเนื้อหาคณิตศาสตรหลายดาน เราสามารถใช โปรแกรม GSP
สรางตัวแบบเชิงคณิตศาสตรที่มีปฏิสัมพันธไดหลากหลายตั้งแตการคนหา ในระดับพื้นฐานซึ่งเกี่ยวกับรูปราง
และจํานวนไปจนถึงภาพวาดขั้นสูงที่มีความซับซอน และเคลื่อนไหวไดสําหรับนักเรียน Sketchpad จะเอื้อตอ
การอธิบายหลักการคณิตศาสตร การตอบปญหาและกระตุนใหนักเรียนสรางขอคาดการณ และชวยในการ
คนหาคําตอบใหม ตลอดจนใชในการสรางภาพทางคณิตศาสตรที่ซับซอน สามารถพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติที่
ดีตอวิชาคณิตศาสตร มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีทักษะการจินตนาการ เกิดทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร นักเรียนสามารถสรางองคความรูตามความสามารถของตนเอง (สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 2548)
สภาพการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ของ
โรงเรียนบานใหมสําโรง อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา พบวาสื่อการสอนในวิชาคณิตศาสตรยังมีนอยไม
ครอบคลุมในทุกหนวยการเรียนรู เนื่องจากมีราคาแพง ทําใหไมสามารถจัดการเรียนการสอนที่กระตุนให
ผูเรียนเกิดการใฝรูใฝเรียน อีกทั้งยังไมสามารถชักจูงใหผูเรียนเกิดความสนใจมีจินตนาการไดอยางถูกตองและ
เกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคจึงควรมีการพัฒนาใหหลากหลาย เพื่อทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ประสบความสําเร็จดังนั้นเพื่อเปนการสนองนโยบายการใชสื่อและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนดังกลาว ผูวิจัยได
เล็งเห็นประโยชนและความสําคัญโดยนําโปรแกรม GSP มาชวยในการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และ
การใหเหตุผลทางคณิตศาสตรสูงขึ้น อีกทั้งมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู และมีเจตคติที่ดีใน
การเรียนรู เรียนรูอยางมีความหมาย และเกิดการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถนําไปใช
ในการเรียนรูตลอดชีวิต จึงไดพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชโปรแกรมจีเอสพีเปนสื่อ เรื่องระบบจํานวนเต็ม
สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ซึ่งในเนื้อหาเรื่องระบบจํานวนเต็มอันเปนประโยชนตอการพัฒนา
ความสามารถทางดานคณิตศาสตรของผูเรียนในดานตาง ๆ ใหสูงขึ้น และในขณะเดียวกันก็เปนแนวทางในการ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป
ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องระบบจํานวนเต็ม โดยใชโปรแกรมจีเอสพี
เปนสื่อ และการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพ 75/75
2. เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรเรื่อง ระบบจํานวนเต็ม
โดยใชโปรแกรมจีเอสพีเปนสื่อ และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร และการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร เรื่อง
ระบบจํานวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวางกลุมที่จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโปรแกรมจีเอสพี
เปนสื่อกับกลุมที่จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม
โดยใชโปรแกรมจีเอสพีเปนสื่อ
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สมมติฐานของการวิจัย
นักเรียนที่เรียนดวยกิจกรรมการจัดการเรียนรู เรื่องระบบจํานวนเต็ม โดยใชโปรแกรมจีเอสพีเปนสื่อ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร สูงกวานักเรียนที่เรียนดวยกิจกรรมการจัดการ
เรียนรูแบบปกติ
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก โรงเรียนขยายโอกาส กลุมพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาลําตะคอง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
จํานวน 9 โรงเรียน 10 หองเรียน รวมทั้งสิ้น 255 คน
2. กลุมตัวอยางในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ของโรงเรียนบานใหมสําโรง
และโรงเรียนเจียระวนนทอุทิศ1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ภาคเรียน
ที่ 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 42 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster random sampling)
เปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยสุมโรงเรี ยนบานใหมสําโรง จํานวน 20 คน เปนกลุมทดลอง และ
โรงเรียนเจียระวนนทอุทิศ 1 จํานวน 22 คน เปนกลุมควบคุม
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก
1.1 แผนการจัดการเรียนรูโดยใชโปรแกรมจีเอสพีเปนสื่อ เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 18 แผน ๆ ละ1 คาบ คาบละ 1 ชั่วโมง มีประสิทธิภาพเทากับ 83.47/81.67
1.2 แผนการจัดการเรียนรูแบบปกติวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 18 แผนๆ ละ 1 คาบ คาบ ละ 1 ชั่วโมง มีประสิทธิภาพเทากับ 81.76 /77.12
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลและประเมินผลการทดลอง ไดแก
2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนแบบทดสอบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน
30 ขอ มีคาความยากตั้งแต 0.25 ถึง 0.67 คาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.23 ถึง 0.87 คาความเชื่อมั่นเทากับ
0.82
2.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร เปนแบบทดสอบเลือกตอบ
ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ มีคาความยากตั้งแต 0.25 ถึง 0.65 คาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.29 ถึง 0.87 คา
ความเชื่อมั่นเทากับ 0.78
2.3 แบบวัดความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 1 ฉบับ จํานวน 20 ขอ ซึ่งจําแนกได ตั้งแต 3.14 ถึง 9.23
ความเชื่อมั่นเทากับ 0.77
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 จัดเตรียมเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูโดยใช
โปรแกรมจีเอสพีเปนสื่อ และแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบวัดความสามารถ
ในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร และแบบวัดความพึงพอใจตอการเรียนรู
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1.2 วางแผนดําเนินการจัดการเรียนรู โดยผูวิจัยทําหนาที่เปนผูสอนเอง
1.3 ชี้แจงวัตถุประสงคการเรียน วิธีปฏิบัติและวิธีการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูของผูวิจัย
ใหกับนักเรียนกลุมตัวอยาง
2. ขั้นดําเนินการทดลอง
2.1 ผูวิจัยทําการทดสอบนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางทั้งสองกลุมตัวอยางกอนการทดลองสอนดวย
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบวัดความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร จากนั้นนําคะแนนกอนการทดลอง
ของนักเรียนทั้งสองกลุมมาหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.2 ผูวิจัยดําเนินการสอนทั้งสองกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 18 ชั่วโมง กลุมทดลองใช
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโปรแกรมจีเอสพีเปนสื่อ สวนกลุมควบคุมใชแผนการจัดการเรียนรูแบบ
ปกติ โดยทั้งสองกลุมใชสาระการเรียนรู ตัวชี้วัดและจุดประสงคการเรียนรูเดียวกัน
2.3 เมื่ อดํ าเนิ น การทดลองสอนครบตามที่ กําหนดไว ในแผนการจั ด การเรี ย นรู แล ว ผู วิ จั ย
ดําเนินการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรกับ
นักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางทั้งสองกลุมแลวนําคะแนนไปดําเนินการวิเคราะหขอมูล
2.4 วัดความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร กับนักเรียนที่เรียนดวยการ
จัดกิจกรรมโดยใชโปรแกรมจีเอสพีเปนสื่อ ดวยแบบวัดความพึงพอใจในการเรียนรู
การวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชโปรแกรมจีเอสพีเปนสื่อ และ
ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ โดยใชสถิติพื้นฐานไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
2. การวิเคราะหคาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชโปรแกรมจีเอสพีเปนสื่อ และ
คาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการจัดการเรียนรูแบบปกติ โดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและรอยละของคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน หลังเรียน
และคะแนนเต็ม
3. การวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร เรื่อง ระบบ
จํานวนเต็ม ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชโปรแกรมจีเอสพีเปนสื่อกับการจัดการเรียนรูแบบปกติ
3.1 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร
ดังตาราง 1
ตาราง 1 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร
โดยใชสหสัมพันธของเพียรสัน
ความสัมพันธ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การใหเหตุผลทางคณิตศาสตร

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
.271
.090

การใหเหตุผลทางคณิตศาสตร
.271
.090
-
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จากตาราง 1 แสดงให เห็นวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม มีความสั มพันธกัน กับ การใหเหตุผ ล
ทางคณิตศาสตร อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ดังนั้นผูวิจัยจึงใชสถิติ T–test (Independent Samples)
3.2 การวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหวางการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชโปรแกรมจีเอสพีเปนสื่อ และการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ ดังตาราง 2
ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชโปรแกรมจีเอสพีเปนสื่อ และการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ
กลุมตัวอยาง
n
x
กลุมทดลอง
20
24.50
กลุมควบคุม
22
23.14
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

S .D.

df

t

p

1.82
1.55

40

2.619

.012 *

จากตารางที่ 2 พบวา นักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโปรแกรมจีเอสพีเปนสื่อ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ อยางมีสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
3.3 การวิเคราะหเปรียบเทียบการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรหลังเรียนของนักเรียนระหวางการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโปรแกรมจีเอสพีเปนสื่อ และการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ ดังตาราง 3
ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรหลังเรียนของนักเรียนระหวางการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชโปรแกรมจีเอสพีเปนสื่อ และการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ
กลุมตัวอยาง
n
x
กลุมทดลอง
20
16.05
กลุมควบคุม
22
14.23
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

S .D.

df

t

p

2.06
2.07

40

2.855

.007 *

จากตาราง 3 พบวา นักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโปรแกรมจีเอสพีเปนสื่อ
มีการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
4. การศึกษาความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียน ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดย
ใชโปรแกรมจีเอสพีเปนสื่อ
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สถิติที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
1. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย
1.1 หาคาความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
และแบบวัดความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดย
การหา
คาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence)
1.2 หาความเที่ย งตรงของแบบวั ดความพึ งพอใจต อการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ดานความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง เปนแบบวัดสเกลระดับ โดยใชคา
ดัชนีความสอดคลอง IC (Index of Consistency)
1.3 หาความยากของแบบวัดความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ
1.4 หาคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดความสามารถใน
การใหเหตุผลทางคณิตศาสตร แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ
1.5 การหาคาคุณภาพแบบสอบถามของแบบวัดความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
คณิตศาสตรโดยใชคาที (t-value)
1.6 หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ โดยใชวิธีของ โลเวทท (Lovett)
1.7 หาความเชื่อมั่นของแบบวัดการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 แบบปรนัย
ชนิด 4 ตัวเลือก โดยใชสูตร KR–20 ของคูเดอร–ริชาริ์ดสัน (Kuder-Richardson)
1.8 หาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวัดความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร
โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา ( α - Coefficient)
2. สถิติพื้นฐาน
2.1 รอยละ (Percentage)
2.2 คาเฉลี่ย (Mean)
2.3 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. สถิติใชในการทดสอบสมมติฐาน T–test (Independent Samples)
ผลการวิจัย
1. ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโปรแกรมจีเอสพีเปนสื่อ เทากับ 83.47/81.67
และการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ มีประสิทธิภาพ เทากับ 81.76 /77.12
2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโปรแกรมจีเอสพีเปนสื่อ เทากับ 0.7150
และดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ เทากับ 0.6456
3. นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโปรแกรมจีเอสพีเปนสื่อมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร สูงกวานักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. นักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโปรแกรมจีเอสพีเปนสื่อ มีความพึงพอใจตอ
การเรียนรู โดยรวมอยูในระดับมาก
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การอภิปรายผล
จากการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร
เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโปรแกรมจีเอสพีเปนสื่อ
และการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ พบประเด็นที่ควรนํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ผลการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู โ ดยใช โ ปรแกรมจี เ อสพี เ ป น สื่ อ เรื่ อ ง ระบบจํ า นวนเต็ ม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพเทากับ 83.47/81.67 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ 75/75 ที่ตั้งไว หมายความวา
นักเรียนไดคะแนนจาก การทําแบบทดสอบยอย ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตรและคุณลักษณะอันพึงประสงค
ในระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโปรแกรมจีเอสพีเปนสื่อ จํานวน 18 แผน คิดเปนรอยละ 83.47
และคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน คิดเปนรอยละ 81.67 แสดงวา
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโปรแกรมจีเอสพี เปนสื่อที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ
เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้นไดผานขั้นตอน กระบวนการสรางอยางมีระบบและวิธีการที่
เหมาะสม โดยไดดําเนินการตามขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรู มีการดําเนินการโดยศึกษาหลักสูตร
วิเคราะหหลักสูตร ศึกษาแนวทางการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ตามสาระสําคัญและจุดประสงคการเรียนรู
แลวนําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นเสนอกรรมการควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาแลว
นํามาปรับปรุงทั้งในดานเนื้อหา ภาษา เวลาที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู กระบวนการเรียนรู กระบวนการ
วัดผลประเมินผล และไดนําแผนการจัดการเรียนรูไปทดลองใชเพื่อหาคุณภาพกอนที่จะนําไปทดลองกับกลุม
ตัวอยาง ทําใหแผนการเรียนรูมีประสิทธิภาพ อีกทั้งวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่มีระบบจะตองเรียนไปตามระดับ
ขั้น ตอน การสอนเพื่ อสร างความคิ ด ความเขาใจ เริ่ มแรกต องเปน ประสบการณ ที่งาย ๆ จากรูป ธรรมไปสู
นามธรรม แลวสามารถใหนักเรียนสามารถสรุปเปนองคความรูไดดวยตนเอง (ยุพิน พิพิธกุล. 2530 : 49-50)
2. ผลการวิ เคราะหดัชนีป ระสิทธิ ผลของการจัด กิจกรรมการเรี ยนรูคณิ ตศาสตร เรื่อง ระบบ
จํานวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชโปรแกรมจีเอสพีเปนสื่อ พบวา มีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.7150
หมายความวา โดยเฉลี่ยนักเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 71.50 แสดงวา นักเรียนมีความรูเพิ่มขึ้น มี
ความกาวหนา และมีพัฒนาการเรียนจึงทําใหประสบความสําเร็จในการเรียนรูโดยใชโปรแกรมจีเอสพีเปนสื่อ
ทั้งนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโปรแกรมจีเอสพีเปนสื่อ มีขั้นตอนการสอนโดยการทบทวน
ความรูเดิมทําใหนักเรียนเกิดความพรอมในการเรียนรู การสอนเนื้อหาใหมจากการใชสื่อที่สรางจากโปรแกรมจี
เอสพี ซึ่งเปนโปรแกรมที่สรางขึ้นเพื่อนําไปใชในการสรางสรรคการสํารวจและการวิเคราะหเนื้อหา ตาง ๆ ใน
วิชา คณิตศาสตร นอกจากนั้นยังเปนเทคโนโลยีที่ชวยใหผูเรียนมีโอกาสเรียนคณิตศาสตรโดยการสรางองค
ความรูหรือความคิดรวบยอดตาง ๆ ทางคณิตศาสตรไดดวยตนเอง เนื่องจากเวลาใชโปรแกรมจีเอสพี ผูใช
สามารถสรางตัวแบบคณิตศาสตร (Mathematics Model) ที่ทําใหเกิดการเคลื่อนไหวเชิงเรขาคณิต และผูใช
สามารถมีปฏิสัมพันธโตตอบกับโปรแกรมได การสอนใหนักเรียนไดสรุปหลักเกณฑความรูนําไปสูวิธีลัด มีการ
ฝกทักษะจากบทเรียนและนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน (สถาบันราชภัฎอุดรธานี. 2546 : 63) สอดคลองกับ
งานวิจัยของ โกสุม เรืองวิเศษ (2554 : 97-104) ที่ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู
คณิ ตศาสตร และความสามารถในการให เหตุ ผ ลวิ ช าคณิ ตศาสตรโ ดยใช โ ปรแกรมจี เ อสพี เรื่ องเส น ขนาน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ทํา การหาคาดัช นีประสิ ทธิผลของแผนการจั ดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร พบวาสามารถพัฒนาความรูความสามารถของผูเรียนเพิ่มขึ้นรอยละ 70.98
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโปรแกรมจีเอสพี
เปนสื่อ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรและการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม สูง
กวานักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตาม
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สมมติฐานที่ตั้งไว เนื่องจากแตละขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโปรแกรมจีเอสพีเปนสื่อ ทําให
นักเรียนไดรับการพัฒนาในดานการใชเหตุผลในเรื่องของการวิเคราะหวิธีการที่จะนําไปสูเปาหมายหรือผลลัพธ
ที่ตองการ การใชเหตุผลในการวิเคราะหและการพิจารณาหาผลสรุปที่ได จะเห็นไดวาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชโปรแกรมจีเอสพีเปนสื่อ สงผลตอความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร และพิจารณา
การตัดสินใจของนักเรียน ซึ่งเปนสิ่งที่มีความจําเปนในการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร โปรแกรม GSP สรางตัวแบบ
เชิงคณิตศาสตรที่มีปฏิสัมพันธไดหลากหลายตั้งแตการคนหา ในระดับพื้นฐานซึ่งเกี่ยวกับรูปรางและจํานวนไป
จนถึงภาพวาดขั้นสูงที่มีความซับซอน และเคลื่อนไหวได จะเอื้อตอการอธิบายหลักการคณิตศาสตร การตอบ
ปญหาและกระตุนใหนักเรียนสรางขอคาดการณ และชวยในการคนหาคําตอบใหม ตลอดจนใชในการสราง
ภาพทางคณิตศาสตรท่ีซับซอน (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 2547: 56) ซึ่ง
ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ เรณุวัฒน พงษอุทธา (2550 : 91-95) ไดศึกษาการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องพาราโบลา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระหวางการจัด
กิจกรรมโดยใชโปรแกรม GSP เปนสื่อมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องพาราลา สูงกวานักเรียน
ที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมตัวอยางที่เรียนคณิตศาสตร เรื่องระบบจํานวนเต็ม มีความ
พึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโปรแกรมจีเอสพีเปนสื่อ โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.46
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.10 ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชโปรแกรมจีเอสพีเปนสื่อ สงเสริมใหนักเรียนมีบทบาทในการเรียนรูไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง
ไดมองเห็นภาพเคลื่อนไหว มองเห็นเปนรูปธรรมตอการทําความเขาใจและทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรน
ตอการเรียนตลอดเวลา กระตุนความสนใจใหนักเรียนชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร รวมทั้งสามารถตรวจสอบวิธี
ทําดวยตนเองได นักเรียนที่มีความสามารถแตกตางกันก็ชวยเหลือซึ่งกันและกันทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความพึงพอใจตอการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ อีกทั้งความพึงพอใจเปนองคประกอบ
ที่สําคัญในการเรียนรู ความสัมฤทธิ์ผลในการเรียนของนักเรียนนอกจากจะขึ้นกับความสามารถแลวยังขึ้นกับ
ความพึงพอใจดวย (สุรางค โควตระกูล. 2544 : 179) และสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริพันธ พากเพียร
(2551 : 63-64) ที่ไดศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยโปรแกรมบทเรียนโดยใชโปรแกรม
GSP เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการ
เรียนรูโดยใชโปรแกรมบทเรียนที่พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะทั่วไป
1.1 จากผลการวิจัย พบวานักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโปรแกรมจีเอสพี
เป น สื่ อ มี ค วามพึ งพอใจอยูใ นระดั บ มาก ดั งนั้ น การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ในสาระอื่ น ๆ ครู ผู ส อนควรนํ า
โปรแกรมจี เ อสพี ไปใช ป ระกอบการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนซึ่ ง ทํ า ให นั กเรี ย นเกิ ด ความสนใจเรี ย น
คณิตศาสตรมากขึ้นอันจะสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรใหสูงขึ้น
1.2 ควรสอนการใชโปรแกรมจีเอสพี ขั้นพื้นฐานใหนักเรียนก อน เพื่ อใหนักเรียนคุ นเคยกั บ
โปรแกรมและการใชคําสั่งในโปรแกรม จะไดไมเกิดปญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
1.3 ในขณะที่มีการเรียนการสอนโดยใชโปรแกรมจีเอสพี ควรปดอินเตอรเน็ทชั่วคราวกอนเพื่อลด
ความสนใจการใชอินเตอรเน็ท
1.4 ในขณะทําการเรียนการสอนควรสังเกตนักเรียนที่เรียนออนแลวนํามาสอนซอมเสริมเปน
รายกิจกรรมเพื่อเปนการพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนไดทันเพื่อนคนอื่น ๆ ในหองเรียน
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2. ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาตอไป
2.1 ควรทําการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโปรแกรมจีเอสพี ที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสามารถในการใหเหตุผล ไปออกแบบการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนในเนื้อหา
อื่นๆ เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง
2.2 ควรนํากิจกรรมการเรียนรูและสื่อที่สรางขึ้นไปทดลองหาประสิทธิภาพกับนักเรียนในโรงเรียน
อื่นๆ เพื่อจะไดลงขอสรุปผลการศึกษากวางขวางยิ่งขึ้น
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