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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 
                การวิจัย เร่ือง  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เร่ือง       
การแปลงทางเรขาคณิต  โดยใชโปรแกรม  GSP  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ผูวิจัยได
วิเคราะหผลได  ดังตอไปนี้ 
 

4.1 สัญลักษณในการวิเคราะหขอมูล 
                         
  n       แทน  จํานวนนักเรียนกลุมตัวอยาง 
 
 

          X      แทน   คาเฉลี่ย   
                    S.D.    แทน   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
                    E1      แทน    ประสิทธิภาพของกระบวนการจากคะแนนเฉลี่ยของ 
                                                      คะแนนระหวางเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยาง 
                    E2      แทน    ประสิทธิภาพของผลลัพธไดจากคะแนนเฉลี่ยของ 
                                                     การทําแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียนกลุมตวัอยาง 
                     t    แทน    คาสถิติการทดสอบที (t- dependent test) 
        **   แทน   ระดับนยัสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 
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4.2 ผลการวิเคราะหขอมลู 

 
                ผูวิจยัไดวิเคราะหขอมูลโดยแยกตามสมมติฐาน  ดังนี ้
 
                สมมติฐานที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร  เร่ือง  การแปลงทางเรขาคณิต  โดยใช
โปรแกรม GSP ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพไมต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐาน 80/80  ดังตาราง 5 
 
ตาราง 5  แสดงประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรูสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เร่ือง  
               การแปลงทางเรขาคณิต โดยใชโปรแกรม  GSP  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  (n = 30) 
 

คะแนนการหาประสิทธิภาพ การเลื่อนขนาน การสะทอน การหมุน รวมเฉลี่ย 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 87.93 88.67 88.87 88.49 
ประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) 81.33 87.11 82.00 83.48 

 
                  จากตาราง 5  ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบวา  ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูมีคา
เทากับ 88.49/83.48 หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการซึ่งเปนคาเฉลี่ยที่นักเรียนทําใบกิจกรรม
ระหวางเรียนคิดเปนรอยละ 88.49  และประสิทธิภาพของผลลัพธซ่ึงเปนคาเฉลี่ยที่นักเรียนทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เร่ือง  การแปลงทางเรขาคณิต โดยใชโปรแกรม  
GSP  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  คิดเปนรอยละ  83.48  แสดงวา แผนการจัดการเรียนรูสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ  88.49/83.48  สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80  ซ่ึง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว   
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               สมมติฐานที่ 2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร  เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต โดยใช
โปรแกรม GSP  หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เปนไปตาม
สมมติฐาน  ดังตาราง 6 
                        
ตาราง 6  แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
               เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต โดยใชโปรแกรม  GSP    
 

การทดลอง n X  S.D. t p 
กอนเรียน 30 19.63 3.42 
หลังเรียน 30 37.57 3.23 

27.284** .000 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
                   จากตาราง  6   ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร  เร่ือง 
การแปลงทางเรขาคณิต โดยใชโปรแกรม GSP  หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว   ผลการทดสอบกอนเรียนไดคะแนนเฉลี่ย  19.63  
และผลการทดสอบหลังเรียนไดคะแนนเฉลี่ย  37.57  แสดงวา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่  
เรียนสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต โดยใชโปรแกรม GSP  มีความรู 
ความเขาใจเกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตสูงขึ้น 
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               สมมติฐานที่ 3  เจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ที่มีตอการเรียนคณิตศาสตร    
หลังเรียน เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต โดยใชโปรแกรม GSP อยูในระดับมากขึ้นไป ดังตาราง 7  
 
ตาราง 7  แสดงผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยเลขคณิตและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานแบบวัดเจตคติที่มีตอ 
               การเรียนคณิตศาสตร  เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต  โดยใชโปรแกรม  GSP ของนักเรียน 
                 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2   (n =  30) 
 

ขอที่ ขอคําถาม X    S.D. 
ระดับ 

ความคิดเหน็ 

1 ขาพเจารูสึกชอบการสรางรูปในโปรแกรม GSP  
มากกวาการสรางรูปในสมุดดวยดินสอ ไมบรรทัด 

4.73 0.45   มากที่สุด 

2 กิจกรรมการเรยีนรู เร่ืองการแปลงทางเรขาคณิต
โดยใชโปรแกรม GSP เหมาะกับระดับความรู 
ความเขาใจของขาพเจา 

4.53 0.51   มากที่สุด 

3 กิจกรรมการเรยีนรูในแตละเรื่อง  ทําใหขาพเจา
เขาใจเนื้อหาเรือ่งการแปลงทางเรขาคณิตมากขึ้น 

4.53 0.63   มากที่สุด 

4 เนื้อหาเรื่องการแปลงทางเรขาคณิต โดยใช
โปรแกรม  GSP  เหมาะสมกับระยะเวลาเรียน      
ทําใหขาพเจาเรียนดวยความเขาใจ 

4.40 0.62   มาก 

5 การเรียนดวยโปรแกรม GSP  ทําใหขาพเจาเขาใจ
เกี่ยวกับการเลื่อนขนาน การสะทอน และการหมุน 
อยางเปนรูปธรรมชัดเจนขึ้น 

4.67 0.48   มากที่สุด 

6 การสรางงานในโปรแกรม GSP สามารถเคลื่อนที่
และเคลื่อนไหวได ทําใหเขาใจชัดเจนขึ้น 

4.70 0.47   มากที่สุด 

7 การเรียนโดยใชโปรแกรม GSP กระตุนใหขาพเจา
เกิดการแสวงหาความรูดวยตนเอง 

4.53 0.57   มากที่สุด 

8 การเรียนโดยใชโปรแกรม GSP ทําใหขาพเจามี
กําลังใจและตัง้ใจเรียนมากขึน้ 

4.47 0.57   มาก 
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ตาราง 7 (ตอ) แสดงผลการวเิคราะหคาเฉลีย่เลขคณิตและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานแบบวัดเจตคติที่ม ี
              ตอการเรียนคณิตศาสตร  เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต โดยใชโปรแกรม GSP ของนักเรียน 
                ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2   (n =  30) 
 

ขอที่ ขอคําถาม X    S.D. 
ระดับ 

ความคิดเหน็ 

9 การเรียนโดยใชโปรแกรม GSP ทําใหขาพเจาอยาก
เรียนคณิตศาสตรมากขึ้นกวาเดิม 

4.77 0.43   มากที่สุด 

10 การเรียนเรื่องการแปลงทางเรขาคณิต โดยใช
โปรแกรม GSP ทําใหวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่
นาสนใจ 

4.60 0.56   มากที่สุด 

11 การเรียนโดยใชโปรแกรม GSP ทําใหขาพเจาเกิด
ความคิดสรางสรรคในการสรางงานมากขึน้ 

4.80 0.41   มากที่สุด 

12 โปรแกรม  GSP ทําใหขาพเจามองเห็นภาพใน   
การสรางรูปอยางเปนขั้นตอน 

4.60 0.50   มากที่สุด 

13 การสรางงานในโปรแกรม  GSP ขาพเจาสามารถ
เปล่ียนแปลงรปูราง รูปทรงไดอยางรวดเร็ว ทําให
ไมเสียเวลาเรียนมาก 

4.63 0.49   มากที่สุด 

14 ขาพเจารูสึกสนุกในการสรางงานในโปรแกรม 
GSP เพราะเคลื่อนไหวได  ยดืหดได  ฯลฯ 

4.80 0.41   มากที่สุด 

15 การเรียนโดยใชโปรแกรม GSP ทําใหขาพเจามี
ความรูสึกที่ดตีอวิชาคณิตศาสตร 

4.77 0.43   มากที่สุด 

คาเฉลี่ย ( X ) 4.64 0.50   มากที่สุด 

 
                 จากตาราง 7   ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบวา  เจตคติที่มีตอการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังเรียน เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต โดยใชโปรแกรม GSP  มีสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  (S.D.) 0.50  และความคิดเห็นโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X =  4.64)  
ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว    


