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--------------------------------บทคัดย่ อ

การศึ กษาครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเที ยบ 1) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยน เรื่ องการทดสอบ
สมมติ ฐาน ระหว่างการใช้โปรแกรม Geogebra ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้ รูปแบบ 4 MAT กับการจัดการเรี ยนรู ้
แบบเดิม 2) ความพึงพอใจเรื่ องการใช้สื่อการเรี ยนการสอน ช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจเนื้ อหาและเกิดการเรี ยนรู ้ ระหว่าง
การใช้โปรแกรม Geogebra ประกอบการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้รูปแบบ 4 MAT กับการจัดการเรี ยนรู ้แบบเดิม และ
3) ความพึงพอใจเรื่ องการสร้างบรรยากาศให้ผูเ้ รี ยนมีความสุ ข สนุกกับการเรี ยนระหว่างการใช้โปรแกรม Geogebra
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้รูปแบบ 4 MAT กับการจัดการเรี ยนรู ้แบบเดิม
ตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
ปี การศึ กษา 2558 และ 2559 ด้วยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย จํานวน 107 คน และ 105 คนตามลําดับ(นักเรี ยนกลุ่ม
ตัวอย่างมีความสามารถทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ไม่แตกต่างกัน) เครื่ องมือที่ ใช้ในการศึ กษาประกอบด้วย การจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนเรื่ องการทดสอบสมมติฐาน รู ปแบบการบรรยาย และอธิ บาย (การจัดการเรี ยนรู ้แบบเดิม)
และการใช้โปรแกรม Geogebra ประกอบการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้รูปแบบ 4 MAT แบบทดสอบหลังเรี ยน และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ และการทดสอบทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t – test)
ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนเรื่ องการทดสอบสมมติฐาน โดยการใช้โปรแกรม
Geogebra ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้ รูปแบบ 4 MAT สู งกว่าการจัดการเรี ยนรู ้ แบบเดิ มอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ
ที่ ระดับ 0.05 2) ความพึงพอใจเรื่ องการใช้สื่อการเรี ยนการสอน ช่ วยให้นักเรี ยนเข้าใจเนื้ อหาและเกิ ดการเรี ยนรู ้
โดยใช้โปรแกรม Geogebra ประกอบการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้รูปแบบ 4 MAT สู งกว่า การจัดการเรี ยนรู ้แบบเดิม
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 3) ความพึงพอใจเรื่ องการสร้างบรรยากาศให้ผูเ้ รี ยนมีความสุ ข สนุกกับ
การเรี ยนโดยใช้โปรแกรม Geogebra ประกอบการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้รูปแบบ 4 MAT สู งกว่าการจัดการเรี ยนรู ้
แบบเดิม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: โปรแกรมจีโอจีบร้า, จัดการเรี ยนรู ้รูปแบบ 4 MAT, การทดสอบสมมติฐาน
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ABSTRACT

The objectives of this study are 1) to compare the student’s learning achievement of the hypothesis testing
topic by using the Geogebra program with 4MAT model as teaching and learning tool, with the traditional teaching
style 2) to compare the student’s learning satisfaction of using Geogebra program with 4MAT model as teaching and
learning tool, with the traditional teaching style 3) to compare the learner’s satisfaction of using Geogebra program
with 4MAT model as teaching and learning tool with the traditional teaching style. The sample selected using Simple
random sampling are 107 and 105 students from Princess Chulabhorn Science High School in the academic year
2015 and 2016, respectively. Hypothesis Testing activities, lecture method learning, Geogebra program, 4MAT
model, posttest exam, and satisfaction questionnaire were used as tools. Data were analyzed using statistical tools
were mean, standard deviation, and t-test.
The findings were as follows: 1) the achievement level of students learning via Geogebra program and
4MAT model were higher than students learning via traditional teaching style at significant level of 0.05. 2) Learning
satisfaction was higher than traditional teaching style at significant level of 0.05. 3) Geogebra program and 4MAT
model as teaching and learning tool met students’ needs and the atmospheric satisfaction was higher than traditional
teaching style at significant level of 0.05.
Keywords: Geogebra, 4MAT System, Hypothesis testing
1. บทนํา

การศึกษาเป็ นกระบวนการที่ปลูกฝังการถ่ายทอดความรู ้ เจตคติ คุณลักษณะ ทักษะและคุณค่าต่างๆ ให้เกิด
กับตัวผูเ้ รี ยน ทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดความเจริ ญงอกงามหรื อทําให้ดีข้ ึนในทุกด้าน นับเป็ นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ช่วย
สร้างภูมิปัญญาแก่สังคม ดังนั้นการศึกษาจึงเป็ นรากฐานและเครื่ องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ของประเทศให้เจริ ญรุ่ งเรื องและก้าวหน้าต่อไป (พรพิไร แก้วสมบัติ, 2551: 1) คณิ ตศาสตร์ มีบทบาทสําคัญยิ่งต่อการ
พัฒนาความคิดมนุษย์ ทําให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็ นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์
ปั ญหาหรื อสถานการณ์ ได้อย่างถี่ ถ ้วนรอบคอบ ช่ วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสิ นใจ แก้ปัญหาและนําไปใช้ใ น
ชี วิตประจําวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้ คณิ ตศาสตร์ ยงั เป็ นเครื่ องมือในการศึ กษาทางด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและศาสตร์ อื่นๆ คณิ ตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดํารงชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ ึน และสามารถ
อยู่ร่วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ มุ่งให้เยาวชนทุกคนได้เรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ อย่าง
ต่อเนื่ องตามศักยภาพโดยกําหนด สาระหลักที่จาํ เป็ นสําหรับผูเ้ รี ยนทุกคน ได้แก่ จํานวนและการดําเนิ นการ การวัด
เรขาคณิ ต พี ช คณิ ต การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล และความน่ า จะเป็ น ทั ก ษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
(กระทรวงศึกษาธิ การ, 2551 : 56) โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี จัดให้มีการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตร
โรงเรี ยนวิ ท ยาศาสตร์ ภู มิ ภ าคและจัด เนื้ อ หาการเรี ยนการสอนวิ ช าสถิ ติ เ บื้ อ งต้น ไว้ใ นรายวิ ช าคณิ ต ศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที 5 ภาคเรี ยนที่ 2 โดยศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนําเสนอ
ข้อมูล การวัดค่ากลางของข้อมูล การวัดตําแหน่ งที่ ของข้อมูล การวัดการกระจายของข้อมูล การแจกแจงปกติ
การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การถดถอยเชิ งเส้นอย่างง่ายและสหสัมพันธ์อย่างง่าย และอนุ กรมเวลา
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โดยการจัดการเรี ยนการสอนวิชาสถิติเบื้องต้นเรื่ องการทดสอบสมมติฐานที่ผ่านมาครู ผูส้ อนได้ใช้การเรี ยนการสอน
แบบบรรยาย อธิ บายโดยการเขียนกระดานดํา และให้นักเรี ยนทําแบบฝึ กหัดตามเอกสารประกอบการเรี ยน พบว่า
คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ หลังเรี ยนคะแนนเต็ม 10 คะแนน ที่ผ่านมานั้นจํานวนนักเรี ยนที่ได้คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ 70%
คิ ดเป็ นร้ อยละ 37.24 และมี คะแนนเฉลี่ ยเท่ ากับ 6.98 คะแนน ซึ่ งเมื่ อพิจารณาพบว่าเรื่ องการทดสอบสมมติ ฐ าน
มีสัดส่ วนของคะแนนการสอบปลายภาคประมาณร้อยละ 30 ของคะแนนสอบปลายภาค จากปั ญหาสภาพการจัดการ
เรี ยนการสอนที่ไม่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนแสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบรู ปแบบเก่า
ควรได้รับการแก้ไขเพื่อให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่สูงขึ้น จึงต้องมีการปรับปรุ งและพัฒนารู ปแบบการจัด
กิ จกรรมการเรี ยนการสอน มาเป็ นรู ปแบบกิ จกรรมที่ สามารถส่ งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้ รี ยนเพื่อส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ตามความถนัดและความสามารถของผูเ้ รี ยน ซึ่ งจะ
ส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้เต็มตามศักยภาพ ซึ่ งเนื้ อหาวิชาสถิติเบื้องต้น เพราะเป็ นเนื้ อหาที่ตอ้ งใช้ความเข้าใจ
นักเรี ยนต้องใช้ความเข้าใจอย่างมาก (วิจารณ์ พานิ ช, 2554 : 15) ได้กล่าวไว้ในหนังสื อวิถีสร้างการเรี ยนรู ้เพื่อศิษย์ ใน
ศตวรรษที่ 21 กล่าวถึงทักษะครู เพื่อศิษย์ไทยในศตวรรษที่ 21 ว่า ครู เพื่อศิษย์ตอ้ งไม่ใช่แค่มีใจ เอาใจใส่ศิษย์เท่านั้น ยัง
ต้องมีทกั ษะในการ “จุดไฟ” ในใจศิษย์ ให้รักการเรี ยนรู ้ ให้สนุกกับการเรี ยนรู ้ หรื อให้การเรี ยนรู ้สนุกและกระตุน้ ให้
อยากเรี ยนรู ้ต่อไปตลอดชี วิต ครู จึงต้องยึดหลัก “สอนน้อย เรี ยนมาก” คือ ในการจัดกิ จกรรมต่างๆ ของเด็ก ครู ตอ้ ง
ตอบได้ว่า ศิ ษย์ได้เรี ยนอะไร และเพื่อให้ศิษย์ได้เรี ยนรู ้สิ่งเหล่านั้น ครู ตอ้ งทําอะไร ไม่ตอ้ งทําอะไร ครู ตอ้ งฝึ กฝน
ตนเองให้มีทักษะในการเป็ นโค้ช การเรี ยนรู ้ ทักษะในการเรี ยนรู ้ (learning how to learn หรื อ learning skills) และ
การเรี ยนรู ้ทกั ษะในการสร้างการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ ึน (นวัตกรรม) ประกอบด้วยทักษะย่อยๆ 3 ทักษะ คือ
1. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking) และการแก้ปัญหา(problem solving) หมายถึงการคิดอย่างผูเ้ ชี่ยวชาญ
2. การสื่ อสาร (communication) และความร่ วมมือ (collaboration) ซึ่งหมายถึง การสื่ อสารอย่างซับซ้อน 3. การคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ (creativity) และนวัตกรรม (innovation) หมายถึง การประยุกต์ใช้จินตนาการและการประดิษฐ์ เคล็ดลับ
อย่างหนึ่ งของการบ่มเพาะทักษะทั้ง 3 คือ การฝึ กตั้งคําถาม การตั้งคําถามที่ถูกต้องสําคัญกว่าการหาคําตอบ และการ
สอนให้เ หมาะต่ อ ความแตกต่ า งของศิ ษ ย์ การจัด การเรี ย นรู ้ แ บบ 4 MAT เป็ นการจัด การเรี ย นรู ้ รู ป แบบหนึ่ ง ที่
สอดคล้องกับการจัดการเรี ยนรู ้ ในศตวรรษที่ 21 เพราะว่าการจัดการเรี ยนรู ้ แบบ 4 MAT เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ ที่
คํานึ งถึ งรู ปแบบการเรี ยนรู ้ ของกลุ่มผูเ้ รี ยน 4 คุ ณลักษณะ กับการพัฒนาการสมองซี กซ้ายและซี กขวาอย่างสมดุล
เพื่อให้ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ตามแบบและความต้องการของตนเองอย่างเหมาะสม และสามารถพัฒนาตนเองอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ (สุ วิทย์ มูลคํา และ อรทัย มูลคํา, 2558 :154) สื่ อการเรี ยนรู ้ เป็ นเครื่ องมื อ ส่ งเสริ ม สนับ สนุ น การจัด การ
กระบวนการเรี ยนรู ้ ให้ผเู ้ รี ยนเข้าถึงความรู ้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ของหลักสู ตร
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สื่ อการเรี ยนรู ้มีหลายประเภท ทั้งสื่ อธรรมชาติ สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อเทคโนโลยี และเครื่ อข่ายการ
เรี ยนรู ้ต่างๆ การเลือกใช้สื่อควรเลือกให้มีความเหมาะสมกับระดับการพัฒนาและลีลาการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายของ
ผูเ้ รี ยน (กระทรวงศึ กษาธิ การ, 2551 : 27) โปรแกรม GeoGebra เป็ นโปรแกรมคณิ ตศาสตร์ อีกโปรแกรมหนึ่ งที่ น่า
นํามาใช้ในการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ โปรแกรมนี้เป็ น free ware ไม่มีค่าใช้จ่าย ชื่อโปรแกรมก็เหมือนกับนําคําว่า
Geometry มาต่อกับ คําว่า Algebra จนเป็ นคําว่า GeoGebra ความพิเศษในตัวโปรแกรม GeoGebra คือสามารถสร้าง
กราฟ ภาคตัดกรวยแสดงสมการเป็ นรู ปทัว่ ไป หรื อสมการมาตรฐานของกราฟนั้น ๆ ได้ดว้ ย ที่พิเศษไปกว่านั้น มีวดิ ีโอ
คลิ ป ที่ สอนเกี่ ยวกับโปรแกรม นี้ ใน Youtube มากมาย ทั้งภาษาอังกฤษ ฝรั่ งเศส สเปน ฯลฯ GeoGebra ไม่ใช่ เป็ น
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โปรแกรมใหม่ Markus Hohenwarter นักพัฒนา application ชาวออสเตรี ย ได้ริเริ่ มตั้งแต่ปี 2001 ต่อมา ปี 2007 Michael
Borcherds ชาวอังกฤษได้นาํ ทีมพัฒนาต่อมา จนเป็ นที่นิยมแพร่ หลายไปทัว่ โลก GeoGebra ถูกแปลจากภาษา อังกฤษ
เป็ นภาษาต่าง ๆ หลายภาษา สถาบันต่าง ๆ ในหลาย ประเทศที่เกี่ ยวข้องกับการศึกษาได้ให้การสนับสนุนอย่างมาก
(พงศักดิ์ วุฒิสันต์, 2556 : 13 - 14) ผูว้ ิจัยจึ งได้ศึกษาการจัดการเรี ยนการสอนรู ปแบบใหม่เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนเรื่ องการทดสอบสมมิตฐานให้สูงขึ้น
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
2.1 เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยน เรื่ องการทดสอบสมมติฐาน ระหว่างการใช้โปรแกรม
Geogebra ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้รูปแบบ 4 MAT กับการจัดการเรี ยนรู ้แบบเดิม
2.2 เพื่อเปรี ยบเทียบความพึงพอใจเรื่ องการใช้สื่อการเรี ยนการสอน ช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจเนื้อหาและเกิดการ
เรี ยนรู ้ ระหว่างการใช้โปรแกรม Geogebra ประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้รูปแบบ 4 MAT กับการจัดการเรี ยนรู ้
แบบเดิม
2.3 เพื่อเปรี ยบเทียบความพึงพอใจเรื่ องการสร้างบรรยากาศให้ผเู ้ รี ยนมีความสุ ข สนุกกับการเรี ยน ระหว่าง
การใช้โปรแกรม Geogebra ประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้รูปแบบ 4 MAT กับการจัดการเรี ยนรู ้แบบเดิม
3. การดําเนินการวิจยั
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
การศึกษาครั้งนี้ได้กาํ หนดของเขตของประชากรดังนี้
3.1.1 ประชากร
ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษา ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานี
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 จํานวน 145 คน และ ปี การศึกษา 2559 จํานวน 142 คน
3.1.2 กลุ่มตัวอย่ าง
ได้มาจากสุ่ มอย่างง่ายโดยใช้ฟังก์ชนั RANDBETWEEN ใน Microsoft Excel กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษา
ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานี ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558
จํานวน 107 คน และ ปี การศึกษา 2559 จํานวน 105 คน สูตรในการคํานวณหาขนาดตัวอย่างของทาโร ยามาเน่
( ธานินทร์ ศิลป์ จารุ , 2557 : 45)
n=

N
1 + Ne 2

เมื่อ n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N แทน ขนาดของประชากร
e 2 แทน ค่าความคลาดเคลื่อน (ใช้ 0.05)
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3.2 แบบแผนการศึกษา
แบบแผนการศึกษาครั้งนี้คือ
นักเรี ยนปี การศึกษา 2558

การเรี ยนการสอนแบบอธิบาย บรรยาย

ทดสอบหลังเรี ยน

นักเรี ยนปี การศึกษา 2559

การเรี ยนการสอนแบบ 4MAT +
Geogebra

ทดสอบหลังเรี ยน

3.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
3.3.1 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการทดลอง
เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้โปรแกรม Geogebra ประกอบการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้รูปแบบ 4 MAT เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องการทดสอบสมมติฐาน สําหรับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 จํานวน 1 แผน เวลา 3 คาบ ไม่รวมเวลาในการทดสอบหลังเรี ยน
3.3.1.1 สื่ อ Geogebra เรื่ อง “An Introduction to Hypothesis Testing”

แนะนํารู ปแบบของการทดสอบสมมติฐานทั้ง 3 รู ปแบบ ว่าแต่ละแบบมีการตั้งสมมติฐานหลัก สมมติ
ฐานรองว่าอย่างไรและแสดงบริ เวณวิกฤตประกอบการตั้งสมมติฐานนั้น ๆ ด้วย
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3.3.1.2 สื่ อ Geogebra เรื่ อง Hypothesis Testing ของ David Gurney (สร้างไว้เมื่อ 25 มิ.ย. 2014)

เป็ นการนําเสนอรู ปแบบของการทําสอบสมมติฐานเรื่ องค่าเฉลี่ย และค่าสัดส่ วนของประชากรในลักษณะ
ต่างๆ ซึ่ งมีท้ งั หมด 6 รู ปแบบนักเรี ยนสามารถปรับเปลี่ยนค่าต่างๆ ได้ โดยตัวสื่ อจะแสดงพื้นที่บริ เวณวิกฤต ค่าวิกฤต
และมีคาํ อธิบายประกอบ
3.3.2 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.3.2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องการทดสอบสมมติ ฐาน เป็ นข้อสอบอัตนัย แบ่ งเป็ น 2 ตอน
ตอนที่ 1 เติมเฉพาะคําตอบจํานวน 4 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน ตอนที่ 2 แสดงวิธีทาํ จํานวน 2 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน
3.3.2.2 แบบสอบถามความพึ ง พอใจในการเรี ยนรู ้ เ รื่ อง การทดสอบสมมติ ฐ าน โดยใช้โ ปรแกรม Geogebra
ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้รูปแบบ 4 MAT ด้านการใช้สื่อการสอนและการสร้ างบรรยากาศในการเรี ยน เป็ นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) กําหนดค่านํ้าหนักตามวิธีของลิงเคิร์ท (Lik’ert) ( ธานินทร์ ศิลป์ จารุ , 2557 : 75)
3.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.4.1 ดําเนินการทดลองโดยการสอนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
3.4.2 หลังจากเรี ยนเสร็ จสิ้นให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ องการทดสอบสมมติฐาน
3.4.3 ให้นักเรี ยนทําแบบสอบถามความพึงพอใจที่เรี ยนเรื่ องการทดสอบสมมติฐานโดยการใช้โปรแกรม Geogebra
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบ 4 MAT
3.4.4 ตรวจให้คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องการทดสอบสมมติ ฐาน และแบบสอบถามความพึงพอใจ
แล้วนําคะแนนไปวิเคราะห์ดว้ ยวิธีทางสถิติ
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3.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ ทําโดยการพิจารณาค่าทางสถิติพ้ืนฐาน 2 ค่า คือ ค่าเฉลี่ย และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในส่วนของการทดสอบสมมติฐานทําโดยการทดสอบค่าที
4. ผลการวิจยั
ตารางที่ 1 ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนเรื่ องการทดสอบสมมติฐาน ระหว่างการใช้โปรแกรม
Geogebra ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้รูปแบบ 4 MAT กับการจัดการเรี ยนรู ้แบบเดิม
ปี การศึกษา คะแนนเต็ม n
x
s.
t
P − Value
2559
10
105
8.31
1.30
7.76
0.00
2558
10
107
7.03
1.09
*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนเรื่ องการทดสอบสมมติฐาน โดยการใช้โปรแกรม
Geogebra ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้ รูปแบบ 4 MAT สู งกว่าการจัดการเรี ยนรู ้ แบบเดิ มอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ
ที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจเรื่ องการใช้สื่อการเรี ยนการสอน ช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจเนื้อหาและเกิดการ
เรี ยนรู ้ ระหว่างการใช้โปรแกรม Geogebra ประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้รูปแบบ 4 MAT กับการจัดการเรี ยนรู ้
แบบเดิม
ปี การศึกษา คะแนนเต็ม n
x
s.
P − Value
t
2559
5
105
4.54
0.64
8.50
0.00
2558
5
107
3.48
1.11
*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจเรื่ องการใช้สื่อการเรี ยนการสอน ช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจเนื้ อหาและเกิ ด
การเรี ยนรู ้ โดยใช้โปรแกรม Geogebra ประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้รูปแบบ 4 MAT สู งกว่า การจัดการเรี ยนรู ้
แบบเดิม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 3 ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจเรื่ องการสร้างบรรยากาศให้ผูเ้ รี ยนมีความสุ ข สนุกกับการเรี ยนระหว่าง
การใช้โปรแกรม Geogebra ประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้รูปแบบ 4 MAT กับการจัดการเรี ยนรู ้แบบเดิม
ปี การศึกษา
คะแนนเต็ม n
2559
5
105
2558
5
145
*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
วันพฤหัสบดีที ่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

x

s.

t

P − Value

4.70
4.14

0.48
0.74

6.55

0.00
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จากตารางที่ 3 พบว่าผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจเรื่ องการสร้างบรรยากาศให้ผเู ้ รี ยนมีความสุข สนุกกับ
การเรี ยนโดยใช้โปรแกรม Geogebra ประกอบการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้รูปแบบ 4 MAT สู งกว่าการจัดการเรี ยนรู ้
แบบเดิม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5. การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึ กษาเรื่ อง การใช้โปรแกรม Geogebra ประกอบการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้รูปแบบ 4 MAT เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การทดสอบสมมติฐาน สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 อภิปราย
ผลได้ดงั นี้
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยน เรื่ องการทดสอบสมมติฐาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนเรื่ องการทดสอบ
สมมติฐาน โดยการใช้โปรแกรม Geogebra ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้รูปแบบ 4 MAT สู งกว่าการจัดการเรี ยนรู ้
แบบเดิมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจมีสาเหตุมาจาก
5.1.1 การใช้โ ปรแกรม Geogebra ประกอบการจัด กิ จกรรมการเรี ย นรู ้ เ รื่ องการทดสอบสมมติ ฐ านช่ วยให้
นักเรี ยนสามารถมองเห็นภาพ สามารถเข้าใจได้รวดเร็ ว และสามารถปรับเปลี่ยนค่าต่าง ๆ ได้ตามต้องการ
ที่แตกต่างกันไป ซึ่ งช่วยกระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิดความสนใจในการเรี ยนซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
(นพดล อุณหศิริกลุ , 2557) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม Geogebra
เรื่ องแคลคูลสั เบื้องต้น ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนตะกัว่ ป่ า “เสนานุกูล” จังหวัดพังงา กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนตะกัว่ ป่ า “เสนานุกูล” จังหวัดพังงา ปี การศึกษา 2557 จํานวน 2 ห้องเรี ยน
จํา นวน 80 คน โดยการสุ่ ม แบบกลุ่ ม โดยการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ค ณิ ต ศาสตร์ โ ดยใช้โ ปรแกรม
Geogebra เรื่ องแคลคู ลสั เบื้ องต้น พบว่านักเรี ยนที่ ได้รับการจัดกิ จกรรม การเรี ยนคณิ ตศาสตร์ โดยใช้
โปรแกรม Geogebra สู งกว่านักเรี ยนที่ ได้รับการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ แบบปกติ และ มี
ความสามารถแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ได้สูงกว่านักเรี ยนที่ได้รับการจัดกิจกรรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
แบบปกติ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5.1.2 การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ รูปแบบ 4 MAT เป็ นกระบวนการที่ เตรี ยมไว้ให้ผูเ้ รี ยนทุ กคนได้เรี ยนรู ้ ใ น
รู ปแบบที่แต่ละคนถนัดโดยคํานึงถึงการทํางานของสมองและพฤติกรรมของนักเรี ยนเป็ นสําคัญซึ่ งผูเ้ รี ยน
สามารถเรี ยนร่ วมกันอย่างมีความสุขและพัฒนาทักษะของตนเองซึ่งส่งผลให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนที่สูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจยั ของ (บุรินทร์ แก้วประพันธ์, 2553) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
วิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องความน่าจะเป็ น โดยใช้วิธีการจัดการเรี ยนรู ้แบบ 4MAT สําหรับนักเรี ยนช่วงชั้นที่ 4
เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบ 4MAT กับวิธีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบ
ปกติ โดยจําแนกนักเรี ยนออกเป็ นกลุ่มเก่ง และกลุ่มอ่อน กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
ปี การศึกษา 2553 โรงเรี ยนธรรมศาสตร์ คลองหลวงวิทยาคม จํานวน 60 คน ที่ได้จากการสุ่ มแบบเจาะจง
เครื่ องมือที่ใช้ประกอบด้วย แผนการจัดการเรี ยนรู ้เรื่ องความน่าจะเป็ น แบบ 4MAT แผนการเรี ยนรู ้แบบ
ปกติ อ ย่า งละ 5 แผน และแบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นจํา นวน 30 ข้อ ผลการวิจัย พบว่า
วันพฤหัสบดีที ่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
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ผลการสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่ ใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ แบบ 4MAT สู งกว่านักเรี ยนที่ ใช้
แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5.2 ความพึงพอใจเรื่ องการใช้สื่ อการเรี ยนการสอน ช่ วยให้นักเรี ยนเข้าใจเนื้ อหาและเกิ ดการเรี ยนรู ้ และความ
พึงพอใจเรื่ องการสร้างบรรยากาศให้ผเู ้ รี ยนมีความสุข สนุกกับการเรี ยนโดยใช้โปรแกรม Geogebra ประกอบการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้รูปแบบ 4 MAT สู งกว่าการจัดการเรี ยนรู ้แบบเดิ ม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เนื่ องมาจาก กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ช่วยให้นักเรี ยนมี ความรู ้ความเข้าใจเนื้ อหาเรื่ องการทดสอบสมมติ ฐาน และ
โปรแกรม geogebra ช่ ว ยให้ นัก เรี ยนเกิ ด ความกระตื อ รื อร้ น มี ค วามสุ ข สนุ ก สนาน ในการเรี ย นมากขึ้ น
ซึ่ งสอดคล้องกับ (ชัชวาลย์ รัตนสวนจิ ก, 2550) ได้เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความพอใจต่อการ
เรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องเวกเตอร์ ระหว่างการสอนแบบร่ วมมือ (STAD) การสอนแบบ 4 MAT และการสอน
แบบปกติ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนโพนทอง
วิทยา จํานวน 130 คน ซึ่ งได้มาจากการสุ่ มแบบกลุ่ม เครื่ องมื อที่ ใช้ประกอบด้วยแผนการสอนแบบร่ ว มมื อ
(STAD) แผนการสอนแบบ 4 MAT และแผนการสอนแบบปกติ แบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น
วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ เ รื่ องเวกเตอร์ จํา นวน 30 ข้อ พบว่ า นั ก เรี ยนที่ เ รี ยนตามการสอนแบบร่ ว มมื อ (STAD)
การสอนแบบ 4 MAT และการสอนแบบปกติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ และความพึงพอใจต่อ
การเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ แตกต่างกัน โดยนักเรี ยนที่เรี ยนตามการสอนแบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
วิชาคณิ ตศาสตร์ และความพึงพอใจต่อการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ สูงกว่า นักเรี ยนที่เรี ยนตามการสอนแบบร่ วมมือ
(STAD) และการสอนแบบปกติ ตามลําดับ
5.3 ข้ อเสนอแนะ
5.3.1 ข้ อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้
5.3.1.1 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เรื่ องการทดสอบสมมติฐาน โดยการใช้โปรแกรม Geogebra ประกอบการ
จัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ รูป แบบ 4 MAT ช่ วยพัฒนาผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนให้สูงขึ้ น และช่ วยสร้ า ง
บรรยากาศในการเรี ยนรู ้ให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ สนุก และมีความสุขในการเรี ยน จึงเป็ นอีกแนวทางหนึ่งสําหรับการ
จัดการเรี ยนการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ที่ควรนําไปใช้ในการเรี ยนการสอนเพื่อให้
นักเรี ยนบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ของโรงเรี ยนวิทยาศาสตร์ ภูมิภาค สําหรับการจัดกิ จกรรมเรี ยนรู ้รูปแบบ 4 MAT
มี ท้ ัง 8 ขั้น ตอน แต่ ล ะขั้น ตอนใช้เ วลาค่ อ นข้า งมาก และมี ก ารใช้ค อมพิ ว เตอร์ ซึ่ งเชื่ อ มต่ อ ระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต
ดังนั้นครู ผูส้ อนควรบริ หารเวลาให้ตรงกับแผนที่ เตรี ยมไว้ และต้องดู แลนักเรี ยนอย่างใกล้ชิดในช่ วงที่ ปล่อ ยให้
นักเรี ยนได้ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และการเตรี ยมเครื่ องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อการเรี ยน
5.3.1.2 สื่ อที่ใช้เรี ยนรู ้ในหัวข้อ Hypothesis Testing ครู ผสู ้ อนควรจัดสร้างขึ้นเอง
5.3.2 ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้รูปแบบ 4 MAT และการใช้โปรแกรม Geogebra ประกอบการจัดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้ ช่วยให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ ได้ดี ควรนําไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเรื่ องอื่นๆ
เช่น เรื่ องเวกเตอร์ เพื่อแสดงลักษณะและการดําเนินการต่างๆของเวกเตอร์ เป็ นต้น
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6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
กิจกรรมการเรี ยนรู ้เรื่ องการทดสอบสมมติฐาน โดยการใช้โปรแกรม Geogebra ประกอบการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้รูปแบบ 4 MAT ช่วยให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้น การนําสื่ อ Geogebra มาประกอบการจัดการ
เรี ยนการสอนช่วยให้นกั เรี ยนเกิดความเข้าใจเนื้ อหามากขึ้น และนักเรี ยนรู ้สึกสนุก มีความสุขในการเรี ยนรู ้ แต่ในช่วง
การจัดกิจกรรมครู ผสู ้ อนควรดูแลนักเรี ยนอย่างใกล้ชิดและต้องจัดเตรี ยมกิจกรรมต่างๆ มาเป็ นอย่างดี
กิตติกรรมประกาศ
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