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บทคัดยอ

การนําโปรแกรมบทเรียนมาใชในการเรียนการสอน เปนการชวยใหนักเรียนสามารถแสวงหาความรู
ดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะพัฒนาโปรแกรม
บทเรียน โดยใชโปรแกรมจีเอสพีเรื่อง ระบบจํานวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยมีความมุงหมาย 1) เพื่อ
พัฒนาโปรแกรมบทเรียนโดยใชโปรแกรมจีเอสพีเรื่อง ระบบจํานวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ที่มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 75/75 2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของโปรแกรมบทเรียนที่พัฒนาขึ้น 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชโปรแกรมบทเรียนที่พัฒนาขึ้น และ 5) เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรู
เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังเรียนดวยโปรแกรมบทเรียนโดยใชโปรแกรมจีเอสพี กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 โรงเรียน
มุกดาวิทยานุกูล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จํานวน 1 หอง คือ ม.1/5 จํานวน 30
คน ไดมาจากการสุมแบบแบงกลุมสองขั้นตอน (Two-Stage cluster sampling) แบบแผนการวิจัยครั้งนี้เปน
แบบ One-Group Pretest – Posttest Design เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม 30 ขอ มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ถึง 0.85 คาความยาก ตั้งแต 0.33
ถึง 0.73 และคาความเชื่อมั่นทั้งแบบทดสอบทั้งฉบับเทากับ 0.79 และ 2) แผนการจัดการเรียนรูดวยโปรแกรม
บทเรียนโดยใชโปรแกรมจีเอสพี เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม จํานวน 9 แผน มีประสิทธิภาพเทากับ 81.57/84.22
3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยโปรแกรมบทเรียน โดยใชโปรแกรมจีเอสพี เรื่อง
ระบบจํานวนเต็ม จํานวน 20 ขอ คาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.47 - 0.77 ความเชื่อมั่นของแบบวัดความพึงพอใจ
ทั้งฉบับ 0.93 สถิติท่ีใชในการวิจัย คือ รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช
t – test (Dependent Samples)
ผลการวิจัย ปรากฏดังนี้
1. โปรแกรมบทเรียนโดยใชโปรแกรมจีเอสพี เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มี
ประสิทธิภาพเทากับ 81.57/84.22 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดเนื่องมาจากโปรแกรมบทเรียนที่สรางขึ้นไดคํานึงถึง
กรอบแนวคิดหลักการพัฒนาโปรแกรมบทเรียนและผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ดาน
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โปรแกรมบทเรียนและดานวัดผลแลวนําไปพัฒนาปรับปรุงแกไข ทําใหไดโปรแกรมบทเรียนมีคุณคาและเปนที่
ยอมรับสงผลใหนักเรียนมีความรู รูสึกตื่นเตน เกิดแรงจูงใจในการเรียนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา
เกณฑ
2. ดัชนีประสิทธิผล ของโปรแกรมบทเรียนโดยใชโปรแกรมจีเอสพี เรื่อง ระบบจํานวนเต็มมีคา
เทากับ 0.7825 แสดงวานักเรียนมีความกาวหนาในการเรียนรอยละ 78.25
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนเรียนและหลัง
เรียนพบวา นักเรียนกลุมตัวอยางมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิ ติที่ร ะดั บ .05 โดยมี คะแนนผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ย นกอนเรี ย น ( X =8.23) และคะแนนผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน( X = 25.27)
4. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชโปรแกรมบทเรียนโดยใชโปรแกรมจีเอสพีเรื่อง
ระบบจํานวนเต็ม โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.26)
5. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม
บทเรียนดวยโปรแกรมจีเอสพีไมมีความคงทนในการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร (p = .039)
คําสําคัญ : โปรแกรมบทเรียน, โปรแกรมจีเอสพี, การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโปรแกรมจีเอสพี
Abstract

Taking a lesson courseware program to use in learning was helpful for students to
search for a new knowledge and could be self-studied which was consistent with child
center. This made the researcher to develop the courseware program by using The development
of courseware learning by using the Geometer’s Sketchpad Program (GSP) on the topic of
Integer System in Matthayomsuksa 1.
The purposes of this study were to 1) develop the program by using the
Geometer’s Sketchpad Program (GSP) on the topic of Integer System in Matthayomsuksa 1 that
was efficient on the criteria 75/75 2) find out the effectiveness index of the developed program
3) compare the learning achievement in Mathematics on the topic of Integer System in
secondary 1 4) study and investigate the student’s satisfaction with the learning by using
the developed program and 5) study the learning patience of students who studied on the
topic of Integer System in Matthayomsuksa 1 after they had used the Geometer’s
Sketchpad Program (GSP). Example group used in this research was students in secondary
1/5 of 30 people who were chosen by two-stage cluster sampling, semester 1, academic year
2013 at Mukdawittayanukoon school belonged to the Secondary regional office, area 22 the
form of this research was One-Group Pretest–Posttest Design. The instruments used in this
research were 1) the achievement test form on the topic of Integer System of 30 items that
had the discrimination from 0.20 – 0.85 , difficulty index from 0.33 to 0.73 and the reliability
was 0.79 2) lesson plan of the lesson courseware by using the Geometer’s Sketchpad
Program (GSP) on the topic of Integer System of 9 lessons with efficiency was 81.57/84.22 3)
a measure of students’ satisfaction with learning by using the Geometer’s Sketchpad (GSP)
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on the topic of Integer System of 20 items in the discrimination index from 0.47 – 0.77,
reliability of this measure of students’ satisfaction was 0.93, the statistic used in the research
were percentage, mean and standard deviation and the hypothesis testing was t – test
(Dependent Samples)
The results of this research were as follows :
1. The lesson program by using the Geometer’s Sketchpad (GSP) on the topic of
Integer System in Matthayomsuksa 1 with efficiency was 81.57/84.22 respectively that was
higher than the requirement. Because of the lesson program takes into account the lessons
that make up the application development and validated by expert content. The lesson
program and the measures taken to develop and improve. It was a valuable lesson program
and established a result, students have the knowledge,excited motivation in learning and
achievement that was higher than the requirement.
2. The effectiveness index of the lesson program by using the Geometer’s
Sketchpad Program (GSP) on the topic of Integer System was 0.7825 that showed the
percentage of the advance of students’ learning was 78.25.
3. The achievement in mathematics of students in Matthayomsuksa 1 of before
learning and after learning was scores with after learning of students in example group were
higher than before learning as statistically significant at the level of .05. Before learning and
after were score mean equal 8.23 and 25.27 respectively.
4. The students had satisfaction in learning by using the lesson program by using
the Geometer’s Sketchpad Program (GSP) on the topic of Integer System at high level. ( X =
4.26)
5. The students in Matthayomsuksa 1 were given the activity of learning mathematics
by using the lesson program by using the Geometer’s Sketchpad Program (GSP) not retention
in learning mathematics (p = .039).
Keyword : Courseware program , using the Geometer’s Sketchpad (GSP) on the topic of
Integer System in Matthayomsuksa 1
บทนํา

ปจจุบัน มีการนํ าคอมพิวเตอรมาใช ประโยชนตอการเรี ยนการสอนในลักษณะโปรแกรมบทเรีย น
(Courseware) ซึ่งความหมายของโปรแกรมบทเรียน หมายถึง สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอรรูปแบบ
หนึ่งซึ่งใชความสามารถของคอมพิวเตอรในการนําเสนอสื่อประสม อันไดแก ขอความ ภาพนิ่ง กราฟก แผนภูมิ
กราฟ ภาพเคลื่อนไหว วิดีทัศน และเสียง เพื่อถายทอดเนื้อหาบทเรียนหรือองคความรูในลักษณะที่ใกลเคียงกับ
การสอนจริงในหองเรียนใหมากที่สุด (ถนอมพร เลาหจรัสแสง. 2541 : 15)
โปรแกรมบทเรียนพัฒนาขึ้นเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูเนื้อหาซึ่งกิจกรรการเรียนจะมีการโตตอบกันได
(Interaction) ในระหวางผูเรียนกําลังเรียนกับโปรแกรมบทเรียน เชนเดียวกับการเรียนการสอนระหวางผูสอน
กับผูเรียนที่อยูในหองเรียนตามปกติ นอกจากนี้โปรแกรมบทเรียนยังสามารถตอบสนองตอขอมูลที่ผูเรียน
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ปอนเขาไปไดทันท วงที (Immediately Feedback) ซึ่งเปนการชวยเสริ มแรงให แกผูเรีย นแตละคน
(Individualization) ไดเปนอยางดี ดังนั้นในปจจุบันนี้จึงมีการใชโปรแกรมบทเรียนเพื่อการเรียนการสอนอยาง
แพรหลาย (ไชยยศ เรืองสุวรรณ. 2546 : 27)
การใชโปรแกรมจีเอสพีเปนกระบวนการเรียนรูที่นําเทคโนโลยีเขาไปมีสวนรวมในการเรียนการสอน
คณิตศาสตรอีกทั้งยังเปนการกระตุนครูผูสอนใหมีการเล็งเห็นถึงความกาวหนาในการใชเทคโนโลยีในการเรียน
การสอนคณิตศาสตรใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 2550 : 2)
สอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณวิภา คอยจะโปะ (2547: 73-80) ไดศึกษาการพัฒนาโปรแกรมบทเรียนโดยใช
โปรแกรมจีเอสพี เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา
โปรแกรมบทเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80.16/81.80 ซึ่งถือวามีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ตั้งไวคาดัชนี
ประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร เทากับ 0.65 นักเรียนมีความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียน
โดยรวมอยูในระดับมาก และ นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียน มีความคงทนในการเรียนรูคิดเปนรอยละ 67.60
คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คิด
อยางมีเหตุผล มีระบบ มีแบบแผนสามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ ชวยให
คาดการณ วางแผน ตัดสินใจ แกปญหาและนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม เปนเครื่องมือใน
การศึกษาทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและศาสตรอื่นๆ (ศุภชัย สวางภพ. 2555 : 297) และการสอน
คณิตศาสตรที่ผานมายังไมประสบผลสําเร็จ กลาวคือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนอยู ใน
ระดับต่ําและนักเรียนจํานวนมากไมชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร โดยมีความคิดวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่ยาก
ซับซอนมีกฎระเบียบที่ตองทองจํามาก นักเรียนจึงรูสึกกลัว ทอแท ขาดความมั่นใจในการเรียน (ปุณชรัสมิ์
นามไพรธัญศิริ. 2554 : 5)
จากรายงานผลการประเมินการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระดับ
ประเทศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระที่ 1 จํานวนและการดําเนินการต่ําซึ่งเนื้อหาที่ใชในการเรียนคือเรื่อง
ระบบจํานวนเต็ม ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาโปรแกรมบทเรียน โดยใชโปรแกรมจีเอสพี เพื่อชวยใหเขาถึง
และเขาใจเนื้อหาสาระไดรวดเร็วยิ่งขึ้นสามารถนําสื่อดังกลาวไปศึกษาทบทวนดวยตัวเอง นักเรียนเรียนเนื้อหา
ได ต ามความต องการด ว ยความสนุ ก สนานเพลิ ด เพลิ น ในการเรี ย นจากบทเรี ย นและสร า งเจตคติ ต อ วิ ช า
คณิตศาสตรของนักเรียน อีกทั้งทําใหเกิดทักษะดานการใชคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษาซึ่งเปนเทคโนโลยีที่
ทันสมัย เพื่อสรางบรรยากาศในการเรียน
ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมบทเรียนโดยใชโปรแกรมจีเอสพี เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75
2. เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของโปรแกรมบทเรียนโดยใชโปรแกรมจีเอสพี เรื่องระบบจํานวนเต็ม ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนโดยใชบทเรียนโดยใช
โปรแกรมจีเอสพี เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยโปรแกรมบทเรียนจีเอสพี เรื่อง ระบบ
จํานวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
5. เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภายหลังจากที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูดวยโปรแกรมบทเรียนโดยใชโปรแกรมจีเอสพี เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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สมมติฐานการวิจัย
1. นักเรียนที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูดวยโปรแกรมบทเรียน โดยใชโปรแกรมจีเอสพี เรื่อง ระบบ
จํานวนเต็ม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการเรียนรูหลังเรียนรูดวยโปรแกรมบทเรียน โดยใชโปรแกรมจีเอสพี
เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม กับหลังเรียนไปแลว 2 สัปดาห ไมแตกตางกัน
วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556
ในเขตพื้นที่อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ซึ่ง
แตละโรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยคละความสามารถ จํานวน 5 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม โรงเรียนมุกดาหาร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
มุกดาหาร
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2556 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหารไดมาโดยการสุมแบบแบงกลุมสอง
ขั้นตอน (Two-Stage cluster sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูลมี 3 ชนิด ประกอบดวย
1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม 30 ขอมีคาอํานาจจําแนก
ตั้งแต 0.20 ถึง 0.85 คาความยาก ตั้งแต 0.33 ถึง 0.73 และคาความเชื่อมั่นทั้งแบบทดสอบทั้งฉบับเทากับ 0.79
2. แผนการจัดการเรียนรูดวยโปรแกรมบทเรียนโดยใชโปรแกรมจีเอสพี เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม
จํานวน 9 แผนการจัดการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรูละ 2 ชั่วโมง
3. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยโปรแกรมบทเรียน โดยใช
โปรแกรมจีเอสพี เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม จํานวน 20 ขอ คาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.47 - 0.77 ความเชื่อมั่นของ
แบบวัดความพึงพอใจทั้งฉบับ 0.93
การวิเคราะหขอมูล
1. หาคาสถิติพื้นฐาน โดยใชคารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่ไดจากการ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
2. วิเคราะหหาประสิทธิภาพของโปรแกรมบทเรียนตามเกณฑ 75/75 โดยใชสูตร E1/E2
3. หาคาดัชนีประสิทธิผลเพื่อประเมินโปรแกรมบทเรียน โดยใชสูตร E.I. ของกูดแมน, เฟรทเชอร
และชไนเดอร
4. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนดวยโปรแกรมบทเรียน โดยใช
โปรแกรมจีเอสพี เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม โดยใชสถิติสําหรับการวิเคราะหแบบ t – test Dependent
5. วิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยโปรแกรมบทเรียน โดยหาคาเฉลี่ย ( X )
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
6. เปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรหลังเรียนดวยโปรแกรมบทเรียน โดยใช
โปรแกรมจีเอสพี เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม โดยใชสถิติสําหรับการวิเคราะหแบบ t–test dependent
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ผลการวิจัย
1. วิเคราะหประสิทธิภาพ (E1/E2) ของโปรแกรมบทเรียนโดยใชโปรแกรมจีเอสพี เรื่อง ระบบ
จํานวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ตามเกณฑ 75/75 โดยการคํานวณหาคา E1 จากคะแนนเฉลี่ยการทําใบงาน
ของนักเรียนทั้งหมดและคํานวณคา E2 จากคะแนนเฉลี่ยของคะแนนของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียน ดังปรากฏในตาราง 1 ดังนี้
ตาราง 1 ประสิทธิภาพของโปรแกรมบทเรียนโดยใชโปรแกรมจีเอสพี เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู
โดยใชโปรแกรมบทเรียน

จํานวน
นักเรียน
30

ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ
(E1)
81.57

ประสิทธิภาพของผลลัพธ
(E2)
84.22

จากตาราง 1 พบวาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ของแผนการจัดการเรียนรู ดวยโปรแกรม
บทเรียน โดยใชโปรแกรมจีเอสพี เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม เทากับ 81.57 ประสิทธิภาพของผลลัพธเทากับ
84.22 ดังนั้นแผนการจัดการเรียนรูดวยโปรแกรมบทเรียนโดยใชโปรแกรมจีเอสพี เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม มี
ประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 81.57/ 84.22 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ 75/75 แสดงวาประสิทธิภาพของ
โปรแกรมบทเรียนเปนไปตามเกณฑ 75/75 ตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว
2. วิเคราะหหาคาดัชนีประสิทธิผลของโปรแกรมบทเรียน โดยใชโปรแกรมจีเอสพี เรื่อง ระบบ
จํานวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผูวิจัยไดวิเคราะหหาคาดัชนีประสิทธิผลของของการเรียนดวยโปรแกรม
บทเรียนโดยใชโปรแกรมจีเอสพี เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จากคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ดังตาราง 2
ตาราง 2 แสดงคาดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของโปรแกรมบทเรียนโดยใชจีเอสพี เรื่องระบบจํานวนเต็ม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
จํานวนนักเรียน
(n)
30

ผลรวมของคะแนน
ทดสอบกอนเรียน ทดสอบหลังเรียน
247
758

ดัชนีประสิทธิผล
(E.I.)
0.7825

จากตาราง 2 พบวาดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของโปรแกรมบทเรียน ไดคา 0.7825 หรือคิดเปนรอยละ
78.25 แสดงวานักเรียนมีคะแนนในการเรียนเพิ่มขึ้นรอยละ 78.25
3. วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยโปรแกรมบทเรียนโดยใชโปรแกรม
จีเอสพี เรื่องระบบจํานวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 นํามาหาคาสถิติที (t – test) คาเฉลี่ยเลขคณิต สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตาราง 3
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ตาราง 3 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรระหวาง
กอนเรียนกับหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
คะแนน
หลังเรียน
กอนเรียน

n
30
30

X
25.27
8.23

t

p

35.175

.000*

จากตารางที่ 3 แสดงให เห็ นว านักเรีย นที่ได รับ การจั ด การเรี ย นรู ด วยโปรแกรมบทเรี ยน โดยใช
โปรแกรมจีเอสพี เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีคาเฉลี่ยของคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. วิเคราะหความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียนดวยโปรแกรมบทเรียน โดยใชโปรแกรมจีเอสพี
เรื่องระบบจํานวนเต็มชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวานักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยโปรแกรมบทเรียน
โดยใชโปรแกรมจีเอสพี เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.26)
5. วิเคราะหเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภายหลังที่ไดรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ดวยโปรแกรมบทเรียนโดยใชโปรแกรมจีเอสพี เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม ระหวางหลัง
เรียนกับหลังเรียน 2 สัปดาห ดังตาราง 4
ตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ภายหลังที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยโปรแกรมบทเรียนโดยใชโปรแกรมจีเอสพี
เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม ระหวางหลังเรียนกับหลังเรียน 2 สัปดาห
ระยะเวลา
หลังเรียน
หลังเรียน 2 สัปดาห

N
30
30

X
25.27
25.63

S.D.
1.62
1.38

t

p

2.164

.039

จากตาราง 4 แสดงใหเห็นวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู
คณิตศาสตรดว ยโปรแกรมบทเรีย นโดยใชโปรแกรมจี เอสพี มีคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิช า
คณิ ต ศาสตร ห ลั งเรี ย นและคะแนนผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร เ มื่ อสิ้ น สุ ด การเรี ย นผ านไป 2
สัปดาห แตกตางกัน นั่นคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ไมมีความคงทนในการเรียนรู ภายหลังที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูดวยโปรแกรมบทเรียน โดยใชโปรแกรมจีเอสพี เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม
อภิปรายผล
1. จากผลการวิจัยพบวาโปรแกรมบทเรียนโดยใชโปรแกรมจีเอสพี เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพเทากับ 81.57/84.22 หมายความวา โปรแกรมบทเรียนทําใหนักเรียนเกิด
กระบวนการเรียนรูระหวางเรียนโดยเฉลี่ยรอยละ 81.57 และทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
เฉลี่ย 84.22 แสดงวาโปรแกรมบทเรียนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 75/75 ทั้งนี้เนื่องมาจาก
โปรแกรมบทเรียนที่สรางขึ้น ผูวิจัยไดคํานึงถึงการพัฒนาบทเรียนโดยไดศึกษากรอบแนวคิดการหลักพัฒนา

ปีที่ 22 ฉบับพิเศษ : กันยายน พ.ศ. 2559
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

301

โปรแกรมบทเรียน ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2546 : 45) โดยมีขั้นตอนการพัฒนาบทเรียน 5 ขั้นตอนคือ ขั้น
วิเคราะหผูวิจัยไดมีการวิเคราะหหลักสูตร จัดทําแผนการจัดการเรียนรู และกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังเพื่อ
ใชในการทําโปรแกรมบทเรียน ขั้นออกแบบ ผูวิจัยไดออกแบบโปรแกรมบทเรียนใหสอดคลองกับผลการ
วิเคราะหและตามคุณสมบัติของโปรแกรมบทเรียน ทั้งนี้ไดผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ดาน
โปรแกรมบทเรียนและดานวัดผล แลวนําไปพัฒนาจนไดโปรแกรมบทเรียน และไดนําไปทดลองใชกับนักเรียน
แลวมีการปรับปรุงแกไข ทําใหโปรแกรมบทเรียนมีคุณคาและเปนที่ยอมรับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยในลักษณะ
เดียวกันของ (บุญญดา ศรีรงค. 2547 : 68) ไดทําในลักษณะเปนการพัฒนาโปรแกรมบทเรียน ที่ใหความรู เราใจ
นักเรียนจึงรูสึกตื่นเตน เกิดแรงจูงใจในการเรียน จึงทําใหโปรแกรมบทเรียนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวา
เกณฑ 75/75
2. จากผลการวิจัยพบวา ดัชนีประสิทธิผลของโปรแกรมบทเรียนที่พัฒนาขึ้น มีคาเทากับ 0.7825
แสดงวาโปรแกรมบทเรียนทําใหนักเรียนมีคะแนนในการเรียนเพิ่มขึ้น รอยละ 78.25 ที่เปนเชนนี้เพราะ
โปรแกรมบทเรียนไดคํานึงถึงหลักการสรางใหโปรแกรมบทเรียนมีการเคลื่อนไหว ทําใหนักเรียนไดทั้งความรู
และความเพลิดเพลิน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ (วรรณวิภา คอยจะโปะ. 2547 : 76) ไดศึกษาการ
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรเรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80.16/81.80 และสอดคลองกับงานวิจัยของ (กุสุมา
แสงมาตร. 2555 : 11) ความกาวหนาของผูเรียนเปนผลมาจากการลงมือปฏิบัติงานดวยตนเอง และยัง
สอดคลองกับงานวิจัยของ (นิธิดา ศิริโยธา. 2547 : 78) ไดศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรที่ผูศึกษา
ไดสรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 84.69/86.41
3. จากผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ภายหลังจากที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยโปรแกรมบทเรียนดวยโปรแกรมจีเอสพี เรื่อง ระบบจํานวน
เต็ม สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้
สอดคลองกับผลการศึกษาของ (อํานาจ เชื้อบอคา. 2547 : 66) ไดทําการศึกษา เรื่อง ผลของการใชโปรแกรม
The Geometer’s Sketchpad ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง พาราโบลา ชั้นมัธยมศึกษาปที่
3 พบวา การเรียนการสอนโดยใชโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad มีสวนทําใหผูเรียนมีความ
กระตือรือรนในการเรียนรู และการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อผูเรียนลงมือกระทําเอง จึงสงผลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของเลสเตอร (Lester.1996 : 2343 -A) ซึ่งไดศึกษาการสอนโดยใช
โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรขาคณิตของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย รัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกากลุมทดลองเรียนโดยใชโปรแกรม The Geometer’s
Sketchpad สวนกลุมควบคุมเรียนตามปกติโดยใชไมบรรทัด ดินสอ ไมโปรแทรกเตอรและวงเวียนผลการวิจัย
พบวา คาเฉลี่ยของผลการสอบหลังเรียนเกี่ยวกับความรูทางเรขาคณิตของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ (ยุวดี ทองยี่สุน. 2544 : 85) ไดศึกษาการ
พัฒนาโปรแกรมบทเรียน เรื่องวงกลม ที่ใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือในการเรียนรูโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชคือ
The Geometer’s Sketchpadหรือ GSP ผูวิจัยทําการทดลองกับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 3 พบวาผูเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. จากผลการวิจัยพบวา ผลการวัดความพึงพอใจของนักเรียนกลุมตัวอยางที่มีตอการเรียนดวย
โปรแกรมบทเรียนโดยใชโปรแกรมจีเอสพี เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวานักเรียนที่เรียน
ดวยโปรแกรมบทเรียน มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก สอดคลองกับผลการวิจัยของ บาฮารวาน(Baharvand.
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2002 : 552 - A) ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลการสอนโดยใชโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad และ
การสอนแบบปกติที่มีตอมโนทัศนทางเรขาคณิตและเจตคติตอเรขาคณิตของนักเรียนเกรด 7 พบวา นักเรียนที่
เรียนโดยใชโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad มีมโนทัศนทางเรขาคณิตและเจตคติตอเรขาคณิตสูง
กวานักเรียนที่เรียนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 และงานวิจัยของ (นิธิดา ศิริโยธา. 2547 : 65) ได
ศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวน สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอร เรื่อง เศษสวนกลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.33)
5. จากผลการวิ จั ย พบว า นั กเรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ กษาป ที่ 1 ที่ ไ ด รั บ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู
คณิตศาสตรดวยโปรแกรมบทเรียน โดยใชโปรแกรมจีเอสพี เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม ไมมีความคงทนในการ
เรียนรูวิชาคณิตศาสตร ทั้งนี้เปนเพราะวาแบบทดสอบที่ใชในการวัดและประเมินผลเปนแบบทดสอบชนิด
เดียวกันและไมใชขอสอบแบบคูขนานอาจทําใหนักเรียนสามารถจดจําคําตอบได สงผลตอคะแนนในการสอบ
หลังเรียนดวยโปรแกรมบทเรียนไป 14 วัน
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําโปรแกรมบทเรียนไปใช
1.1 ควรชี้แจงการใชงานของโปรแกรมบทเรียนใหกับนักเรียนโดยละเอียดกอนซึ่งในสวนของ
โปรแกรมจีเอสพีการที่จะเรียนและเลือกปุมตาง ๆ ไดนั้น เครื่องมือที่ใชงานตองอยูในเครื่องมือ ลูกศร เทานั้น
1.2 ไมควรกําหนดเวลาในการใชโปรแกรมบทเรียน เพื่อใหนักเรียนมีอิสระในการเรียนรู
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการพัฒนาโปรแกรมบทเรียน สาระการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชโปรแกรมจีเอสพีใน
เรื่องอื่น ๆ เพื่อสงเสริมใหมีสื่อการเรียนรูที่หลากหลาย เชน เรื่องเศษสวนและทศนิยม เพื่อทําใหนักเรียนมีมโน
ภาพและความคิดรวบยอดใน เรื่องดังกลาว
2.2 ควรมีการพัฒนาโปรแกรมบทเรียนในลักษณะตาง ๆ ที่เหมาะสมกับความตองการของ
นักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนรูแตกตางกัน
2.3 การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนนั้น ตองมีการใชโปรแกรมที่หลากหลายนาสนใจจะชวยให
ผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนมากยิ่งขึ้น
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