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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองเส้นโคง้และพ้ืนผิว โดยใช้

โปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) ตามกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ส าหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 65/65 
การศึกษาไดเ้ปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัศึกษาท่ีเรียนดว้ยกิจกรรม
การเรียนรู้ เร่ืองเส้นโค้งและพ้ืนผิว โดยใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) ตาม
กระบวนการแกปั้ญหาของโพลยาและศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง
เสน้โคง้และพ้ืนผิว โดยใชโ้ปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) ตามกระบวนการแกปั้ญหา
ของโพลยา 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ี คือ นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย์ ชั้นปีท่ี 4 ชั้นปีท่ี 5 และชั้นปีท่ี 6 ท่ีเคยมีผลการเรียนไม่ผ่านในรายวิชา
แคลคูลสัและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3 จ านวน 19 คน ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 3 แผน แบบทดสอบวดั
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจ านวน 30 ขอ้และแบบวดัความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองเส้นโคง้และ
พ้ืนผิว โดยใชโ้ปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) ตามกระบวนการแกปั้ญหาของโพลยา
จ านวน 20 ขอ้ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้สถิติทดสอบท่ีกรณีประชากรสองกลุ่มไม่เป็นอิสระกัน 
วิเคราะห์ความพึงพอใจในการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาพบวา่ 



1. ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองเส้นโคง้และพ้ืนผิว โดยใช้โปรแกรม The 

Geometer's Sketchpad (GSP) ตามกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา  ได้ค่ า  1 2
/E E เ ท่ากับ 

72.98/70.88 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด 65/65 

2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองเส้นโคง้และพ้ืนผิว โดยใช้
โปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) ตามกระบวนการแกปั้ญหาของโพลยาสูงกว่าก่อน
เรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

3. ผูเ้รียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองเส้นโคง้และพ้ืนผิว โดยใช้
โปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) ตามกระบวนการแกปั้ญหาของโพลยาอยู่ในระดบั
มาก  
 
ค าส าคัญ : โปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP), กระบวนการแกปั้ญหาของโพลยา,  

เสน้โคง้และพ้ืนผิว 
 
Abstract 

The purpose of this study was to develop learning activities subject to 

“Curves and Surfaces” according to Polya’s problem using the Geometer's Sketchpad 

(GSP) for student in Mathematics Department, Faculty of Education, Buriram Rajabhat 

University vocational certificate as the standard criterion 65/65. The pretest and posttest 

for the learning achievement was considered. Additionally, the contentment of learning 

activities subject to “Curves and Surfaces” according to Polya’s problem using the 

Geometer's Sketchpad (GSP). 

The samples of research consisted of 19 students in Mathematics 

Department, Faculty of Education, Buriram Rajabhat University of results learning not 

through course Calculus and Analytic Geometry 3.  

The instruments used in gathering data were, 1) 3 lesson plans, 2) 30 

questions of learning achievement measurement test, and 3) 20-item satisfaction 

questionnaire for learning activities. The statistical data analysis involved means, 

standard deviations and  

t-test for dependent samples were used to analyze the data. 

The results of the study revealed as follows : 

1. The efficiency of the learning activities Subject to “Curves and Surfaces” 

according to Polya’s problem using the Geometer's Sketchpad (GSP) was 72.98/70.88, 

which met prescribed criterion at 65/65. 

2. The posttest scores was significantly higher than the pretest scores  

( p <.05). 

3. The students’ contentment obviously found at a high level. 
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บทน า 
ปัจจุบนัสังคมมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ซ่ึงเป็นผลมาจากความเจริญกา้วหน้าของ

วิทยาการทางดา้นต่าง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซ่ึงใน
การพฒันาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ าเป็นตอ้งพฒันาดา้นคณิตศาสตร์ก่อน เพราะความรู้ทาง
คณิตศาสตร์จะเป็นความรู้พ้ืนฐานท่ีส าคญัและจ าเป็น และเป็นเคร่ืองมือท่ีมนุษยจ์ะน าไปใชใ้นการพฒันา
ความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีใหเ้จริญกา้วหนา้ต่อไป (The National Council of Teachers 

of Mathematics [NCTM].  1988 : 4) สถาบนัส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไดต้ระหนกัถึง
ความส าคญัของการใชเ้ทคโนโลยีท่ีช่วยในการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนเพ่ือใหผู้เ้รียนมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน มีเจตคติท่ีดีในการเรียนรู้ และเรียนรู้อยา่งมีความหมาย เกิดการพฒันาทกัษะ
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถน าไปใชใ้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซ่ึงเป็นไปตามพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 จึงได้พิจารณาโปรแกรมต่าง ๆ โปรแกรม The Geometer’s 

Sketchpad (GSP) เป็นโปรแกรมท่ีครูสามารถเรียนรู้ไดไ้ม่ยากนกั และเกิดแนวคิดในการน าไปบูรณา
การกบัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สามารถท าใหน้กัเรียนเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตร พฒันาผูเ้รียนให้มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์มีทกัษะการจินตนาการ เกิดทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ผูเ้รียนสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ย
ตนเอง (สถาบนัส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.  2548 : 1-2) สอดคลอ้งกบักิดานันท์  มลิทอง  
(2548 : 265-266) กล่าวว่าการใชซ้อฟแวร์คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ จะช่วยดึงดูด
ความสนใจและสร้างความกระตือรือร้นแก่ผูเ้รียนเป็นอย่างมาก สามารถใชใ้นการเรียนรู้ความคิดรวบยอด
ไดเ้ป็นอยา่งดี 

อัมพร ม้าคะนอง  (2553 : 40) และปรีชา เนาว์เย็นผล  (2537 : 18) ได้เสนอแนะ
กระบวนการแกปั้ญหาของโพลยาเพ่ือใชส้อนการแกปั้ญหาในห้องเรียน โดยทัว่ไปมกัเร่ิมตน้ท่ีปัญหาท่ี
ก าหนดให้และด าเนินการแกปั้ญหาในขั้นตอนท่ีเหมาะสมกบัปัญหานั้น ๆ และเม่ือเปล่ียนปัญหาอ่ืนท่ีมี
บริบทและวิธีแกปั้ญหาแตกต่างไปจากเดิม ผูเ้รียนก็จะไดเ้รียนรู้วิธีการแกปั้ญหาท่ีแตกต่างกนัออกไป การ
เรียนการสอนการแกปั้ญหา ผูเ้รียนไม่ไดเ้รียนรู้กระบวนการแกปั้ญหาท่ีเป็นระบบและเป็นภาพรวมท่ี
สามารถน าไปใชก้บัการแกปั้ญหาใด ๆ ก็ไดซ่ึ้งส่ิงน้ีส าคญัมาก เน่ืองจากปัญหาไม่ว่าในเน้ือหาใดหรือ
หวัขอ้ใดก็ตามมีหลากหลายรูปแบบจนไม่สามารถหาเกณฑม์าจดัประเภทท่ีชดัเจนได ้เม่ือเป็นเช่นน้ีการ
สร้างประสบการณ์หรือพฒันาทกัษะการแก้ปัญหาให้ผูเ้รียนจึงตอ้งใช้หลกัวิชาเก่ียวกับกระบวนการ
แกปั้ญหาท่ีผูเ้รียนสามารถน าไปคิดประกอบในการแกปั้ญหาทัว่ ๆ ไปได ้ในท่ีน้ีไดน้ าเสนอกระบวนการ
แก้ปัญหาของโพลยา ซ่ึงมีการน าไปใช้อย่างกวา้งขวางในการแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ตั้ งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา (Polya) มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1 ท าความเข้าใจกับปัญหา 
(Understanding the problem) ขั้ นท่ี 2 วางแผนในการแก้ปัญหา (Devising a plan)  ขั้ นท่ี 3 
ด าเนินการตามแผน (Carrying out the plan)  ขั้นท่ี 4 ตรวจสอบผลท่ีได้ (Looking back)  จาก



การศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับรูปแบบการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาของ ปิลนัธนา วงศ์กองแก้ว  
(2554) รัศมี ธญันอ้ม  (2554) สุนิตย ์สัจจา  (2554) และอรทยั ทองนอ้ย  (2553) พบวา่เป็นการสอนท่ี
เป็นกระบวนการแกปั้ญหาท่ีมีความต่อเน่ืองและเก่ียวเน่ืองทุกขั้นตอน ผูเ้รียนไดฝึ้กคิดและหาแนวทาง
แกปั้ญหาดว้ยตนเองกระบวนการแกปั้ญหามีบทบาทส าคญัในการท่ีจะพฒันาคณิตศาสตร์ ค าตอบของ
ปัญหาจะช่วยใหค้นคน้พบวิธีการใหม่ ๆ และยงัสามารถประยกุตวิ์ธีการใชก้บัปัญหาอ่ืน ๆ ได ้
 มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์เป็นสถาบนัการศึกษาเพ่ือพฒันาทอ้งถ่ินท่ีมุ่งผลิตบุคลากรท่ีเป็น
ก าลงัส าคญัของประเทศ มีการจดัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก  ซ่ึงมีนโยบาย
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุ่งพฒันาความคิดของผูเ้รียนใหคิ้ดอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการและ
เหตุผล เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัเพ่ือจะสามารถพฒันาผูเ้รียนไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพและตระหนกัถึงความส าคญั
ในการพฒันาบุคลากรครู ใหมี้ความรู้ความสามารถในการสร้างและพฒันาส่ือการสอนดว้ยเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยั มีความเขา้ใจในความสัมพนัธ์ระหว่างการศึกษากบัเทคโนโลยีและนวตักรรมเพ่ือใหส้ามารถน า
เทคโนโลยีมาใช้ส าหรับการศึกษาได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานสากล จากนโยบายดา้นการจดัการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ในสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ไดพ้ยายามท่ีจะพฒันาบุคลากรสายวิชาการในดา้นการน าเทคโนโลยีเขา้มา
ช่วยจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้สอดคล้องกับโลกในยุคปัจจุบันท่ีมีความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีและนวตักรรม และสามารถน าความรู้ท่ีไดม้าประยุกตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอนเพ่ือเกิด
ประโยชนอ์ย่างสูงสุด ซ่ึงโปรแกรมหน่ึงท่ีน ามาใชค้วบคู่กบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
คือ โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) เน่ืองจากโปรแกรมดงักล่าวมีความสอดคลอ้งใน
เน้ือหาวิชาคณิตศาสตร์อยูห่ลายวิชา เช่น เรขาคณิต ตรีโกณมิติ  พีชคณิต และแคลคูลสั เป็นตน้  
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผ่านมาพบว่า เน้ือหาเร่ืองเส้นโคง้และพ้ืนผิว ใน
รายวิชาแคลคูลสัและเรขาคณิตวิเคราะห์  3 ผูเ้รียนส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการเรียน คือ ผูเ้รียนไม่
สามารถท าความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปทรงเรขาคณิต 3 มิติท่ีผูส้อนวาดใหดู้บนกระดานได ้ซ่ึงเป็นเร่ืองยากท่ีเรา
จะวาดรูปทรง 3 มิติบนกระดานหรือในระนาบ 2 มิติใหเ้หมือนจริงได ้และในการวาดรูปทรงเรขาคณิต 3 
มิติในแต่ละคร้ังนั้นผูส้อนตอ้งใชเ้วลาวาดนาน ท าใหข้าดความต่อเน่ืองในเน้ือหา ซ่ึงอาจจะท าให้ผูเ้รียน
เกิดความเบ่ือหน่าย และไม่ชอบเรียนวิชาแคลคูลสัและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3  ในท่ีสุด 
 ด้วยเหตุดังกล่าว ผู ้วิจัย จึงสนใจท่ีจะใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) 
ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ตามกระบวนการแกปั้ญหาของโพลยา เร่ืองเสน้โคง้และพ้ืนผิว ส าหรับ
นกัศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ ซ่ึงผูวิ้จยัเห็นว่า ถา้ผูเ้รียนได้
เห็นหรือไดส้มัผสัส่ือเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั จะท าใหผู้เ้รียนเกิดความกระตือรือร้นและสนุกสนานในการท า
กิจกรรม มีเวลาในการเรียนมากข้ึนเพราะไม่ตอ้งเสียเวลานานในการสร้างและส ารวจรูปเรขาคณิตจ านวน
มาก และมีความถูกตอ้งแม่นย  ากว่าการสร้างบนกระดาน หรือ ในกระดาษ อีกทั้งสีสันและการแสดง
ภาพเคล่ือนไหวของรูปเรขาคณิต จะช่วยสร้างความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ท่ีซับซ้อน ให้สามารถ



เขา้ใจไดง่้ายและรวดเร็วข้ึน และการใชก้ระบวนการแกปั้ญหาของโพลยาก็เป็นรูปแบบการแกปั้ญหาท่ี
นิยมน ามาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนอย่างแพร่หลาย และสอดคลอ้งกบัเน้ือหาเร่ืองเส้นโคง้กบัพ้ืนผิว 
ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) ประกอบการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ เร่ืองเส้นโคง้และพ้ืนผิว ตามกระบวนการแกปั้ญหาของโพลยา อนัจะน าไปสู่การท าใหผู้เ้รียนเรียน
อยา่งมีความสุข และผลสมัฤทธ์ิทางเรียนแคลคูลสัและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3 สูงข้ึน 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1.   เ พ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เ ร่ืองเส้นโค้งและพ้ืนผิว โดยใช้โปรแกรม The 

Geometer's Sketchpad (GSP) ตามกระบวนการแกปั้ญหาของโพลยา ท่ีมีประสิทธิภาพ 65/65 

2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัศึกษาท่ีเรียนดว้ย
กิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองเส้นโคง้และพ้ืนผิว โดยใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) 
ตามกระบวนการแกปั้ญหาของโพลยา 

3.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองเส้นโคง้และ
พ้ืนผิว โดยใชโ้ปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) ตามกระบวนการแกปั้ญหาของโพลยา 
 

วธิีการวจิยั 
1.  การวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการวิจยัก่ึงทดลอง โดยน ากิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองเส้นโคง้และ

พ้ืนผิว ตามกระบวนการแกปั้ญหาของโพลยา โดยใชโ้ปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) 
ท่ีพฒันาข้ึนไปทดลองกบัผูเ้รียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างจ านวน 19 คน ใช้แบบแผนการทดลองชนิดมีกลุ่ม
ทดลองกลุ่มเดียววดัผลก่อนทดลองและหลงัทดลอง 

2.  ขั้นตอนการวิจยั 
2.1  การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2.2  แบบแผนการวิจยั 
2.3  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
2.4  การสร้างเคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
2.5  การด าเนินการทดลอง (การเกบ็รวบรวมขอ้มลู) 
2.6  การวิเคราะห์ขอ้มลู   

3.  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
     การวิจยัคร้ังน้ีด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากนกัศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง โดยผูวิ้จยั
ด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556  โดยด าเนินการทดลองดงัน้ี    

3.1   น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ มาทดสอบก่อนเรียนกบักลุ่มตวัอยา่ง 



   3.2  ด าเนินการทดลองโดยการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ 
   3.3  หลงัส้ินสุดการเรียนให้นกัศึกษาท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงั
เรียน ตรวจเกบ็คะแนนเพ่ือน าไปวิเคราะห์ดว้ยวิธีการทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
   3.4  ใหน้กัศึกษาท าแบบวดัความพึงพอใจในการเรียนของผูเ้รียนโดยใชแ้บบสอบถาม
ความพึงพอใจหลงัจากเรียน 

4.  การวิเคราะห์ขอ้มลู  ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า 
ที (t-test for Dependent Samples) 

 

ผล/ สรุปผลการวจิยั 
ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอขอ้มูลท่ีไดน้ ามาวิเคราะห์ผลดว้ยวิธีการทางสถิติ  มีรายละเอียดจะน าเสนอ

ตามล าดบัต่อไปน้ี 
ตอนที่ 1  ผลการหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองเสน้โคง้และพ้ืนผิว โดยใชโ้ปรแกรม The  

  Geometer's Sketchpad (GSP) ตามกระบวนการแกปั้ญหาของโพลยา น าเสนอดงัตาราง 
 ท่ี 1 

ตารางท่ี 1  ค่าประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองเสน้โคง้และพ้ืนผิว โดยใชโ้ปรแกรม The  

   Geometer's Sketchpad (GSP) ตามกระบวนการแกปั้ญหาของโพลยา 
 

ล าดบัท่ี เร่ือง n . 1
E . 2

E . 
1 การพิจารณาลกัษณะของพ้ืนผิว 19 68.25 66.32 

2 พ้ืนผิวซ่ึงเกิดจากการหมุนเสน้โคง้ ทรงกระบอก และกรวย 19 71.75 71.58 

3 พ้ืนผิวก าลงัสอง 19 78.95 74.74 
เฉล่ีย  72.98 70.88 

 
จากตารางท่ี 1  พบว่า ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองเส้นโคง้และพ้ืนผิว โดยใช้

โปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) ตามกระบวนการแกปั้ญหาของโพลยา ไดค่้า 

1 2
/E E  =  72.98/70.88 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด 65/65 

ตอนที่ 2  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองเสน้โคง้ 
 และพ้ืนผิว โดยใชโ้ปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP)  ตามกระบวนการ 
 แกปั้ญหาของโพลยา น าเสนอดงัตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองเสน้โคง้ 
    และพ้ืนผิว โดยใชโ้ปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) ตามกระบวนการ 
    แกปั้ญหาของโพลยา 



การทดลอง n . X . . .S D . t . p . 
ก่อนเรียน 
หลงัเรียน 

 

19 
 

19 

 

9.95 
 

20.00 

 

3.03 
 

4.07 
9.76* .000 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 2  พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนหลงัเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้
เร่ืองเส้นโค้งและพ้ืนผิว โดยใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) ตามกระบวนการ
แกปั้ญหาของโพลยาสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ตอนที่ 3  ความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองเสน้โคง้และพ้ืนผิวโดยใชโ้ปรแกรม  
  The Geometer's Sketchpad (GSP) ตามกระบวนการแกปั้ญหาของโพลยา น าเสนอดงั 
  ตารางท่ี 3 
ตารางท่ี 3  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐานของระดบัความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อกิจกรรมการ 
     เรียนรู้ เร่ืองเสน้โคง้และพ้ืนผิว โดยใชโ้ปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP)  
     ตามกระบวนการแกปั้ญหาของโพลยา 
  

ขอ้ท่ี ขอ้ความ X . . .S D . 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1 เน้ือหาท่ีเรียนเป็นเร่ืองท่ีขา้พเจา้ชอบ 3.63 0.90 มาก 
2 เน้ือหาเรียนแลว้เขา้ใจง่าย 4.26 0.65 มาก 
3 เน้ือหามีความน่าสนใจ 4.42 0.61 มาก 
4 ขา้พเจา้สามารถท าความเขา้ใจไดด้ว้ยตนเอง 3.74 0.93 มาก 
5 ขา้พเจา้สามารถแกโ้จทยปั์ญหาไดด้ว้ยตนเอง 3.74 0.73 มาก 
6 ขา้พเจา้สามารถสรุปเน้ือหาไดด้ว้ยตนเอง 3.74 0.69 มาก 
7 ความรู้ท่ีไดส้ามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้ 4.32 0.58 มาก 
8 เป็นเน้ือหาท่ีกระตุน้ ทา้ทายต่อการเรียนรู้ 4.32 0.58 มาก 
9 ขา้พเจา้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 4.63 0.50 มากท่ีสุด 
10 ขา้พเจา้สนุกเม่ือไดร่้วมกิจกรรมการเรียนการสอน 4.42 0.69 มาก 

11 
กิจกรรมการเรียนรู้เป็นล าดบัขั้นตอนและปฏิบติัได ้
ไม่ยาก 

4.26 0.56 มาก 

12 ส่ือการสอนท าใหข้า้พเจา้เขา้ใจเน้ือหาดีมากยิ่งข้ึน 4.42 0.51 มาก 
13 ขา้พเจา้สามารถปฏิบติัตามส่ือน้ีได ้ 4.42 0.69 มาก 
14 ขา้พเจา้สามารถแกโ้จทยปั์ญหาโดยใชส่ื้อน้ี 4.16 0.60 มาก 



ตารางท่ี 3  (ต่อ) 

ขอ้ท่ี ขอ้ความ X . . .S D . 
ระดับความ
พึงพอใจ 

15 ส่ือท่ีใชส้ามารถท าใหผู้เ้รียนเห็นรูปธรรมชดัมากยิ่งข้ึน 4.84 0.37 มากท่ีสุด 
16 ส่ือมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 4.63 0.50 มากท่ีสุด 

17 
ส่ือสามารถเคล่ือนไหวรูปทรงเรขาคณิตได ้และมีสีสัน
สวยงามน่าสนใจ 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

18 ขา้พเจา้ชอบใหผู้ส้อนถามหรือใหแ้สดงความคิดเห็น 4.05 0.71 มาก 
19 ขา้พเจา้ชอบท าขอ้สอบและท าการบา้น 3.79 0.85 มาก 
20 ขา้พเจา้พอใจท่ีไดท้ราบความกา้วหนา้ในการเรียน 4.53 0.51 มากท่ีสุด 

เฉล่ียรวม 4.25 0.72 มาก 
 

จากตารางท่ี 3 พบว่า ระดบัความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองเส้นโคง้
และพ้ืนผิว โดยใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) ตามกระบวนการแก้ปัญหาของ
โพลยาภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าระดบัความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อ
กิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองเส้นโค้งและพ้ืนผิวอยู่ในระดับมากและมากท่ีสุด โดยข้อท่ี 17 ส่ือสามารถ
เคล่ือนไหวรูปทรงเรขาคณิตได ้และมีสีสันสวยงามน่าสนใจมีค่าเฉล่ียสูงสุด X  = 5.00, . .S D  = 0.00 
รองลงมาคือขอ้ท่ี 15 ส่ือท่ีใชส้ามารถท าใหผู้เ้รียนเห็นรูปธรรมชดัมากยิ่งข้ึน X  = 4.84, . .S D  = 0.37 
 

อภิปรายผล 
จากการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัพบประเดน็ส าคญัท่ีควรน ามาอภิปราย ดงัต่อไปน้ี 
1.  ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองเสน้โคง้และพ้ืนผิว โดยใชโ้ปรแกรม The  

Geometer's Sketchpad (GSP) ตามกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมยท่ี์ผูวิ้จยัสร้างข้ึนผลปรากฏว่าประสิทธิภาพของ
กิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองเส้นโคง้และพ้ืนผิว โดยใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) 
ตามกระบวนการแกปั้ญหาของโพลยาโดยรวมเท่ากบั 72.98/70.88 เม่ือพิจารณาจากค่าประสิทธิภาพของ
กิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองเส้นโคง้และพ้ืนผิว โดยใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) 
ตามกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยามีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้65/65 ซ่ึงการท่ี
กิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก 

1.1  กิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองเส้นโคง้และพ้ืนผิว โดยใชโ้ปรแกรม The Geometer's 

Sketchpad (GSP) ตามกระบวนการแกปั้ญหาของโพลยา ส าหรับนกัศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึนไดผ้่านการตรวจสอบ และไดป้รับปรุงแกไ้ขตาม



ขอ้แนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 4 ท่าน และผูเ้ช่ียวชาญไดป้ระเมินซ่ึงผลการประเมิน ไดค้ะแนนเฉล่ีย 
4.24  หมายความว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เ ร่ืองเส้นโค้งและพ้ืนผิว โดยใช้โปรแกรม The 

Geometer's Sketchpad (GSP) ตามกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมยมี์ความเหมาะสมมาก (บุญชม  ศรีสะอาด.  2545 : 

103) 
1.2  กิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองเส้นโคง้และพ้ืนผิว โดยใชโ้ปรแกรม The Geometer's 

Sketchpad (GSP) ตามกระบวนการแกปั้ญหาของโพลยา ส าหรับนกัศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ไดผ้่านกระบวนการและขั้นตอนการสร้างอย่างเป็นระบบและมี
วิธีการอยา่งเหมาะสม ไดแ้สดงขั้นตอนในการแกปั้ญหาไวอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงท าใหผู้เ้รียนสามารถคิดแกโ้จทย์
ปัญหาไดอ้ยา่งเป็นระบบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อรทยั  ทองนอ้ย  (2553 : 103-104) ท่ีกล่าว
ว่ากระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาซ่ึงมีอยู่ 4 ขั้นคือ ขั้นการท าความเข้าใจปัญหา ขั้นการวางแผน
แกปั้ญหา ขั้นด าเนินการตามแผนและขั้นตรวจสอบค าตอบนั้นเป็นการท างานอย่างมีขั้นตอน ฝึกใหผู้เ้รียน
ใช้เหตุผล มีขั้นตอนในการคิดแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ และให้ผูเ้รียนรับรู้ผ่านประสบการณ์ตรงหรือ
ประสบการณ์รูปธรรม ตลอดจนการรับรู้ผา่นความคิดรวบยอดหรือประสบการณ์นามธรรมซ่ึงเกิดจากการ
ลงมือปฏิบติัจริง ท าใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ ส่ิงเหล่าน้ีจึงส่งผลต่อประสิทธิภาพของกิจกรรม ท า
ใหมี้ประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ รัศมี  ธญันอ้ม  (2554 : 87) ท่ี
กล่าวว่าการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาของโพลยา เนน้การใชค้  าถาม และ
ลีลาการถาม อนัจะน าไปสู่การวิเคราะห์ปัญหา โดยให้ผูเ้รียนลงมือแกปั้ญหาดว้ยตนเอง และพบว่าชุด
กิจกรรมการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ือง การวดัค่ากลางของขอ้มูลโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาของ
โพลยา ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนพิชยั มีประสิทธิภาพโดยเฉล่ีย 89.57/84.80 ซ่ึงสูง
กว่าเกณฑท่ี์ตั้งไว ้และในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการแกปั้ญหาของโพลยานั้น ผูวิ้จยัไดน้ า
โปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) มาประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยโปรแกรม 
The Geometer's Sketchpad (GSP) มีส่วนให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียน 
เน่ืองจากกิจกรรมการเรียนการสอนไดส่้งเสริมให้ผูเ้รียนมีการลงมือปฏิบติัจริงดว้ยตนเอง ท าให้เกิดการ
อยากรู้ท่ีจะท ากิจกรรมทั้งจากส่ือโปรแกรม และแบบฝึกหดั ท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตวัเอง และยงั
สามารถตรวจสอบค าตอบไดด้ว้ยตนเองท าใหผู้เ้รียนมัน่ใจในการตอบค าถามและการท าแบบฝึกหดัยิ่งข้ึน 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั กิดานนัท ์มลิทอง  (2543 : 253) กล่าวว่า คอมพิวเตอร์จะช่วยเพ่ิมแรงจูงใจผูเ้รียน ให้
เกิดการอยากรู้ท าแบบฝึกหดัหรือท ากิจกรรมต่าง ๆ ใหแ้ก่ผูเ้รียน เน่ืองจากการเรียนดว้ยคอมพิวเตอร์เป็น
ประสบการณ์ท่ีแปลกและใหม่ สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ชมเดือน  กองจนัทร์  (2553 : 94) ท่ีกล่าว
ว่าการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ีสร้างเสริมมโนทศัน์ทางเรขาคณิต เร่ืองรูปส่ีเหล่ียม โดยใช้
โปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ไดเ้น้นบทบาทผูเ้รียนเป็น
ส าคญั ผูเ้รียนไดรั้บมโนทศันจ์ากตวัอยา่งในโปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) มีโอกาส



ส ารวจความรู้ และความเขา้ใจจากการใชโ้ปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) ผูส้อนเป็น
เพียงผูใ้ห้ความช่วยเหลือและให้ค าแนะน าในการใชโ้ปรแกรมเม่ือมีปัญหาเท่านั้น ภาพเคล่ือนไหวจาก
โปรแกรมท าให้ผูเ้รียนเรียนดว้ยความสนุกสนาน ต่ืนเตน้ ท าให้บรรยากาศในการเรียนไม่เคร่งเครียด 
หลงัจากนั้นผูส้อนจะเป็นผูต้ ั้งค าถามใหผู้เ้รียนตอบและบอกขอ้มูลยอ้นกลบัใหผู้เ้รียนทราบทนัที การบอก
ให้ผูเ้รียนทราบทนัทีว่าค าตอบนั้นถูกหรือผิดจะท าให้ผูเ้รียนจ าส่ิงท่ีเรียนไดน้าน และผลจดักิจกรรมการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ีสร้างเสริมมโนทัศน์ทางเรขาคณิต เร่ืองรูปส่ีเหล่ียม โดยใช้โปรแกรม The 

Geometer's Sketchpad (GSP) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพ 81.67/83.70 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ ์
75/75 ท่ีก าหนดไว ้และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สมจิตร  บุญเทียม  (2553 : 86) พบว่าแผนการ
จดักิจกรรมการจดัการเรียนรู้ เร่ืองภาคตดักรวย โดยใชโ้ปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) 
มีประสิทธิภาพ เท่ากบั 72.62/74.88 ดชันีประสิทธิผลของกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ เร่ืองภาคตดักรวย 
โดยใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) เ ท่ากับ 0 .6629  แสดงว่านักศึกษา มี
ความกา้วหนา้ในการเรียน คิดเป็นร้อยละ 66.29  

2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนหลงัเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองเส้นโคง้และ
พ้ืนผิว โดยใชโ้ปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) ตามกระบวนการแกปั้ญหาของโพลยา
สูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะส่ือและรูปแบบการสอนท่ีท าให้
ผูเ้รียนเกิดความสนใจและสามารถกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ เน่ืองจาก โปรแกรม The Geometer's 

Sketchpad (GSP) ช่วยใหผู้เ้รียนมองเห็นภาพท่ีเป็นรูปธรรมยิ่งข้ึน อีกทั้งผูเ้รียนมีโอกาสสังเกต ส ารวจ 
ตั้งขอ้คาดการณ์ ตรวจสอบไดอ้ย่างเต็มท่ี เน่ืองจากโปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) 
เอ้ือใหผู้เ้รียนสามารถลองถกูลองผิดและสร้างรูปไดห้ลายรูป ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วชัรสนัต ์ อินธิสาร  (2547 

: 22) ท่ีกล่าววา่โปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) สามารถสร้างรูปเรขาคณิตในมิติต่าง 
ๆ ท าใหผู้เ้รียนไดเ้กิดการส ารวจและท าความเขา้ใจในเน้ือหาเรขาคณิตไดง่้ายกว่าการสอนแบบเดิมและยงั
เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยกระตุน้ให้เกิดกระบวนการค้นพบ โดยผูเ้รียนจะเห็นภาพในตอนแรกแลว้ท าการ
วิเคราะห์ปัญหา หลงัจากนั้นผูเ้รียนจะตั้งขอ้คาดเดาก่อนท่ีจะท าการพิสูจน์เร่ืองนั้น ๆ ท าใหผู้เ้รียนสามารถ
อธิบายจากส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมพัฒนาไปสู่ความคิดท่ีเป็นนามธรรมยิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับ Galindo  

(2002 : 76-82) ท่ีกล่าวว่าโปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) ในการเรียนการสอนว่า 
ช่วยในการสร้างรูปเรขาคณิต ส ารวจความสัมพนัธ์รูปเหล่านั้น ตั้งขอ้คาดเดาสมบติัต่าง ๆ และทดสอบขอ้
คาดเดานั้น ๆ เป็นการเรียนรู้ท่ีมีเหตุผลและมีความหมาย โดยท่ีนกัเรียนสามารถเช่ือมโยงระหวา่งการสร้าง
รูปโดยใชโ้ปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) และการพิสูจนท์างเรขาคณิต ท าใหน้กัเรียน
เขา้ใจเรขาคณิตไดอ้ยา่งลึกซ้ึง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สถาบนัส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (2549ก : 4) 
ท่ีกล่าวว่าโปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ เกิดความคิด
รวบยอดไดอ้ย่างรวดเร็ว อิสระทั้งการปฏิบติัและอิสระทางความคิด การใชโ้ปรแกรม The Geometer's 

Sketchpad (GSP) ช่วยในการสร้างรูปไดอ้ย่างรวดเร็วท าใหก้ารแกปั้ญหาในเร่ืองท่ียากและซบัซอ้นได้



อย่างมีประสิทธิภาพ และประหยดัเวลาในการเรียนรู้ และรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
กระบวนการแกปั้ญหาของโพลยา ซ่ึงเป็นท่ีนิยมน ามาใชใ้นการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์อย่างแพร่หลาย 
โดยออกแบบกิจกรรมท่ีเนน้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัดว้ยตนเอง โดยมีก าหนดขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ ตาม
กระบวนการแกปั้ญหาของโพลยา ประกอบดว้ยขั้นตอนส าคญั 4 ขั้นตอน ดงัน้ี ขั้นท่ี 1 ขั้นท าความเขา้ใจ
ปัญหา ขั้นท่ี 2 ขั้นวางแผนแกปั้ญหา ขั้นท่ี 3 ขั้นด าเนินการตามแผน และขั้นท่ี 4 ขั้นตรวจสอบผล โดยมี
ผูส้อนใหค้ าแนะน า และเนน้ใหผู้เ้รียนสร้างความรู้ดว้ยตนเองโดยการสร้างโจทยข้ึ์นตามเน้ือหาท่ีไดเ้รียน
มาตามประสบการณ์ท่ีใชท้ั้งความรู้เดิมและความรู้ใหม่ท่ีไดรั้บ ทั้งน้ีในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์นั้น 
ไม่อาจหาค าตอบไดท้นัที แต่จะตอ้งใชก้ระบวนการวิธี ยุทธวิธีแกปั้ญหาในการหาค าตอบโดยจะตอ้งใช้
ความรู้ทางคณิตศาสตร์บวกกบัประสบการณ์เดิมท่ีมี เพ่ือจะน าไปสู่แนวทางในการแกปั้ญหา ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัท่ี ปรีชา  เนาวเ์ยน็ผล  (2544 : 16) ไดใ้หค้วามหมายของปัญหาทางคณิตศาสตร์ว่า เป็นสถานการณ์
หรือค าถามท่ีตอ้งการค าตอบ ซ่ึงบุคคลตอ้งใชส้าระความรู้และประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์มาก าหนด
แนวทางหรือวิธีการในการหาค าตอบ บุคคลผูคิ้ดหาค าตอบท่ีไม่คุน้เคยกบัสถานการณ์นั้นมาก่อน จะไม่
สามารถหาค าตอบไดท้นัทีทนัใด สถานการณ์หรือค าถามขอ้ใดจะเป็นปัญหาหรือไม่ ข้ึนอยู่กบับุคคลผูคิ้ด
หาค าตอบ บางสถานการณ์หน่ึงอาจเป็นปัญหาส าหรับบุคคลหน่ึง แต่อาจไม่ใช่ปัญหาส าหรับบุคคลอีกคน
หน่ึงก็ได ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุนิตย ์ สัจจา  (2554 : 76) ไดศึ้กษาการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้
การแกโ้จทยปั์ญหาการบวกและการลบตามแนวคิดของโพลยาโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านโนนเกษตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 1 ผล
การศึกษาพบว่า ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาการบวกและการลบตามแนวคิดของโพลยาโดยการ
เรียนรู้แบบร่วมมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านโนนเกษตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามหาสารคาม เขต 1 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

3.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียน จากการศึกษาพบวา่ ผูเ้รียนส่วนใหญ่มีความพึง 
พอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองเส้นโคง้และพ้ืนผิว โดยใชโ้ปรแกรม The Geometer's Sketchpad 

(GSP) ตามกระบวนการแกปั้ญหาของโพลยาอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
ผูวิ้จยัสร้างข้ึน ช่วยใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาเร่ืองเส้นโคง้และพ้ืนผิวมากข้ึน สามารถพฒันา
ผูเ้รียนใหมี้ทกัษะการเรียนรู้ตามจุดประสงค ์และโปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) เป็น
ส่ิงท่ีท าให้ผูเ้รียนเกิดความกระตือรือร้น ดึงดูดความสนใจ เกิดจินตนาการในการคน้ควา้หาเหตุผลและ
เพ่ิมพูนความรู้ได้ด้วยตนเอง น าไปสู่การค้นหาสมบัติต่าง ๆ ทั้ งน้ีโปรแกรม The Geometer's 

Sketchpad (GSP) สามารถสร้างกิจกรรมไดเ้พ่ิมเติมนอกจากส่ือท่ีผูส้อนไดจ้ดัท าไวใ้นตอนแรก จึงท า
ใหผู้เ้รียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั กิตติพร  อาจวิชยั  (2554 

: 80) ไดศึ้กษาการพฒันาบทเรียนปฎิบติัการโดยใชโ้ปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) 
เร่ืองพาราโบลา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนท่ีเรียน
ดว้ยบทเรียนปฎิบติัการโดยใชโ้ปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) เร่ืองพาราโบลา กลุ่ม



สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และสอดคลอ้งกบั 
สมจิตร  บุญเทียม  (2553 : 88) ไดศึ้กษาการพฒันากิจกรรมการจดัการเรียนรู้ เร่ืองภาคตดักรวย โดยใช้
โปรแกรมจีเอสพี (The Geometer’s Sketchpad Program : GSP) ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามี
ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เร่ืองภาคตดักรวย โดยใช้โปรแกรม The 

Geometer's Sketchpad (GSP) อยูใ่นระดบัปานกลาง  
 

ข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะซ่ึงเป็นผลท่ีไดจ้ากการด าเนินการวิจยัคร้ังน้ีมีดงัต่อไปน้ี 
1.  ขอ้เสนอแนะจากการวิจยัในคร้ังน้ี 

1.1  ก่อนเรียนควรทบทวนเน้ือหาท่ีส าคญัคือ การบวกลบ คูณ หาร จ านวนเต็มและ
เศษส่วน ก าลงัสองสมบูรณ์ และกราฟในระนาบ 2 มิติ ให้ผูเ้รียนมีความมัน่ใจในการใช้ความรู้ท่ีมีอยู่ 
ศึกษาหาความรู้ท่ีสูงข้ึน 

1.2   ก่อนเ ร่ิมการเ รียนการสอนควรสอนการใช้โปรแกรม The Geometer's 

Sketchpad (GSP)ก่อน เพ่ือให้ผูเ้รียนคุน้เคยกบัโปรแกรมและใช้ค าสั่งเป็น และควรสอนการใช้โปร
โปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) นอกเวลาท่ีใชท้ดลองอยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง 

1.3  ในขณะท่ีด าเนินการจดักิจกรรม ควรหยุดใชง้านอินเตอร์เน็ตชัว่คราวเสียก่อนเพ่ือ
ก าจดัตวัแปรแทรกซอ้น และขจดัความไม่สนใจบทเรียนไปสนใจอินเตอร์เน็ตแทน 

1.4  ผูส้อนคอยก ากบัเวลา เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดความกระตือรือร้น และควรมีมาตรการให้
ผูเ้รียนเกิดความสนใจในกรณีท่ีคุยกนันอกเร่ือง 

1.5  ก าหนดการส่งแบบฝึกหดัใหต้รงเวลาและตรวจใหค้ะแนนทุกคร้ัง เพ่ือกระตุน้ความ
สนใจและความรับผิดชอบ 

2.  ขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยัคร้ังต่อไป 
2.1  ในขณะท่ีเรียนผูส้อนด าเนินการจดักิจกรรมควรสงัเกตว่าผูเ้รียนคนใดเรียนอ่อนและ

ควรน ามาสอนซ่อมเสริมเป็นรายกิจกรรม เพ่ือให้คนเรียนอ่อนสามารถตามคนอ่ืนไดท้นั และเป็นการ
พฒันาผูเ้รียนไดท้นัท่วงที 

2.2  ควรปรับปรุงกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ เร่ืองเส้นโคง้และพ้ืนผิว โดยใชโ้ปรแกรม 
The Geometer's Sketchpad (GSP) ผสมดว้ยวิธีการสอนแบบอ่ืน ๆ โดยให้ค านึงถึงความแตกต่าง
ของผูเ้รียนและควรจะใหค้วามส าคญักบัผูเ้รียนทุกคนเท่าเทียมกนั 
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