
มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 
บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 
     การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เร่ือง        
การแปลงทางเรขาคณิต โดยใชโปรแกรม GSP  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 คร้ังนี้ มี
วัตถุประสงค 3 ประการ คือ 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง 
การแปลงทางเรขาคณิต โดยใชโปรแกรม GSP ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ใหมีประสิทธิภาพ
ไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน  80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรกอนเรียน 
และหลังเรียน เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต โดยใชโปรแกรม GSP และ  3) เพื่อศึกษาเจตคติที่มีตอ  
การเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  หลังเรียน เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต  
โดยใชโปรแกรม GSP 
                  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2552   
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย)  อําเภอบางปะกง  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  
จํานวน  30  คน  เครื่องมือในการวิจัย  ไดแก  แผนการจัดการเรียนรู  เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต  
โดยใชโปรแกรม  GSP แบบทดสอบวัดผลฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดเจตคติตอการเรียน
คณิตศาสตร  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  คารอยละ  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
คาประสิทธิภาพ  E1/E2   และคาการทดสอบที (t-dependent test) 
                 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  โดยทดสอบกอนเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทาง     
การเรียน  จํานวน  3  เรื่อง  เรื่องละ 15 ขอ  ดําเนินการจัดการเรียนการรูตามกิจกรรมจากแผน       
การจัดการเรียนรู เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต โดยใชโปรแกรม GSP  เร่ืองละ 4  ช่ัวโมง รวม
ทั้งสิ้น  12  ชั่วโมง  ทดสอบหลังเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จํานวน  3  เร่ือง  
เร่ืองละ 15 ขอ  และตอบแบบวัดเจตคติที่มีตอการเรียนคณิตศาสตร 
                วิเคราะหขอมูล  โดยหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู (E1/E2)  หาคุณภาพของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   ดวยการหาคาความยากงาย   คาอํานาจจําแนกและ            
คาความเชื่อมั่น  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน  โดยหาคาเฉลี่ย ( X )  
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาการทดสอบที  (t-dependent test)   

 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

5.1 สรุปผลการวิจัย 

                จากการทดสอบสมมติฐาน  สามารถสรุปผลการวิจยั ไดดังนี้ 
                 5.1.1 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู มีคาเทากับ 88.49/83.48 หมายถึง 
ประสิทธิภาพของกระบวนการซึ่งเปนคาเฉลี่ยที่นักเรียนทําใบกิจกรรมระหวางเรียนคิดเปนรอยละ 
88.49  และประสิทธิภาพของผลลัพธซ่ึงเปนคาเฉลี่ยที่นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต โดยใชโปรแกรม  GSP  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  
คิดเปนรอยละ  83.48  แสดงวา แผนการจัดการเรียนรูสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น
มีประสิทธิภาพ  88.49/83.48  ไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 80/80  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว   
                 5.1.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร  เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต โดยใช
โปรแกรม GSP  หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  เปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว   ผลการทดสอบกอนเรียนไดคะแนนเฉลี่ย  19.63  และผลการทดสอบหลังเรียน
ไดคะแนนเฉลี่ย  37.57  แสดงวา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต โดยใชโปรแกรม GSP  มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการแปลงทาง
เรขาคณิตสูงขึ้น 
                 5.1.3 เจตคติที่มีตอการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  หลังเรียน เรื่อง  
การแปลงทางเรขาคณิต โดยใชโปรแกรม GSP  มีความคิดเห็นโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มากที่สุด ( X =  4.64)  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว    

5.2 อภิปรายผล 

                  จากผลการวิจัย  เรื่อง  การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เร่ือง 
การแปลงทางเรขาคณิต โดยใชโปรแกรม GSP ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 สามารถอภิปราย
ผลโดยแยกตามสมมติฐาน ไดดังนี้ 

                 สมมติฐานที่ 1  จากผลการวิจัยพบวา แผนการจัดการเรียนรู เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต  
โดยใชโปรแกรม GSP  ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ  88.49/83.48  ไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 
80/80 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  ทั้งนี้เนื่องมาจากแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้น
เปนแผนที่ไดผานการประเมินคุณภาพจากผูเช่ียวชาญ ซ่ึงเปนผูที่มีความรูทางดานคณิตศาสตรและ
ดานโปรแกรม GSP  และกิจกรรมการเรียนการสอนมีการใชคอมพิวเตอรเปนสื่อและอุปกรณ       
ในการเรียนรู   ซ่ึงคอมพิวเตอรนับวาเปนสื่อ/อุปกรณการเรียนการสอนที่ทันสมัย  นักเรียนมี    
ความกระตือรือรน   อยากเรียนรู  สอดคลองกับศรีศักดิ์ จามรมาน (2535,  หนา 10)   ที่ไดกลาววา    
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การนําคอมพิวเตอรไปใชในการเรียนการสอนนั้น  ทําใหนักเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู  
สนใจ กระตือรือรนและเขาใจมากขึ้น สามารถสรุปสาระสําคัญไดอยางรวดเร็ว ทําใหนักเรียน
สามารถทําแบบฝกหัดจากใบกิจกรรมและทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวย

คะแนนเฉลี่ยมากวารอยละ 80  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสทาน  เขตวิทย (2548,  หนา 47) ที่
พบวา นักเรียนมีความสนใจและกระตือรือรนที่จะเรียนบทเรียนเรื่อง คูอันดับและกราฟ โดยการใช
คอมพิวเตอรเปนสื่อการสอน   ทําใหบทเรียนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ  90.50   และ
สอดคลองกับผลงานวิจัยของจารุวรรณ  สิงหมวงและวัชรากร พาหะนิชย (2547,  หนา ค) ที่ไดสราง
บทเรียนเรขาคณิต  โดยใชซอฟตแวร  Geometer’s Sketchpad  ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง  พบวา  
บทเรียนเรขาคณิตมีประสิทธิภาพตามเกณฑการตัดสิน 60/60  ทําใหนักเรียนเรียนแลวบรรลุ

จุดประสงคการเรียนรู  และจากงานวิจัยของวรรณวิภา  สุทธเกียรติ (2542,  หนา 85-86) เรื่อง         
การพัฒนาบทเรียนเรขาคณิตที่ใชซอฟตแวรคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือในการเรียนรูนั้น  เมื่อนํา
บทเรียนเรขาคณิตที่ใชซอฟตแวรคอมพิวเตอรไปทดลองเปนรายบุคคล  ทดลองเปนกลุมยอย  และ
ทดลองภาคสนาม  พบวาบทเรียนเรขาคณิตมีประสิทธิภาพตามเกณฑการตัดสินที่กําหนด  จาก
ผลงานการวิจัยดังที่กลาวมา สรุปไดวา ทั้งคอมพิวเตอรและและซอฟตแวร  Geometer’s Sketchpad  
หรือ GSP เปนสื่อการเรียนรูที่แปลกใหม งายตอการใชงาน เหมาะสมสําหรับการสรางรูปเรขาคณิต  
สามารถวัดขนาดของมุมและวัดความยาวไดอยางรวดเร็วและถูกตอง  เปล่ียนแปลงรูปรางไดหลาย
แบบ ยืด หด ขยายและกําหนดสีตางๆ ได  เคล่ือนไหวได  มองเห็นเปนรูปธรรมไดชัดเจนขึ้น สราง  
ความเราใจและนาสนใจ สามารถพิสูจนและหาคําตอบไดอยางหลากหลาย  ทําใหนักเรียนเขาใจ
เนื้อหาไดงายและรวดเร็วข้ึน  สอดคลองกับแนวคิดของสุกรี รอดโพธ์ิทอง (2535,  หนา 40-49) ที่
เสนอความคิดเห็นวา  การเสนอภาพเกี่ยวของกับเนื้อหาเปนองคประกอบที่สําคัญของการเรียน   
การสอนดวยคอมพิวเตอร  ซ่ึงจะทําใหนักเรียนเขาใจเนื้อหางายขึ้นและความคงทนในการจําดีกวา
การเรียนทั่วไป   
 

                สมมติฐานที่ 2  จากผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต โดยใชโปรแกรม GSP ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังเรียน  
สูงกวากอนเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  เนื่องมาจาก  กิจกรรมการเรียนรูที่ผูวิจัย
สรางขึ้นมีทั้งใบความรูและใบกิจกรรม  ซ่ึงเนนการปฏิบัติอยางเปนขั้นตอนจากการเรียนใน
โปรแกรมในคอมพิวเตอร  ซ่ึงเขาใจงาย  ทําใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรนในการเรียนรู  และ
การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อผูเรียนไดลงมือกระทําเอง  (สุรางค  โควตระกูล,  2543,  หนา 203) 
บทเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากงายไปหายาก   มีการเชื่อมโยงเนื้อหาที่เกี่ยวของกับ 
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ชีวิตประจําวัน   มุงเนนใหนักเรียนฝกปฏิบัติดวยตนเอง   รูจักนําความรูจากการเรียนไปออกแบบ 
ลวดลายสิ่งตางๆ  ทําใหนักเรียนเห็นประโยชนในการเรียน เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต  ดังที่     
สิริวรรณ  ตั้งจิตวัฒนะกุล (2542,  หนา 62) กลาววา การแปลงทางเรขาคณิต เกี่ยวของสัมพันธกับ
การนําไปใชประโยชนไดทั้งในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ งานออกแบบ  สถาปตยกรรมและ
งานอุตสาหกรรม  จึงทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  สอดคลองกับงานวิจัย เรื่อง ผลการใช
โปรแกรม GSP ที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง พาราโบลา ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
ของอํานาจ เชื้อบอคา (2547,  หนา 30) ที่พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง 
พาราโบลา  หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และงานวิจัยของ     
วัชรสันต อินธิสาร (2547,  หนา 95-97) เร่ือง ผลของการพัฒนามโนทัศนทางเรขาคณิตและเจตคติ
ตอการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน โดยใชโปรแกรม The Geometer’s 
Sketchpad (GSP) พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  จากนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งระดับสูง   ปานกลาง และ
ต่ํา รวมถึงสอดคลองกับงานวิจัยของอรรถศาสน นิมิตรพันธ (2542,  หนา 62-63) ที่ไดศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับผลการใชซอฟตแวรคอมพิวเตอรประกอบกิจกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร 4 ขั้น ที่มีตอ
ความสามารถในการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง  ความเทากันทุกประการของนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปที่ 1 พบวา นักเรียนผานเกณฑรอยละ  60  ที่กําหนดไว  และมีความสามารถในการเรียน 
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  จากผลงานการวิจัยดังที่กลาวมา 
พอจะสรุปไดวา  การใชซอฟตแวร  Geometer’s Sketchpad หรือ GSP ทําใหนักเรียนเกิดความสนใจ
ที่จะเรียน สะดวกในการสรางรูปเรขาคณิต  จากเดิมที่นักเรียนเคยสรางรูปในกระดาษ ใชดินสอ    
ไมบรรทัด ไมโพรแทรกเตอร  หรือวงเวียน  ซ่ึงกวาจะสรางรูปและพิสูจนได  ตองใชเวลาและ  
ความพยายามมากทําใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนายและไมอยากเรียน  แตในการปฏิบัติแบบฝก  
จากใบกิจกรรมที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปนการปฏิบัติงานในโปรแกรม GSP ไดสรางงานจากคอมพิวเตอร 
ทําใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาไดอยางรวดเร็วขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของเชอร (Scher,  2003; 
อางถึงในวัชรสันต อินธิสาร,  2547,  หนา 96) ที่ไดศึกษาวิจัย เร่ือง การเปรียบเทียบการสรางรูป
เรขาคณิตระหวางการสรางรูปในกระดาษกับการใชโปรแกรม GSP ที่สามารถเคลื่อนรูปได พบวา 
การใชโปรแกรม GSP  สงผลโดยตรงตอมโนทัศนทางเรขาคณิตของนักเรียน  ทําใหนักเรียน
สามารถเรียนรูเรขาคณิตไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการเรียนการสอนก็รูสึกสนุก ไมเครียด มีอิสระ
ทางความคิดสรางสรรคและทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นดวย 
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                สมมติฐานที่ 3 จากผลการวิจัยพบวา เจตคติที่มตีอการเรยีนคณติศาสตรของนกัเรยีนชั้นมัธยม 
ศึกษาปที่ 2 หลังเรียนเรื่องการแปลงทางเรขาคณิต โดยใชโปรแกรม GSP มีความพึงพอใจโดยภาพ 
รวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด  เนื่องมาจากนกัเรียนบางคนที่ไมชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร  ไม
ชอบคิด ไมชอบสรางรูปเรขาคณิต  และมีสมาธิระยะสั้นหรือไมมีสมาธิในการเรียน นักเรียนเหลานี้ 
จะอยูในกลุมที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนคณิตศาสตรต่ํา และมีเจตคติทีไ่มดีตอการเรียนคณิตศาสตร 
ดังนั้น เมื่อเกดิการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนใหมโดยใชส่ือคอมพวิเตอรและใชโปรแกรม GSP 
ในการเรยีนการสอนเรขาคณิต ทําใหความรูสึกของนักเรียนเปลี่ยนไป เกิดเจตคติทีด่ีตอการเรียน

คณิตศาสตร ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจยัของยูเชฟ (Yousef,  1997,  p. 1631-A) ที่ไดศกึษาถึงผลการใช
โปรแกรม GSP ที่มีตอเจตคติทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 
พบวา เจตคตทิางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนกลุมทดลอง หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติและสอดคลองกับผลงานการวจิัยของฮุสนา ทิพยหมัด (2548,  หนา 35) ที่ไดวจิัย 
เร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคตทิี่มีตอวิชาคณติศาสตร เร่ือง การแปลงทาง
เรขาคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ระหวางการเรียนการสอนโดยใชโปรแกรม GSP ใน
เครื่องคิดเลขเชิงกราฟกับการสอนแบบปกติ พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชโปรแกรม GSP 
มีเจตคติที่ดีตอการเรียนคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ จากงานวจิัยดังที่

กลาวมาพอสรุปไดวา การทีน่ักเรียนมีเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตรสูงขึ้นเปนเพราะนักเรียนชอบ

คอมพิวเตอร และเมื่อไดเรียนวิชาคณติศาสตรโดยใชโปรแกรม GSP จากคอมพวิเตอร ที่สามารถ
สรางรูปเรขาคณิตไดงายและรวดเร็ว ทําใหรูสึกไมเบื่อ อยากเรียนอยากรู  มีความพึงพอใจที่จะเรียน  
สงผลใหเกิดเจตคติที่ดีตอการเรียนคณิตศาสตร 
 
              จากผลการวิจัยดังกลาว  สามารถสรุปไดวา  แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร  เรื่อง     
การแปลงทางเรขาคณิต  โดยใชโปรแกรม GSP ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น
มีประสิทธิภาพ  สามารถนําไปใชในการเรียนการสอนได 
 

5.3 ขอเสนอแนะ 
 
              จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ืองการแปลงทาง

เรขาคณิต โดยใชโปรแกรม GSP  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  มีขอเสนอแนะดังนี้ 
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                5.3.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช 
                         1) ควรนําผลงานที่เกิดจากวิจัยครั้งนี้   ไปใชกับนักเรียนที่ไมใชกลุมทดลองใน
โรงเรียนเดียวกันและเผยแพรไปยังโรงเรียนอื่น เพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสงผล
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้นดวย 
                          2) จากผลการวิจัยคร้ังนี้ พบวา การเรียนคณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม GSP ชวยให 
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  ผูบริหารโรงเรียนหรือผูที่เกี่ยวของ ไดแก ครูคอมพิวเตอร ควร
สนับสนุนใหมีและใหใชคอมพิวเตอรอยางทั่วถึงและเพียงพอกับนักเรียน  
                         3) ควรจัดใหมีคอมพิวเตอรไวประจําหองเรียน เพื่อใหนักเรียนไดฝกทกัษะนอกเวลา
เรียน 
                         4) ควรเตรียมความพรอมใหนักเรียนมีทักษะพื้นฐานในการใชโปรแกรม GSP  โดย
ใหเขาใจและใชเครื่องมือตางๆ  ได 
                         5) คอมพิวเตอรเปนสื่อและอุปกรณที่ทันสมัย  แปลกใหมสําหรับนักเรียน นอกจาก
ใชสรางงาน  สืบคนหาความรูไดแลว ยังสามารถเลนเกมไดดวย  ซ่ึงอาจทําใหนักเรียนบางคนไม
สนใจเรียน  ควรหาทางปองกันและดูแลอยางใกลชิดในเวลาเรียน 
                         6) ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ครูควรมีผูชวยในการสอน  เพื่อจะไดให
คําแนะนํานักเรียนไดอยางทั่วถึงและรวดเร็ว    
                5.3.2 ขอเสนอแนะในการวจิัยคร้ังตอไป 
                         1) ควรมีการพัฒนานําโปรแกรมไปใชในการเรียนการสอนเรื่องอื่นๆ  ในระดับ    
ชั้นอื่นๆ  และประยุกตใชกับสาระการเรียนรูอ่ืนๆ ตอไป 
                         2) ควรสนับสนุนและสงเสริมใหครูคณิตศาสตรนําโปรแกรม  GSP  ไปใชใน     
การเรียนการสอนอยางแพรหลาย  
                         3) นอกจากโปรแกรม  GSP  แลว  อาจมีโปรแกรมอื่นๆ   ที่สามารถนํามาใชใน   
การเรียนการสอนคณิตศาสตรได  หรือบางโปรแกรมไดมีการพัฒนาโปรแกรมใหความเหมาะสม
กับบทเรียน  ควรมีการศึกษาและวิจัยใหมากยิ่งขึ้นตอไป         
                         4) ควรทําการวิจัยเปรียบเทียบระหวางการสอนคณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม  GSP  
กับการสอนแบบปกติ           


