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ผลจากการใช้ วิธีปฏิสัมพันธ์ พร้ อมกับใช้ สื่อโปรแกรมจีโอมิเตอร์ สเก็ตช์ แพดในการสอน
เรื่อง พืน้ ฐานทางเรขาคณิต สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1***
THE EFFECTS FROM USING INTERACTION METHOD WITH THE GEOMETER’S
SKETCHPAD PROGRAM IN TEACHING THE BASIC GEOMETRY
FOR MATHAYOMSUKSA 1
ตรีภพ สุ ทธิกาศนีย์*
อังสนา จั่นแดง**
บทนา
ในปัจจุบนั การเรี ยนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่ อง พื้นฐานทางเรขาคณิ ต โดยเฉพาะเรื่ องที่เกี่ยวกับการ
สร้างทางเรขาคณิตโดยใช้วงเวียนและสันตรงยังเป็ นปัญหาที่เกิดขึ้นกับทั้งผูเ้ รี ยนและผูส้ อน โรงเรี ยนบางแห่ งขาดแคลน
เครื่ องมืออุปกรณ์สาหรับครู ผสู้ อน ได้แก่ วงเวียนและสันตรงสาหรับสร้างรู ปทางเรขาคณิตบนกระดานหน้าชั้นเรี ยน
ทาให้ครู ผสู้ อนจาเป็ นต้องสร้างรู ปทางเรขาคณิตโดยใช้ชอล์กหรื อปากกาเขียนบนกระดานโดยไม่มีเครื่ องมือช่วย
ในการสร้ าง รู ปที่ได้จากการสร้ างไม่สมบูรณ์เ ท่าที่ควร ส่ งผลให้นักเรี ยนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อ น สาหรั บ
โรงเรี ยนบางแห่ งที่มีอุปกรณ์วงเวียนและสันตรงใช้ในการเรี ยนการสอน ถ้าครู ผสู้ อนไม่มีความชานาญในการ
สร้างรู ปเรขาคณิ ตบนกระดานหน้าชั้นเรี ยน อันเนื่ องมาจากวงเวียนและสันตรงที่ใช้เป็ นเครื่ องมือในการสร้างมี
ขนาดใหญ่กว่าวงเวียนและสันตรงที่ใช้สร้างรู ปเรขาคณิ ตบนสมุดของนักเรี ยน ทาให้รูปเรขาคณิ ตที่สร้างมีความ
บิดเบี้ยวหรื อมีสเกลไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ครู ผสู้ อนอาจยืนบังนักเรี ยนบางคนในบางครั้ง ทาให้นกั เรี ยนมองไม่เห็ น
บางขั้นตอนของการสร้าง อีกทั้งการใช้วงเวียนและสันตรงบนกระดานหน้าชั้นเรี ยนทาให้เสี ยเวลาในการสร้างรู ป
เรขาคณิตค่อนข้างมาก จากปัญหาดังกล่าวทาให้มีนักการศึกษาพยายามหาแนวทางที่จะแก้ปัญหาโดยนาสื่ อหรื อ
บทเรี ยนคอมพิว เตอร์ ช่ว ยสอน มาใช้ประกอบการเรี ย นการสอน โปรแกรมที่น่ าสนใจและมี ประสิ ทธิ ภาพ
โปรแกรมหนึ่ ง ที่ใ ช้ใ นการจัด การเรี ยนการสอนวิ ช าคณิ ตศาสตร์ ได้แ ก่ โปรแกรมจี โ อมิ เ ตอร์ ส เก็ ตช์แ พด
(The Geometer’s Sketchpad Program) หรื อ จีเอสพี ตัวอย่างของการนาจีเอสพีมาใช้ประโยชน์ ได้แก่ การสร้าง
แบบจาลองต่าง ๆ เพื่อใช้เป็ นสื่ อการสอนทฤษฎีบททางเรขาคณิต การนาเสนองานที่เป็ นภาพกราฟฟิ กเคลื่อนไหว
โดยมีปมแสดงการท
ุ่
างานต่าง ๆ การสร้างรู ปต่าง ๆ เพื่อประกอบเอกสารการสอนของครู หรื อการทาการบ้านของ
นักเรี ยน (สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2544)

________________________________
*นักศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
**รองศาสตราจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
***คาสาคัญ (keywords) : วิธีปฏิสัมพันธ์ (Interaction Method), เรขาคณิต (Geometry), การสอน (Teaching)

2
การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนาเสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6

จากการศึก ษางานวิจยั หลาย ๆ ฉบับที่เกี่ย วข้องกับการใช้จีเ อสพีเป็ นสื่ อ การสอนในวิชาคณิ ตศาสตร์
พบว่าบทเรี ยนที่ใช้จีเอสพีเ ป็ นสื่ อการสอนนี้ ทาให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนดีข้ ึน (วัฒนา นิ ธิศดิลก,
2553: ศุภวัลย์ ภู่ประเสริ ฐ, 2552: สุ พิน ฟองจางวาง, 2551) แต่ลกั ษณะการใช้จีเอสพีส่วนใหญ่จะเน้นให้นัก เรี ยน
สร้าง รู ปเรขาคณิตลงในคอมพิวเตอร์ ใช้รูปวงกลมเป็ นส่ วนช่วยในการสร้างรู ปทางเรขาคณิ ตแทนการเขียนส่ วน
โค้งด้วยวงเวียน ซึ่ งยังไม่ตอบสนองกับประเด็นปั ญหาที่ต้องการแก้ไข เพราะ นักเรี ยนที่ส ามารถสร้างรู ปทาง
เรขาคณิตลงในคอมพิวเตอร์ได้อาจจะไม่สามารถสร้างรู ปทางเรขาคณิ ตโดยใช้วงเวียนและสันตรงลงในกระดาษ
หรื อสมุดของนักเรี ยนได้ ดังนั้น จึงขอนาเสนอแนวทางหนึ่งที่อาจแก้ปัญหาดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยการใช้วิธี
สอนแบบปฏิสัมพันธ์พร้อมกับใช้โปรแกรมจีเอสพี ซึ่งการใช้วิธีสอนดังกล่าวนี้อาจส่ งผลให้นกั เรี ยนสามารถสร้าง
รู ปทางเรขาคณิตโดยใช้วงเวียนและสันตรงลงในกระดาษหรื อสมุดของนักเรี ยนได้ และส่ งผลให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนเพิ่มขึ้น และหากนักเรี ยนยังไม่เข้าใจ ครู ผสู้ อนสามารถเปิ ดสื่ อการสอนนี้ยอ้ นกลับให้นักเรี ยนได้ดูซ้ า
ใหม่ได้อย่างรวดเร็ ว เพราะในการสอนแบบปกติจะค่อนข้างเสี ยเวลามากในการย้อนกลับไปสร้างรู ปทางเรขาคณิ ต
ใหม่โดยใช้วงเวียนและสันตรงบนกระดานหน้าชั้นเรี ยน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. สร้างแผนการเรี ยนรู้สาหรับการสอนแบบปฏิสัมพันธ์พร้อมกับการใช้โปรแกรมจีเอสพีเรื่ อง พื้นฐาน
ทางเรขาคณิตสาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
2. ศึกษาผลสัมฤทธิ์และเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์เรื่ อง พื้นฐานทางเรขาคณิ ต
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ระหว่างกลุ่มที่เรี ยนแบบปฏิสัมพันธ์พร้อมกับการใช้โปรแกรมจีเอสพีกบั
กลุ่มที่เรี ยนแบบปกติ
สมมติฐานของการวิจัย
1. นักเรี ยนกลุ่มทดลองที่เรี ยนเรื่ อง พื้นฐานทางเรขาคณิตสามารถสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ อง พื้นฐานทางเรขาคณิตของนักเรี ยนกลุ่มทดลองสู งกว่าของนักเรี ยนกลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ขอบเขตของการวิจัย
เนือ้ หา
เนื้อหาในเรื่ องพื้นฐานทางเรขาคณิ ต เน้นเนื้อหาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ตามหลักสู ตรกระทรวงศึกษาธิการ
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ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนวัดทรงธรรม สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขต 6 สมุทรปราการ มีนกั เรี ยนประมาณ 490 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นกั เรี ยนกลุ่มทดลองที่มีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิ ตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 เท่ากับ
3.32 จ านวน 49 คน เรี ยนรู้ดว้ ยวิธีปฏิ สัมพันธ์พร้ อมกับใช้สื่อ โปรแกรมจีเ อสพี และนักเรี ยนกลุ่ มควบคุ มที่มี
คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิ ตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 เท่ากับ 3.59 จานวน 49 คน เรี ยนรู้ดว้ ยวิธีการแบบ
บรรยายในห้องเรี ยนตามปกติ
ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรอิ สระ คื อ แผนการเรี ยนรู้ สาหรับการสอนแบบปฏิสัมพันธ์พร้ อมกับการใช้โปรแกรมจีเ อสพี
เรื่ องพื้นฐานทางเรขาคณิตสาหรับนักเรี ยนกลุ่มทดลอง
ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์เรื่ อง พื้นฐานทางเรขาคณิตสาหรับนักเรี ยนกลุ่ม
ทดลอง
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั มีข้ นั ตอนในการดาเนินการดังนี้
สร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย
1. สื่ อที่สร้างจากจีเอสพีเรื่ อง พื้นฐานทางเรขาคณิตสาหรับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 แบ่งออก
เป็ น 3 หน่วยการเรี ยนรู้ ดังนี้
- หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 1 จุด เส้นตรง ส่ วนของเส้นตรง รังสี และมุม
- หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 2 การสร้างพื้นฐาน
- หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 3 การสร้างรู ปเรขาคณิตอย่างง่าย
โดยสื่ อการสอนในหน่ วยการเรี ยนรู้ที่ 1 มีลกั ษณะเป็ นข้อความบรรยายบทนิ ยาม และยกตัวอย่างเป็ น
รู ปภาพประกอบของ จุด เส้นตรง ส่ วนของเส้นตรง รังสี และมุม ซึ่งมีปุ่มแสดงข้อความบรรยายทีละขั้นตอน ส่ วน
หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 2 และหน่วยการเรี ยนรู้ที่ 3 เป็ นการแสดงการสร้างรู ปทางเรขาคณิตโดยมีรูปวงเวียนเสมือนจริ ง
แสดงขั้นตอนการสร้างและให้นกั เรี ยนสร้างรู ปตามทีละขั้นตอนโดยใช้วงเวียนและสันตรง สื่ อที่สร้างขึ้นผ่านการ
ประเมินความเหมาะสมจากผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 คน ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินคือ 4.72 คะแนน หมายถึง สื่ อที่
สร้างขึ้นมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
2. สร้างแผนการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อนาสื่ อที่สร้างจากจีเอสพีไปจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เรื่ องพื้นฐานทาง
เรขาคณิตสาหรับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 แบ่งออกเป็ น 3 แผน
จุดประสงค์การเรี ยนรู้แต่ละหน่วยการเรี ยนรู้มี ดังนี้
หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 1 จุด เส้นตรง ส่ วนของเส้นตรง รังสี และมุม นักเรี ยนสามารถ
- บอกสมบัติและสัญลักษณ์ของจุดได้
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- บอกสมบัติและสัญลักษณ์ของเส้นตรงได้
- บอกความหมายและสัญลักษณ์ของส่ วนของเส้นตรงได้
- บอกความหมายและสัญลักษณ์ของรังสี ได้
- บอกความหมาย สัญลักษณ์ และชนิดของมุมได้
หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 2 การสร้างพื้นฐาน นักเรี ยนสามารถ
- สร้างและบอกขั้นตอนการสร้างส่ วนของเส้นตรงให้ยาวเท่ากับความยาวของส่ วนของเส้นตรงที่กาหนดให้
โดยใช้วงเวียนและสันตรงได้
- แบ่งครึ่ งส่ วนของเส้นตรงและบอกขั้นตอนการแบ่งครึ่ งส่ วนของเส้นตรง โดยใช้วงเวียนและสันตรงได้
- สร้างและบอกขั้นตอนการสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับขนาดของมุมที่กาหนดให้ โดยใช้วงเวียนและสันตรงได้
- แบ่งครึ่ งมุมและบอกขั้นตอนการแบ่งครึ่ งมุม โดยใช้วงเวียนและสันตรงได้
- นักเรี ยนสามารถสร้างและบอกขั้นตอนการสร้างเส้นตั้งฉากจากจุดภายนอกมายังส่ วนของเส้นตรงที่
กาหนดให้ โดยใช้วงเวียนและสันตรงได้
- สร้างและบอกขั้นตอนการสร้างเส้นตั้งฉากที่จุดจุดหนึ่ งบนส่ วนของเส้นตรงที่กาหนดให้ โดยใช้วง
เวียนและสันตรงได้
- วิเคราะห์จากร่ องรอยในภาพได้ว่าเป็ นการสร้างในเรื่ องใด
หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 3 การสร้างรู ปเรขาคณิตอย่างง่าย นักเรี ยนสามารถ
- สร้างและบอกขั้นตอนการสร้างมุมขนาด 45o และ 60o โดยใช้วงเวียนและสันตรงได้
- นาวิธีสร้างมุมขนาด 45o 60o และ 90o มาประยุกต์ใช้ในการสร้างมุมให้มีขนาดตามที่โจทย์ตอ้ งการโดย
ใช้วงเวียนและสันตรงได้
- สร้างและบอกขั้นตอนการสร้างส่ วนของเส้นตรงให้ผ่านจุดจุดหนึ่ งและขนานกับส่ วนของเส้นตรงที่
กาหนดให้ โดยใช้วงเวียนและสันตรงได้
- สร้างและบอกขั้นตอนการสร้างส่ วนของเส้นตรงให้ขนานกับส่ วนของเส้นตรงที่กาหนดให้และมีระยะห่ าง
ตามที่กาหนด โดยใช้วงเวียนและสันตรงได้
- สร้างและบอกขั้นตอนการสร้างรู ปเรขาคณิตอย่างง่าย รู ปอื่น ๆ โดยใช้วงเวียนและสันตรงได้
- วิเคราะห์จากร่ องรอยในภาพได้ว่าเป็ นการสร้างในเรื่ องใด
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่สร้างขึ้นทั้งหมดผ่านการประเมินจากผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 คน ซึ่งผลการประเมินมีคะแนน
เฉลี่ย 4.85 คะแนน หมายถึง แผนที่สร้างขึ้นมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่สร้างขึ้นเป็ นแบบทดสอบอัตนัย จานวน 18 ข้อ ผ่านการตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้ อหาจากผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 คน ซึ่ งมีค่าความสอดคล้องระหว่างข้อสอบแต่ละข้อกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้
เท่ากับ 1
ขั้นดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
เลือกนักเรี ยนแบบเจาะจงมา 2 ห้องเรี ยนจาก 10 ห้องเรี ยน ให้นกั เรี ยนกลุ่มหนึ่ งเป็ นกลุ่มทดลอง เรี ยนรู้
ด้วยวิธีปฏิสัมพันธ์พร้อมกับใช้สื่อที่สร้างด้วยโปรแกรมจีเอสพี ครู ผสู้ อนจะอธิบาย พูดคุย โต้ตอบสื่ อสารกัน หรื อ
ถามตอบกันระหว่างครู ผสู้ อนกับนักเรี ยนพร้อมกับใช้สื่อการสอนแสดงขั้นตอนการสร้างรู ปทางเรขาคณิต ใช้เวลา
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เรี ยน 10 คาบ คาบละ 55 นาที และนัก เรี ยนอี ก กลุ่ มหนึ่ งเป็ นกลุ่ มควบคุ ม เรี ยนรู้ ด้ว ยวิธี ก ารแบบบรรยายใน
ห้องเรี ยนตามปกติ ใช้เวลาเรี ยน 12 คาบ นักเรี ยนแต่ละคนทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ที่สร้างขึ้นจานวน 18 ข้อ
คะแนนเต็ม 35 คะแนน หลังการเรี ยนครบทุกหน่วยการเรี ยนรู้
ขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูล
นาผลที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์ดว้ ยวิธีการทางสถิติ เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หาค่าสถิติพ้ืนฐาน
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่ได้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ผลการศึกษา
จากการใช้วิธีปฏิสัมพันธ์พร้อมกับใช้สื่อโปรแกรมจีโอมิเตอร์ สเก็ตช์แพดในการสอนเรื่ องพื้นฐานทาง
เรขาคณิต สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 พบว่า
นักเรี ยนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนดังแสดงในตาราง 1
ตาราง 1
ค่ าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่ได้ จากการทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์
เรื่ อง พืน้ ฐานทางเรขาคณิ ต
รายการ
คะแนนเต็ม
คะแนนเฉลี่ย SD
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย
กลุ่มทดลอง (49 คน)
35
21.03
4.87
60.09
กลุ่มควบคุม (49 คน)
35
19.45
4.97
55.57
นักเรี ยนกลุ่ มทดลองมากกว่า 50% ตอบคาถามได้ว่าภาพที่กาหนดเป็ นการสร้างเกี่ ยวกับเรื่ องใด แต่
นักเรี ยนกลุ่มควบคุมมากกว่า 50% ตอบคาถามไม่ได้ ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะการใช้สื่อโปรแกรมจีเอสพี ทาให้นกั เรี ยน
เห็นภาพพจน์ มีจินตนาการในการมองภาพที่ดี นักเรี ยนกลุ่มทดลองมากกว่า 50% ไม่สามารถอธิ บายความหมาย
ของส่ วนของเส้นตรงและมุมได้ถูกต้อง ซึ่งต่างจากนักเรี ยนกลุ่มควบคุมที่สามารถอธิบายความหมายของส่ วนของ
เส้นตรงและมุมได้ถูกต้องมากกว่า ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะการใช้สื่อโปรแกรมจีเอสพี ไม่ได้เสริ มสร้างในการอธิ บาย
ความหมายหรื อคานิยามต่าง ๆ ในเรื่ องพื้นฐานทางเรขาคณิต อย่างไรก็ตามนักเรี ยนน้อยกว่า 50% ของแต่ละกลุ่ม
สามารถสร้างรู ปเรขาคณิตที่ประยุกต์จากการสร้างพื้นฐานได้ ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะการสร้างตัวอย่างในสื่ อการสอน
หรื อการให้นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัดน้อยเกินไป
จากการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มทดลองกับนักเรี ยนกลุ่มควบคุม
โดยใช้ Z-test ปรากฏว่า ได้ค่า Z-test = 1.59 ซึ่งน้อยกว่า ค่า Z0.025 ที่มีค่าเท่ากับ 1.96 แสดงว่า นักเรี ยนกลุ่มทดลอง
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนไม่แตกต่างกับนักเรี ยนกลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ .05
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สรุปและข้ อเสนอแนะ
สรุป
วิธีการสอนโดยใช้วิธีปฏิสัมพันธ์พร้อมกับใช้สื่อโปรแกรมจีเอสพียงั ไม่ใช่วิธีที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหา
เกี่ยวกับความรู้เรื่ องพื้นฐานทางเรขาคณิต แต่วิธีการสอนโดยใช้วิธีปฏิสัมพันธ์พร้อมกับใช้สื่อโปรแกรมจีเอสพี ใช้
เวลาน้อยกว่าที่การสอนแบบปกติ ถึงแม้ว่าการใช้สื่อโปรแกรมจีเอสพีสามารถสร้างรู ปวงเวียนได้เสมือนกับวงเวียน
ของจริ ง และมีการตั้งคาถามและตอบค าถามในระหว่างการเรี ยนแล้ว ก็ตาม แต่นักเรี ยนอาจตั้งใจฟั งและตอบ
คาถามเป็ นบางคน ซึ่ งนักเรี ยนบางคนอาจยังไม่เ ข้าใจในเนื้ อ หาเท่าที่ค วร จึงทาให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนไม่
แตกต่างกับนักเรี ยนที่เรี ยนตามแผนปกติ ดังนั้นปัญหาอยูท่ ี่การสอนให้เกิดกระบวนการเรี ยนรู้กบั นักเรี ยน
ข้ อเสนอแนะ
1. จากการที่วิธีการสอนที่เสนอนี้ ใช้เวลาน้อยกว่าการสอนแบบปกติ 2 คาบ ดังนั้น อาจใช้เวลาที่เหลือ
ให้นกั เรี ยนฝึ กฝนทาแบบฝึ กหัดเพิ่มเติมมากขึ้น
2. ควรเพิ่มเติมคาอธิบายความหมายหรื อคานิยามและการยกตัวอย่างในเรื่ อง จุด เส้นตรง ส่ วนของเส้นตรง
รังสี และมุมในสื่ อการสอนที่ใช้โปรแกรมจีเอสพีให้มากขึ้น
3. ควรเพิ่มเติมแบบฝึ กหัดเรื่ อง การสร้างพื้นฐานและการสร้างรู ปเรขาคณิ ตอย่างง่ายในสื่ อการสอนที่ใช้
โปรแกรมจีเอสพีให้มากขึ้น
4. ควรนาสื่ อที่สร้างขึ้นไปใช้กบั เด็กกลุ่มอ่อน เพื่อศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาความสามารถของนักเรี ยน
5. ควรนาสื่ อที่สร้างจากโปรแกรมจีเอสพีไปใช้ประกอบในเนื้ อหาอื่นในวิชาคณิ ตศาสตร์ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
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