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บทท่ี 1 
 

บทน ำ 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการเรียนรู้และพัฒนามนุษย์เพราะท าให้มนุษย์ มี
ความคิดอย่างมีเหตุผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีแบบแผน สามารถแก้ปัญหา       
ได้อย่างรอบคอบ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ให้เป็น
มนุษย์โดยสมบูรณ์ อยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น มีความสมดุลทั้ง
ด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา และสังคม เพ่ือด าเนินการให้บุคคลมีคุณภาพ ดังกล่าวข้างต้น ทุก
ประเทศจึงได้จัดสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไว้ในระบบการศึกษา ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึง
อุดมศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 จึงได้ก าหนดให้คณิตศาสตร์ อยู่ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ที่เป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตให้มีคุณภาพ เพ่ือให้ผู้เรียนที่จบหลักสูตร การศึกษา 
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีเจตคติที่ดี ต่อคณิตศาสตร์ 
ตระหนักในคุณค่าของคณิตศาสตร์ สามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปพัฒนา คุณภาพชีวิตได้ โดย
มุ่งเน้นทักษะกระบวนการคิดและฝึกปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็นและ แก้ปัญหาเป็น (พัชรนันท์ 
ปราบริป, 2549, น. 4) 

ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนั้น คณิตศาสตร์ถือเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้พ้ืนฐานที่ส าคัญ 
ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จึงต้องค านึงและให้สอดคล้องกับธรรมชาติของคณิตศาสตร์ โดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ จึงจะสามารถท าให้ผู้เรียน เกิดความ
แตกฉานทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีได้ ในสถานศึกษาส่วนใหญ่การจัดกิจกรรม กา รเรียนรู้
คณิตศาสตร์ไม่ประสบผลส าเร็จ ทั้งนี้ด้วยหลายสาเหตุ เช่น ครูผู้สอนไม่ศึกษาหลักสูตร คู่มือครู 
เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ขาดเทคนิคและวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ใหม่ ๆ ใช้
สื่อการเรียนรู้ที่ไม่เหมาะสม ท าให้ผู้เรียนขาดความสนใจ และไม่ชอบคณิตศาสตร์ เป็นผลให้การสอน
ไม่ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (กรมวิชาการ, 2545, น. 1-3) 

จากปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าว ท าให้นักการศึกษาได้พยายามศึกษาค้นคว้า 
ปรับปรุงวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยค านึงถึงผู้เรียนในด้านความแตกต่างระหว่างบุคคล และ 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบทบาทของครูผู้สอนจากผู้บอกความรู้ให้กับผู้เรียน เป็นผู้ออกแบบ ควบคุม 
อ านวยความสะดวก กระตุ้นและพัฒนาให้ผู้เรียนรู้จักการเรียนรู้ พร้อมทั้งแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
ซึ่ง ยุพิน พิพิธกุล (2539, น. 38) ได้กล่าวว่าครูผู้สอนควรหาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ผู้เรียน
สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยผู้สอนควรผลิตสื่อการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน เพ่ือการ
เรียนรู้ที่ดี นอกจากนั้น อรพรรณ ตันบรรจง (2533, น. 4) กล่าวว่า “ครูคณิตศาสตร์จ าเป็นต้อง ค้น
หกลวิธีที่จะน ามาสอนให้ผู้เรียนเข้าใจ ใฝ่ที่จะเรียนและรักคณิตศาสตร์อย่างแท้จริงให้จงได้” (พัชร
นันท์ ปราบริป, 2549 น. 8) 
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จากการศึกษาข้างต้นผู้วิจัยมีความประสงค์ที่ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ 

 
1.2 วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ 
 
1.3 สมมติฐานของการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดสมมติฐานของการวิจัยไว้ดังนี้ 
         ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 
 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

 1.ประชากรและตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 
5 ห้องเรียน รวมนักเรียน 1 คน และท าการสุ่มตัวอย่างจ านวน 1 ห้องเรียนโดยการสุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) 
 2.ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้โปรแกรม 
The Geometer's Sketchpad 
  ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว โดยใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad 

3.เนื้อหา 
เนื้อหาที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้เป็นเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
      4. ระยะเวลาที่ใช้ในการสอน ท าการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ใช้เวลาใน 

การสอน 8 คาบ คาบละ 50 นาที 
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1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

 
1. เป็นแนวทางให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ปรับปรุงวิธีการสอนได้อย่าง

เหมาะสม ซึ่งส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงขึ้น 
 
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน หมายถึง คะแนนความรู้ ทักษะและความสามารถทางการเรียน
ของนักเรียน ที่เกิดจากผลของการเรียนการสอน การเรียนรู้ และการฝึกฝน ที่สามารถ วัดด้วย
แบบทดสอบ ซึ่งพิจารณาจากคะแนนการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
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บทที่  2 

 

เอกสารและวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้ง 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์  ผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาเอกสารและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 2.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

2.2 การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ 
2.3 การหาประสิทธิภาพของสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา 
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 

2.1 หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2560, น. 1) คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จในการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากคณิตศาสตร์ช่วยให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล 
เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้
คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และศาสตร์อ่ืน ๆ อันเป็นรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณภาพและพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ การศึกษาคณิตศาสตร์จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ 
  ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยค านึงถึง
การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นส าคัญ นั่นคือ การ
เตรียมผู้เรียนให้มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปญหาการคิด
สร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี การสื่อสารและการร่วมมือ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ เรียนรู้ เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม สามารถแข่งขันและอยู่
ร่วมกับประชาคมโลกได้ ทั้งนี้การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ประสบความส าเร็จนั้น จะต้องเตรียม
ผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ พร้อมที่จะประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษา หรือสามารถ
ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น ดังนั้นสถานศึกษาควรจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียน 
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 กระทรวงศึกษาธิการ (2560, น. 2) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดเป็น 3 สาระ ได้แก่ 
จ านวนและพีชคณิต การวัดและเรขาคณิต สถิติและความน่าจะเป็น  
 1. จ านวนและพีชคณิต เรียนรู้เกี่ยวกับระบบจ านวนจริง สมบัติเกี่ยวกับจ านวนจริง 
อัตราส่วนร้อยละ การประมาณค่า การแก้ปัญหาเกี่ยวกับจ านวน การใช้จ านวนในชีวิตจริง แบบรูป  
ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน เซต ตรรกศาสตร์ นิพจน์ เอกนาม พหุนาม สมการ ระบบสมการ อสมการ 
กราฟ ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน ล าดับและอนุกรม และการน าความรู้เกี่ยวกับจ านวนและพีชคณิต
ไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 2. การวัดและเรขาคณิต เรียนรู้เกี่ยวกับ ความยาว ระยะทาง น้ าหนัก พ้ืนที่ ปริมาตรและ
ความจุ เงินและเวลา หน่วยวัดระบบต่าง ๆ การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด อัตราส่วนตรีโกณมิติ รูป
เรขาคณิตและสมบัติของรูปเรขาคณิต การนึกภาพ แบบจ าลองทางเรขาคณิต ทฤษฎีบททาง
เรขาคณิต การแปลงทางเรขาคณิตในเรื่องการเลื่อนขนาน การสะท้อน การหมุน และการน าความรู้
เกี่ยวกับการวัดและเรขาคณิตไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 3. สถิติและความน่าจะเป็น เรียนรู้เกี่ยวกับ การตั้งค าถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การค านวณค่าทางสถิติ การน าเสนอและแปลผลส าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ หลักการ
นับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น การใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์
ต่าง ๆ และช่วยในการตัดสินใจ  

คุณภำพของผู้เรียน 
จบชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3  

 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจ านวนจริง ความสัมพันธ์ของจ านวนจริง สมบัติของจ านวน
จริง และใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง  
 2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ และใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ใน
การแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
 3. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม และใช้ความรู้ความ
เข้าใจนี้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
 4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
และอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
 5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนาม สมการก าลังสอง 
และใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
 6. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคู่อันดับ กราฟของความสัมพันธ์ และฟังก์ชันก าลังสอง และ
ใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
 7. มีความรู้ความเข้าใจทางเรขาคณิตและใช้เครื่องมือ เช่น วงเวียนและสันตรง รวมทั้ง
โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างรูป
เรขาคณิต ตลอดจนน าความรู้เกี่ยวกับการสร้างนี้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
 8. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปเรขาคณิตสองมิติ และรูปเรขาคณิตสามมิติและใช้ความรู้
ความเข้าใจนี้ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติ และรูปเรขาคณิตสามมิติ  
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 9. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพ้ืนที่ผิวและปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย
และทรงกลม และใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
 10. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว รูปสามเหลี่ยมที่
เท่ากันทุกประการ รูปสามเหลี่ยมคล้าย ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ และน าความรู้ความเข้าใจนี้
ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
 11. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการแปลงทางเรขาคณิต และใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ในการ
แก้ปัญหาในชีวิตจริง 
 12. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ และใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ในการ
แก้ปัญหาในชีวิตจริง 
 13. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม และใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
 14. มีความรู้ความเข้าใจทางสถิติในการน าเสนอข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และแปลความหมาย
ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับแผนภาพจุด แผนภาพต้น-ใบ ฮิสโทแกรม ค่ากลางของข้อมูล และแผนภาพกล่อง 
และใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ รวมทั้งน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 15. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความน่าจะเป็นและใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ในการแก้ปัญหา
ในชีวิตจริง  

สำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู 
สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 2.2 เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ 

ระหว่างรูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และน าไปใช้ 
 ตัวชี้วัด ม.2/2 น าความรู้เกี่ยวกับสมบัติของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและรูปสามเหลี่ยมไป
ใช้ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์  
 
2.2 โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 
 
 2.2.1 ควำมเป็นมำของโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 
         วรรณวิภา สุทธเกียรติ (2542, น. 2) ได้กล่าวถึงความเป็นมาของโปรแกรม GSP ว่าได้
พัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1991 โดย Nicholas Jachiw ในโครงการพัฒนา - เรขาคณิตที่
มองเห็นได้ (Visual geometry project) ของมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติสหรัฐอเมริกา (National 
Science Foundation : NSF) ภายใต้การน าของ Eugene Klotz แห่งวิทยาลัย Swartmore 
College และ Schatschneider แห่งวิทยาลัย Moravian College ในรัฐแพนซิลวาเนีย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในระยะแรกซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ถูกพัฒนาขึ้น เป็นรุ่นเบต้า (Beta version) เพ่ือใช้
กับเครื่องแมคอินทอช (Macinthosh) ต่อมาในปี ค.ศ. 1993 ได้พัฒนาขึ้นส าหรับใช้กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแบบวินโดวส์ (Window) ปี ค.ศ. 1995 พัฒนาขึ้นเป็นซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์รุ่นที่ 3 โดยมีส านักพิมพ์ Key Curriculum press เป็นผู้สนับสนุนในการจัดท าวีดีทัศน์ 
หนังสือเรียน และสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ จึงท าให้ซอฟต์แวร์
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คอมพิวเตอร์แพร่หลายในโรงเรียนของประเทศ สหรัฐอเมริกา ส าหรับการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ใน
การเรียนการสอนเรขาคณิตนั้นในระยะในระยะแรกก าหนดให้ใช้ในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีการเรียน
การสอนวิชาเรขาคณิตผลของการใช้ในเบื้องต้นสามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนท าให้นักเรียน
ประสบความส าเร็จในการเรียนเรขาคณิตและเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพโปรแกรม GSP ได้รับพัฒนา
จนถึงปัจจุบันเป็นเวอร์ชั่น 5.0 
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2549 , น. 1-4) ได้กล่าวว่า 
โปรแกรม GSP โดยทั่วไปนิยมเรียกกันว่า Sketchpad หรือ GSP ในปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ได้
น าไปใช้ในการเรียนการสอนมากกว่า 50 ประเทศท่ัวโลก การเรียนเรขาคณิตนั้น การวาด และการนึก
ภาพเป็นสิ่งส าคัญมากในวิชาคณิตศาสตร์ทักษะเบื้องต้นที่สอนในวิชาเรขาคณิต คือ การใช้วงเวียน
และสันตรงในเรื่องการสร้าง ส่วนในวิชาพีชคณิตก็มีการเขียนกราฟ ของฟังก์ชัน แต่การใช้กระดาษ
และดินสอสร้างงานยังคงต้องใช้ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งพบว่ามีอุปสรรคที่ส าคัญ คือ การสร้าง
แต่ละครั้งต้องใช้เวลาและเมื่อสร้างเสร็จแล้วรูปที่ได้ ก็ไม่มีการเคลื่อนไหว อุปสรรคข้อแรก การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ GSP จะช่วยในการแก้ปัญหา เรื่องเวลาได้ด้วยการใช้ค าสั่งต่าง ๆ เช่น แบ่งครึ่ง
มุมและการสะท้อน ซึ่งจะแสดงผลให้อย่างรวดเร็ว เมื่อเปรียบเทียบกับการสร้า งบนกระดาษ 
นอกจากนี้ โปรแกรม GSP ยังช่วยให้เราสามารถ สร้างและส ารวจได้หลากหลายวิธี ตั้งแต่อย่างง่ายไป
จนถึงซับซ้อนขึ้นในเวลาอันจ ากัด อุปสรรค ข้อสอง เมื่อสร้างรูปเสร็จแล้วรูปจะอยู่นิ่ง ไม่เคลื่อนไหว 
หากต้องการส ารวจลักษณะของการสร้าง จ าเป็นต้องวาดรูปหลาย ๆ รูป เพ่ือตรวจสอบสมบัติของรูป
นั้น 
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2556 , น. 4)  ได้กล่าวว่า 
โปรแกรม GSP เป็นโปรแกรมคณิตศาสตร์ที่ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นโปรแกรม ที่มี
ประสิทธิภาพโปรแกรมหนึ่ง สามารถน าไปใช้ในวิชาคณิตศาสตร์ได้หลายวิชา เช่น วิชา เรขาคณิต 
พีชคณิต ตรีโกณมิติ และแคลคูลัสโปรแกรม GSP เป็นสื่อเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้เรียน มีโอกาสเรียน
คณิตศาสตร์โดยการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivist approach) และเป็นการเรียนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Learner-centered learning) โปรแกรม GSP เป็นสื่อที่ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนา
ทักษะของการนึกภาพ (Visualization) ทักษะของกระบวนการ แก้ปัญหา (Problem solving skils) 
นอกจากนี้การใช้โปรแกรม GSP ในการเรียนการสอน คณิตศาสตร์เป็นการบูรณาการสาระที่เกี่ยวข้อง
กับความรู้คณิตศาสตร์ และทักษะด้านเทคโนโลยี เข้าด้วยกันท าให้ผู้เรียนมีโอกาสพัฒนาพหุปัญญาอัน
ได้แก่ ปัญญาทางภาษา ด้านตรรกศาสตร์ ด้านมิติสัมพันธ์ และด้านศิลปะ ด้วยเหตุผลดังกล่าว 
โปรแกรม GSP จึงได้รับรางวัลยอดเยี่ยม หลายรางวัล อาทิเช่น Best Educational Software of All 
Time จาก Stevens Institute of Technology Survey of Mentor Teachers bla: Most 
Valuable Software for Students จาก National Survey of Mathematics Teachers, USA.
โปรแกรม GSP มีใช้อย่างแพร่หลาย กว่า 50 ประเทศทั่วโลกอีกทั้งบรรจุอยู่ในหลักสูตรวิชา
คณิตศาสตร์ระดับต่าง ๆ ถึง 10 ประเทศ 
  เสรี สุขโยธิน (2555, น. 13) กล่าวว่า โปรแกรม The Geometer's Sketchpad 
(GSP) เป็นซอฟต์แวร์ส ารวจเชิงคณิตศาสตร์ เรขาคณิตเชิงพลวัต ที่ใช้สร้างรูปเลขาคณิตที่เคลื่อนไหว
ได้ซึ่งน าไปสู่การค้นหาสมบัติต่าง ๆ ทางเรขาคณิต สามารถส ารวจตั้งข้อคาดเดาและสืบค้นเพ่ือยืนยัน
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เหตุผลของตนเอง ท าให้เกิดจินตนาการในการค้นคว้าหาเหตุผลเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ท าให้เกิดหลายวิชา
คณิตศาสตร์นั้นง่ายขึ้น 
  เกวลิน ปลั่งกลาง (2559, น. 8) กล่าวว่า โปรแกรม GSP เป็นโปรแกรมที่ใช้สื่อการ
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยลักษณะเด่นของโปรแกรมสามารถสร้างภาพในลักษณะการเคลื่อนไหว
ได้ (Dynamic) แทนการหยุดนิ่ง (Static) ผู้ใช้สามารถสร้างรูปหรือวัตถุด้วยเครื่องมือที่มีมาพร้อมใช้ใน
โปรแกรม และปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนนั้นเกิดความคิดรวบยอดได้ดี สามารถสร้าง
รูปให้เห็นเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น เป็นการส่งเสริมให้ผู้ เรียนท าการส ารวจสร้างข้อความคาดการณ์  
ตรวจสอบได้อย่างเต็มที่  
  ปุณญาภา ประกอบวรการ (2559, น. 49) กล่าวว่า โปรแกรม The Geometer's 
Sketchpad (GSP) เป็นโปรแกรมคณิตศาสตร์ที่ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา น าไปใช้ในการเรียน
การสอนอย่างแพร่หลาย มากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก เป็นสื่อเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียน
คณิตศาสตร์โดยการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) 
ได้รับ การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นเวอร์ชั่น 5.0 
  รัตนภรณ์ กุมผัน (2553, น. 28) กล่าวว่า โปรแกรม GSP เป็นโปรแกรมส ารวจเชิง
คณิตศาสตร์ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ คิดค้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1991 และพัฒนาเรื่อยมาจนถึงเวอร์
ชั่นที่ 4.06 โปรแกรมนี้สามารถน ามาใช้เป็น เครื่องมือในการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เพ่ือท าให้ผู้เรียน
เกิดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เกิดองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่ง
จากความส าคัญของโปรแกรมดังกล่าว ท าให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เช่น แคนนาดา สิงคโปร์ มาเลเซีย 
ญี่ปุ่น ได้น าโปรแกรมนี้มาใช้อย่างแพร่หลาย และประเทศไทยก็ได้ตระหนักถึงความส าคัญของ
โปรแกรมนี้ สสวท. จึงซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม GSP จากบริษัท Key Curriculum Press และแปลเป็น
ภาษาไทยเพ่ือให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวกยิ่งข้ึน 
 จากการศึกษาความเป็นมาของโปรแกรม GSP (The Geometer’s Sketchpad) สรุปได้ว่า
โปรแกรม GSP (The Geometer’s Sketchpad) เป็นโปรแกรมคณิตศาสตร์ที่ผลิตจากประเทศ
สหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1991 โดยโปรแกรมนี้น ามาใช้เป็นเครื่องมือสอนวิชาคณิตศาสตร์ เพ่ือช่วย
ให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยในปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ได้น าไปใช้ในการเรียนการสอน
มากกว่า 50 ประเทศท่ัวโลก 
 2.2.2 ควำมสำมำรถของโปรแกรม The Geometer's Sketchpad  
         สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2548 , น. 1-85) ได้กล่าวถึง 
ความสามารถของโปรแกรม GSP (The Geometer's Sketchpad) ดังนี้ 

1. การสร้างพ้ืนฐานทางเรขาคณิต การสร้างรูปเรขาคณิตที่เป็นพ้ืนฐาน ทาง
การศึกษาเรขาคณิตนั้น สามารถท าได้ด้วยวงเวียน และสันตรง การใช้โปรแกรม GSP (The 
Geometer's Sketchpad) ในการช่วยสอนการสร้างพ้ืนฐานนี้ สามารถตรวจสอบร่องรอย การสร้าง
ได้จากค าสั่งที่ซ่อนไว้ทั้งหมด การสร้างรูปเรขาคณิตต้องอาศัยความรู้เรื่องการสร้าง พ้ืนฐาน 6 แบบ
ดังนี้ 

1.1 การสร้างส่วนของเส้นตรงที่ยาวเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรงที่ 
ก าหนดให้ 
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1.2 การแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่ก าหนดให้  
1.3 การสร้างมุมท่ีมีขนาดเท่ากับขนาดของมุมที่ก าหนดให้  
1.4 การแบ่งครึ่งมุมที่ก าหนดให้  
1.5 การสร้างเส้นตั้งฉากจากจุดภายนอกมายังเส้นตรงที่ก าหนดให้ 
1.6 การสร้างเส้นตั้งฉากที่จุดจุดหนึ่งบนเส้นตรงที่ก าหนดให้ 

2. การสร้างตารางความสัมพันธ์ โปรแกรม GSP (The Geometer's Sketchpad)  
มีสมบัติที่เอ้ือให้ครูใช้สร้างตารางเพ่ือช่วยในการสอนเนื้อหาต่าง ๆ เช่น ตารางความสัมพันธ์ ระหว่าง 
ความกว้าง ความยาว พื้นที่ เส้นรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

3. การแปลงทางเรขาคณิต การแปลงทางเรขาคณิตประกอบไปด้วย การสะท้อน 
การหมุน การเลื่อนขนาน และการย่อขยาย ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการสร้างรูปเรขาคณิตต่าง ๆ ได้ 
สะดวกมากขึ้น 

4. การสร้างกราฟ โปรแกรม GSP (The Geometer's Sketchpad) สามารถสร้าง  
กราฟได้อย่างง่ายมาก ท าให้นักเรียนได้ส ารวจลักษณะของกราฟเมื่อมีค่าของตัวแปร เปลี่ยนแปลงไป
โดยไม่ต้องสร้างกราฟขึ้นมาใหม่ เช่น กราฟสมการเชิงเส้น กราฟพาราโบลา กราฟของภาคตัดกรวย 
กราฟฟังก์ชัน 

5. การสร้างรูปเรขาคณิตโปรแกรม GSP (The Geometer's Sketchpad) สามารถ 
สร้างรูปเรขาคณิตสามมิติได้และสามารถเคลื่อนไหว (Animation) ให้เห็นลักษณะของรูป ได้รอบด้าน
สามมิต ิ

6. การพิสูจน์ทางเรขาคณิต โปรแกรม GSP (The Geometer's Sketchpad) 
สามารถแสดงการพิสูจน์ทางเรขาคณิตเพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี 
  วัชรสันต์ อินธิสาร (2547, น. 22-24) กล่าวถึงความสามารถของโปรแกรม GSP ไว้
ดังนี้  

1. ความสามารถในการให้ค าจ ากัดความเรื่องกราฟ และความแตกต่าง ของ
เครื่องมือที่สมบูรณ์แบบซึ่งพัฒนาให้ใช้ได้กับวิชาคณิตศาสตร์เกี่ยวกับเรขาคณิต ตรีโกณมิติ พีชคณิต
และแคลคูลัส อีกท้ังสามารถน าไปประยุกต์ใช้ ในวิชาวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับกลศาสตร์ และวิชาศิลปะ 

2. รูปแบบการเคลื่อนที่ (Animation) ท าให้มีความยืดหยุ่นและง่ายต่อการใช้ 
3. สามารถใช้งานได้หลากหลายด้วยเครื่องมือลักษณะพิเศษเฉพาะ และสร้างแฟ้ม 

เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ การน าเสนอ การออกแบบกิจกรรม การแบ่งผสาน และแก้ไขในเรื่อง การ
ค านวณ สามารถดัดแปลงให้สามารถใช้งานได้ง่าย เป็นต้น 

4. การใช้การค านวณและฟังก์ชันต่าง ๆ ง่ายต่อการดัดแปลงรูป (Split verge)  
5. ผู้ใช้สามารถบูรณาการไปสู่กิจกรรมทางเรขาคณิตบนเว็บ (Web base)  
6. สามารถใช้ได้ทั้งระบบปฏิบัติการวินโดว์ (Window) และแมคอินทอช 

(Macintosh)  
7. สามารถสร้างรูปที่เก่ียวกับคณิตศาสตร์ได้ง่ายขึ้น  
8. เพ่ิมกราฟิกให้มีสีสันของวัตถุ ตัวอักษร และพ้ืนหลังที่น่าประทับใจ 
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9. ใช้เพิ่มสีในมิติพิเศษ (Parametric colour) ในมุมมองที่มากขึ้น ท าให้ง่าย ต่อการ
จัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ทั้งในระดับเริ่มต้นและระดับสูง 

10. สามารถเลือกวัตถุ (Multiple objects) ได้ง่ายมากขึ้น 
11. สร้างรูปเพ่ือศึกษาทฤษฎีของยุคลิดและนอกระบบยุคลิดได้ โดยใช้เมนูค าสั่ง 

เครื่องมือการวาดภาพในกล่องเครื่องมือ และค าสั่งในเมนูการสร้าง 
12. ปรับเปลี่ยนรูปโดยใช้ค าสั่ง Transformation menu ในการเลื่อนขนาน การ

สะท้อน การหมุน การย่อขยาย แบบท าซ้ า เพ่ือก าหนด ค านวณ และบอกปริมาณต่าง ๆ 
13. การป้อนข้อมูลผลการวิเคราะห์ทางเรขาคณิต เพ่ือให้แสดงรูปในการสร้าง กราฟ

ในระบบแกนมุมฉาก หรือโพลาร์ 
14. ค านวณและแสดงอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่าง ๆ ทั้งในรูปของกราฟ และสัญลักษณ์ 
15. สร้างภาพเคลื่อนไหวเพ่ือแสดงกราฟ ของฟังก์ชันไซน์และส ารวจเอกลักษณ์ 

ตรีโกณมิติได้และการใช้งานของโปรแกรม 
  จากการศึกษาความสามารถของโปรแกรม GSP (The Geometer’s Sketchpad) 
สรุปได้ว่า โปรแกรม GSP (The Geometer’s Sketchpad) สามารถสร้างรูปพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 
รูปกราฟต่าง ๆ สามารถเลื่อน หมุน ยืด หด พลิก ได้ สามารถค านวณและฟังก์ชันต่าง ๆ ได้ และ
นักเรยีนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

2.2.3 กำรใช้โปรแกรม GSP ในกำรเรียนกำรสอนคณิตศำสตร์ 
        นัยนา บุญสมร (2550, น. 22) ได้สรุปว่าการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP มี
ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นน า เป็นขั้นที่ครูทบทวนความรู้เดิมให้กับนักเรียนโดยใช้ค าถาม หรือไฟล์ ส าเร็จรูป 
2. ขั้นสอน มีขั้นตอนย่อย ดังนี้ 

2.1 ขั้นส ารวจ เป็นขั้นที่ให้นักเรียนใช้ไฟล์ส าเร็จรูปในการส ารวจค่าต่าง ๆ ที่ได้ 
2.2 ขั้นตั้งข้อคาดเดา ซึ่งจะเป็นขั้นที่มีข้อความหรือค าถามให้นักเรียนตอบ โดย

นักเรียนต้องพิจารณามาจากกิจกรรมการส ารวจในขั้นที่ 1 เพ่ือน ามาตอบในขั้นข้อคาดเดา 
2.3 ขั้นสืบเสาะหาเหตุผล เป็นขั้นตรวจสอบข้อคาดเดาโดยให้นักเรียนปฏิบัติ ตาม

ขั้นตอนในใบงาน 
2.4 ขั้นสรุปผล เป็นขั้นที่นักเรียนสรุปข้อค้นพบจากการท ากิจกรรมใน 3 ขั้น ที่ผ่าน

มา มาสรุปเป็นหลักการ 
3. ขั้นสรุป ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้โดยใช้ไฟล์ส าเร็จรูปสรุปเนื้อหา 
เรณุวัฒน์ พงษ์อุทธา (2550, น. 6) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ที่ใช้โปรแกรม 

GSP ประกอบด้วยขั้นตอนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 4 ขั้นตอน คือ 
1. ขั้นส ารวจ (Exploration) เป็นขั้นส ารวจค่าหรือลักษณะต่าง ๆ ของรูปภาพ ที่มี

การเคลื่อนไหวได้ โดยนักเรียนเป็นผู้ส ารวจด้วยการลาก (Drag) ค่าของตัวแปรเลื่อน ไปมาจากไฟล์
ส าเร็จรูปที่ผู้วิจัยได้สร้างโดยใช้โปรแกรม GSP 
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2. ขั้นตั้งข้อคาดเดา (Conjecture) เป็นขั้นที่จะมีข้อความขึ้นต้น และข้อความ ใน
วงเล็บมาให้นักเรียนเลือก การเลือกนั้นนักเรียนจะต้องพิจารณาจากกิจกรรมที่ส ารวจ ตามข้อ1เพ่ือ
น ามาตอบในขั้นตั้งข้อคาดเดา 

3. ขั้นสืบเสาะหาเหตุผล (Investigation) เป็นการตรวจสอบข้อคาดเดาโดยใช้สื่อ ที่
สร้างจากโปรแกรม GSP ซึ่งเป็นไฟล์ส าเร็จรูปโดยการลาก (Drag) ค่าของตัวแปรเลื่อน ไปมาแล้ว
ตรวจสอบว่า รูปที่เกิดข้ึนถูกต้องตามข้อคาดเดาหรือไม่ 

4. ขั้นสรุปผล (Conclusion) เป็นขั้นที่ให้นักเรียนสรุปผลที่ได้จากการท ากิจกรรม 
โดยสรุปกล่าวได้ว่าโปรแกรม GSP เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ครูสามารถน าไปบูรณาการ กับการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยในการจัดการเรียนการสอน 
 จากการศึกษาการใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad  ในการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์สรุปได้ว่า โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เป็นโปรแกรมที่สามารถเรียนรู้ได้
ยาก และสามารถน าไปบูรณาการกับการเรียนการสอนโดยใช้เป็นสื่อการสอนคณิตศาสตร์ด้วย
คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถสร้างสื่อการเรียนการสอนทาง
คณิตศาสตร์ เช่น รูปเรขาคณิตต่าง ๆ ๆที่เป็นรูปสองมิติและสามมิติ การพิสูจน์ทางเรขาคณิต กราฟ
ต่าง ๆ รวมถึงความสามารถในการเลื่อน หมุน ยืด หด พลิกรูปได้  และสามารถน าเสนอ
ภาพเคลื่อนไหวต่าง ๆ   

 

2.3 กำรหำประสิทธิภำพของสื่อและนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ 
 
 จันทร์ฉาย เตมิยาคาร (2533, น. 90) ได้กล่าวถึง ประสิทธิภาพของชุดการสอน จะก าหนด
เป็นเกณฑ์ไว้ โดยจะก าหนดเปอร์เซ็นต์ของผลเฉลี่ยของคะแนนการท างานและ การท ากิจกรรมของ
ผู้เรียนทั้งหมดต่อเปอร์เซ็นต์ของผลเฉลี่ยของคะแนนสอบหลังการเรียนของ ผู้เรียนทั้งหมด ซึ่งก าหนด
ตัวสมมติให้เป็น E1/E2คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการต่อประสิทธิภาพ ของผลลัพธ์ การที่จะ
ก าหนดเกณฑ์ E1/E2 ให้มีค่าเท่าใดนั้นให้ผู้สอนเป็นผู้พิจารณาตามความพอใจ แต่โดยปกติเนื้อหาที่
เป็นความรู้มักจะตั้งเอาไว้ดังนี้ 80/80, 85/85, 90/90 ส่วนเนื้อหาที่เป็นทักษะอาจตั้งไว้ต่ ากว่านี้คือ 
75/75 

ร าพึง ร่วมทอง (2550) กล่าวว่า การน านวัตกรรมไปทดลองใช้กับนักเรียนในระดับชั้นที่
ต้องการแก้ปัญหา  จ านวน  3  ครั้ง 

ครั้งที่ 1 ทดสอบหาประสิทธิภาพรายบุคคล 
น านวัตกรรมที่สร้างขึ้นครั้งแรกไปทดลองใช้กับเด็ก 1-3 คน  พร้อมกับถามความคิดเห็น  

ปัญหาในการใช้นวัตกรรม ภาษา และความต้องการเพ่ิมเติม แล้วน าผลไปปรับปรุงนวัตกรรม เช่น 
ปรับปรุงแผนภูมิ ภาพประกอบ ภาษา ให้ชัดเจนเหมาะสม ถ้าเป็นสื่ออิเล็กทรอนิคส์ ควรปรับปรุงการ
เข้าออกโปรแกรมได้ทุกจุดตามที่ต้องการเทคนิคต่าง ๆ ความชัดเจนของภาพ แสง สี เสียง  ขนาดและ
สีของตัวอักษร เป็นต้น 

ครั้งที่  2  ทดสอบหาประสิทธิภาพกับกลุ่มเล็ก 



12 
 

น านวัตกรรมที่ผ่านการปรับปรุงแล้วไปทดสอบกับกลุ่มนักเรียนกลุ่มเล็กจ านวน 5 -7 คน 
แล้วสอบถามความคิดเห็น ปัญหาและความต้องการ น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์ แก้ไขปรับปรุงใน
ด้านกราฟฟิค เทคนิคต่าง ๆ ส าหรับนวัตกรรมประเภทเทคนิค วิธีการ หรือวิธีการจัดกิ จกรรม การ
เรียนรู้ ควรทดลองให้นักเรียนท าตามข้ันตอนจนจบ ตามค าชี้แจงในใบกิจกรรมหรือใบงาน ในแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่มีนวัตกรรมนี้อยู่ (หมายถึง ครูต้องมีแผนการสอนที่มีการใช้สื่อหรือนวัตกรรมชิ้นที่ผลิต) 
เพ่ือตรวจสอบดูว่านักเรียนเข้าใจภาษาที่เขียนอธิบายหรือไม่ นักเรียนเข้าใจค าชี้แจงในใบงานหรือไม่ 
เวลาที่ใช้ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ  เหมาะสมหรือไม่ เป็นต้น เพ่ือน ามาปรับปรุงทุก ๆ อย่างที่นักเรียน
เสนอให้แก้ไข เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจและประสบผลส าเร็จตามที่ผู้สอนต้องการ 

ครั้งที่ 3  ทดสอบหาประสิทธิภาพกับกลุ่มขนาดใหญ่   
ทดลองน านวัตกรรมที่ผ่านการปรับปรุงแล้วไปทดสอบหาประสิทธิภาพกับกลุ่มนักเรียน

ขนาดใหญ่ที่ยังไม่เคยเรียนเนื้อหาที่ได้สร้างสื่อหรือนวัตกรรมดังกล่าวจ านวน 30 คน โดยให้ผู้เรียนท า
กิจกรรมทุกขั้นตอน ตามที่ก าหนดวิธีการใช้สื่อ/นวัตกรรมที่สร้างขึ้น ถ้ามีแบบฝึกหัดก็ท าให้ครบแล้ว
ท าแบบทดสอบหลังเรียน บันทึกคะแนนในทุกหัวข้อ แล้วน าผลมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของสื่อ
หรือนวัตกรรม 

การค านวณหาประสิทธิภาพบทเรียนตามเกณฑ์ ค านวณได้จากสูตร ดังนี้ (วิชัย วงษ์ใหญ่, 
2537, หน้า 147) 

สูตรการหาประสิทธิภาพของกระบวนการ ( 1E ) 


1

X
NE = ×100
A

 

เมื่อ 1E  แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

       X  แทน  คะแนนรวมของแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบย่อยของผู้เรียน 
       N  แทน  จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
        A  แทน  คะแนนเต็มของแบบฝึกหัดทุกชุดหรือแบบทดสอบรวมกัน 

 
สูตรการหาประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ( 2E ) 

                                 ×



2

X
NE = 100
B

 

เมื่อ  2E  แทน  ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 

       X  แทน  คะแนนรวมของแบบทดสอบหลังเรียนของผู้เรียนทั้งหมด 
        N  แทน  จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
        B  แทน  คะแนนเต็มของการทดสอบหลังเรียน 

 เกณฑ์ที่ใช้ประเมินประสิทธิภาพของนวัตกรรมนิยมใช้เกณฑ์ดังนี้   
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รายวิชาที่เป็นที่มีเนื้อหาเป็นความรู้ความจ า มักตั้งเกณฑ์ประสิทธิภาพของกระบวนการ 1E
/ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 2E ไว้ที่ 80/80, 85/85 หรือ 90/90 ส่วนเนื้อหาที่เป็นทักษะหรือเจตคติ
อาจตั้งไว้ต่ ากว่านี้ เช่น 75/75 เป็นต้น   

ประสิทธิภาพของนวัตกรรมไม่ควรต่างไปจากเกณฑ์ที่ก าหนดไว้มากกว่าหรือน้อยกว่า 5  
เช่น ถ้าตั้งเกณฑ์ไว้ว่าประสิทธิภาพของกระบวนการ 1E /ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 2E = 80/80   
เมื่อน าไปใช้หาค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ 1E /ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 2E = 78.3/80.5  ถือ
ว่ายอมรับได ้

จากการศึกษาเกี่ยวกับการหาประสิทธิภาพของสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาผู้วิจัยจึง
เลือกใช้เกณฑ์การหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนที่ 75/75 เนื่องจากเป็นการวิจัยใน
เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นทักษะ  
 

 

2.4 งานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการท าวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้โปรแกรม The Geometer's 
Sketchpad ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดังนี้ 

สุทธิ กระจะจ่าง (2551) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 
คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จาก
โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ผลการวิจัยปรากฏว่า 1) สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา 
คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น ที่สร้ างจากโปรแกรม The 
Geometer’sSketchpad มีประสิทธิภาพ 79.69/78.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ก าหนดไว้ 2) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียน เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้นโดยใช้
สื่อ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 3) เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6หลัง
เรียน เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจากโปรแกรม The Geometer’s 
Sketchpad สูง กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 รัตนาภรณ์ กุมผัน (2553, น. 78) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ผลของการสอนแบบปฏิบัติการโดยใช้
โปรแกรม GSP ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรับปิดชอบในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังได้รับการสอนแบบ
ปฏิบัติการโดยใช้โปรแกรม GSP สูงกว่าก่อนได้รับการสอนแบบปฏิบัติการโดยใช้โปรแกรม GSP อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ .05 
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 ประจวบ ศรีภิลา (2554, น. 62) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ผลการใช้โปรแกรม GSP ประกอบการ
สอนเรื่อง กราฟเบื้องต้น ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง กราฟเบื้องต้น ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับการสอนโดยใช้โปรแกรม GSP สูงกว่าก่อนได้รับการสอนโดยใช้โปรแกรม 
GSP อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ .01 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง กราฟเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 78.10 
 เยาวภา ผูกสมัคร (2554, น. 65) ได้ท าการวิจัยเรื่องผลการใช้ชุดการสอนโดยใช้โปรแกรม 
GSP ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เมื่อปรับอิทธิพลของสมรรถภาพทางสมองด้านมิติสัมพันธ์ ผลการศึกษาพบว่า ชุดการสอนโดยใช้
โปรแกรม GSP มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การแปลงทาง
เรขาคณิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างกลุ่มทีส่อนด้วยชุดการสอนโดยใช้โปรแกรม GSP 
สูงกว่านักเรียนกลุ่มที่สอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อปรับอิทธิพลของ
สมรรถภาพทางสมองด้านมิติสัมพันธ์  

ปุณญาภา ประกอบวรการ (2557, น. 80) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การใช้โปรแกรม The 
Geometer’s Sketchpad (GSP) ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้การตั้งปัญหาเพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง เศษส่วน ผล
การศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง
เศษส่วน จากการใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) ประกอบการจัด กิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้การตั้งปัญหา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 
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บทท่ี  3 

 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
เพ่ือให้การวิจัยนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดวิธีด าเนินการวิจัยดัง

รายละเอียดที่จะน าเสนอตามล าดับดังต่อไปนี้ 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 
3.1.1 ประชำกร 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 
5 ห้องเรียน รวมนักเรียน 169 คนซึ่งนักเรียนมีผลการเรียนไม่แตกต่างกันเนื่องจากทางโรงเรียนจัด
ห้องเรียนแบบคละความสามารถของนักเรียน 

3.1.2 กลุ่มตัวอย่ำง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3 โรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2564 จ านวน 1 ห้องเรียน ซึ่ง
ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (cluster sampling) จ านวน 36 คน 
 
3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 2 ชนิดประกอบไปด้วยแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง สมการ

เชิงเส้นตัวแปรเดียว  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง สมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว  
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3.2.1 ขั้นตอนกำรสร้ำงเครื่องมือในกำรวิจัย 
1. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปร

เดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัยมีล าดับขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 
  1.1 ศึกษาเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2551 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   
  1.2 ศึกษาแนวคิดและวิธีการสร้างสื่อ ตลอดจนเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  1.3 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว จ านวน 4 แผน 
โดยแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผน ประกอบด้วย จุดประสงค์การเรียนรู้  สาระการเรียนรู้ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล  
  1.4 น าแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจพิจารณาจ านวน 3 ท่านตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ความถูกต้องของภาษาและความ
เหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้ ล าดับขั้นการเรียนรู้ โดยประเมินความเหมาะสมในรายการต่าง ๆ 
ดังนี้ 

1.  จุดประสงค์การเรียนรู้    
 2.  สาระการเรียนรู้ 

3  กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 4.  สื่อการเรียนรู้ 

5. การวัดผลประเมินผล 
  จากนั้นน าผลการประเมินที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2535 : 100)   
 คะแนนเฉลี่ย  4.51 – 5.00 หมายถึง เหมาะสมมากท่ีสุด  
 คะแนนเฉลี่ย  3.51 – 4.50 หมายถึง เหมาะสมมาก 
 คะแนนเฉลี่ย  2.51 – 3.50 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย  1.51 – 2.50 หมายถึง เหมาะสมน้อย 
 คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.50 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด 
 ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ที่
ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ ปรากฏผลดังตารางที่ 3.1 ดังนี้ 
 
ตำรำงที่ 3.1  แสดงผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียว 
 

รำยกำรกำรประเมิน X         S.D. แปลควำมหมำย 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
2.  สาระการเรียนรู้ 

4.56 
4.79 

0.50 
0.50 

เหมาะสมมากที่สุด 
เหมาะสมมากที่สุด 
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3.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
4.  สื่อการเรียนรู้ 
5.  การวัดผลประเมินผล 

4.32 
4.47 
4.17 

0.52 
0.51 
0.57 

เหมาะสมมาก 
เหมาะสมมาก 
เหมาะสมมาก 

 
  1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว มาปรับปรุงแก้ไข
ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
  1.6 ผู้วิจัยได้น าแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ไปทดลอง
ใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 36 คนซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างครั้งนี้ 
 2.  การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง สมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 
2551 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นข้อสอบที่วัดความเข้าใจและความคิดรวบ
ยอดของนักเรียนจ านวน 20 ข้อ มีข้ันตอนใน การสร้างดังนี้ 
 2.1 ศึกษาเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  2.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหากับจุดประสงค์การเรียนรู้เพ่ือน าไป
สร้างแบบทดสอบ 
  2.3 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการเขียนแบบทดสอบเลือกตอบวิชาคณิตศาสตร์และ
เทคนิคการวัดผลทางการศึกษา 
  2.4 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ใช้ส าหรับทดสอบหลังเรียนโดยสร้างให้
ครอบคลุมเนื้อหาและตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้จ านวน 40 ข้อ ใช้จริง 20 ข้อ 
  2.5 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว ที่สร้างเสร็จแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(content validity) และบันทึกผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน 
  2.6 หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับตัวชี้วัดโดยใช้หลักเกณฑ์ในการ
ก าหนดคะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ 

  +1  หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด 
   0  หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับจุดประสงค์ท่ีต้องการวัด 

  -1   หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด 
น าคะแนนที่ได้มาแทนค่าในสูตร   

R
IOC=

N
 

  เมื่อ  IOC  แทนดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ 
        R  แทนผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
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           N  แทนจ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

 การพิจารณาค่าต้องพิจารณาค่าที่มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 จึงจะถือว่าวัดได้
สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัดแต่ถ้าต่ ากว่า0.50 ข้อค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่
ต้องการวัดควรตัดทิ้งหรือน ามาปรับปรุงแก้ไข (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ , 2539 : 249) ซึ่ง
จากการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้พบว่าข้อสอบทั้งหมดอยู่
ในเกณฑ์ที่เหมาะสมมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67-1.00 ซึ่งผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ 
  2.7 คัดเลือกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว ที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจ านวน 36 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการทดลองครั้งนี้ 
  2.8 น าผลการทดสอบจากข้อ 2.7 มาตรวจให้คะแนน โดยตอบถูกให้ 1 คะแนน 
ตอบผิดหรือไม่ตอบหรือตอบมากกว่า 1 ตัวเลือกให้ 0 คะแนน แล้วน ามาวิเคราะห์ค่าความยากง่าย
(difficulty) และค่าอ านาจจ าแนก(discrimination) ของข้อสอบแต่ละข้อโดยค่าความยากง่ายต้องอยู่
ระหว่าง 0.20 ถึง  0.80 และมีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ถึง 1.00 (ล้วน  สายยศ และอังคณา สาย
ยศ, 2539 : 184) พบว่าข้อสอบแต่ละข้อมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.43 – 0.81 และค่าอ านาจ
จ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.25 – 1.00   
  2.9 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว ที่คัดเลือกและหาคุณภาพรายข้อแล้วไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จ านวน 36 คน ที่ก าลังศึกษาอยู่ ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพ่ือหา
ความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบทดสอบโดยหาความสอดคล้องภายในโดยใช้สูตร KR-20 ของคู
เดอร์-ริชาร์สัน(Kuder-Richardson) โดยมีเกณฑ์ว่าค่าความเชื่อมั่นต้องมีค่าตั่งแต่ 0.60 ขึ้นไปพบว่า 
แบบทดสอบมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.950 
  2.10 น าแบบทดสอบที่ผ่านการตรวจแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญ และผ่านการคัดเลือก
ในข้อ 2.9 จ านวน 20 ข้อ ให้ครอบคลุมตัวชี้วัดที่ต้องการไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างครั้งนี้ 
 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
ในการวิจ ัยครั ้งนี ้ เป็นการหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา

คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งผู้วิจัยได้
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยปฏิบัติดังนี้ 

1.  ด าเนินการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว กับกลุ่มตัวอย่างและเก็บคะแนนระหว่างเรียนคะแนนแบบทดสอบย่อยรวมระยะเวลา  8 คาบ
คาบละ 50 นาที 
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2.  เมื่อสิ้นสุดการสอนตามก าหนดแล้วท าการทดสอบหลังเรียน (post-test) โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  

3.  ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบแล้วบันทึกไว้ โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนตอบถูกให้ 1 
คะแนน ตอบผิดหรือไม่ตอบหรือตอบมากกว่า 1 ตัวเลือกให้ 0 คะแนน   

4.  เปรียบเทียบคะแนนที่ได้แล้วน ามาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 
3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังนี้ 
1. การหาหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการ

เชิงเส้นตัวแปรเดียว ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โดยหาความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ยเมื่อเทียบกับคะแนนเต็มของการท าแบบฝึกหัดกับร้อยละของคะแนนเฉลี่ยเมื่อเทียบกับ
คะแนนรวมของแบบทดสอบหลังเรียนของผู้เรียนทั้งหมดน าผลที่ได้มาเทียบร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่
ได้จากการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนกับร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการท าแบบทดสอบหลัง
เรียน 
 3.4.1 สถิตที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 3.4.1.1 สถิติพรรณนำ 
  1. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (mean) โดยใช้สูตร   

      x
X=
N

 

   เมื่อ   X     แทน  ค่าเฉลี่ย 
      x แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

    N     แทน  จ านวนคนทั้งหมด 

 2. ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) โดยใช้สูตร  

    
 

2 2N x -( x)
S.D. =

N(N-1)
  

  เมื่อ S.D.  แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    x  แทน ผลรวมคะแนนของแต่ละคน 
   

2x แทน ผลรวมของก าลังสองของคะแนนของแต่ละคน 
   N     แทน จ านวนคนทั้งหมด 

 3.4.1.2 สถิติที่ใช้ในกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ 
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 1. การหาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้  (ล้วนสายยศและอังคณาสาย
ยศ, 2539 :249) 

    
R

IOC=
N

 

  เมื่อ IOC  แทนดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ 
 R  แทนผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
 N   แทนจ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

 2.การหาค่าความยากง่าย (difficulty) ของแบบทดสอบแบบเลือกตอบโดยใช้
สูตร (ล้วนสายยศ และอังคณาสายยศ, 2539 : 183) 

    
R

P=
N

 

  เมื่อ P  แทน ค่าความยากง่ายของข้อสอบแต่ละข้อ 
   R  แทน จ านวนผู้ตอบถูกท้ังหมดในแต่ละข้อ 

 N  แทนจ านวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 
 3. หาค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ (discrimination)  (ล้วน 
สายยศ และอังคณา  สายยศ, 2539 : 186)  โดยใช้สูตรดังนี้   

    
Ru-Rl

r=
f

 

  เมื่อ r  แทน  ค่าอ านาจจ าแนก 
   f  แทน  จ านวนนักเรียนในกลุ่มสูงหรือกลุ่มต่ าซึ่งเท่ากัน 
   Ruแทน  จ านวนนักเรียนกลุ่มสูงที่ตอบถูก 
   Rl  แทน  จ านวนนักเรียนกลุ่มต่ าที่ตอบถูก 
 4. การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์-ริชาร์
สัน (Kuder-Richardson)  (บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์,  2549 : 266)โดยใช้สูตรดังนี้ 

   
 

 
 

tt 2
t

k pq
r   =   1-     

k-1 s
 

  เมื่อ ttr  แทน  ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
   k  แทน  จ านวนข้อของแบบทดสอบ 
   p  แทน  สัดส่วนของผู้ที่ท าได้ในข้อ ๆ หนึ่ง เท่ากับ  
              จ านวนคนที่ท าถูกจ านวนคนทั้งหมด 
   q  แทน  สัดส่วนของผู้ที่ตอบผิดในข้อๆ หนึ่งเท่ากับ1-p  
   2

ts  แทน  ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 
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 5. การหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือเป็นหลักประกันว่า
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 70/70 โดยค านวณได้จากสูตร
ดังนี้ (วิชัย วงษ์ใหญ่,2537 : 147) 

  สูตรการหาประสิทธิภาพของกระบวนการ  1E  

    ×



1

X
NE = 100
A

 

  เมื่อ 1E  แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

        X  แทน คะแนนรวมของแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบย่อยของผู้เรียน 
    N  แทน จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
   A  แทน คะแนนเต็มของแบบฝึกหัดทุกชุดหรือแบบทดสอบรวมกัน 
  สูตรการหาประสิทธิภาพของผลลัพธ์  2E  

   



2

X
NE = ×100
B

 

  เมื่อ 2E  แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 

            X แทน คะแนนรวมของแบบทดสอบหลังเรียนของผู้เรียนทั้งหมด 
   N  แทน แทนจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
   B  แทน แทนคะแนนเต็มของการทดสอบหลังเรียน 
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