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บทคัดย่อ
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ1)	 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์	 เรื่อง	

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว	 ก่อนเรียนและหลังเรียน	 โดยใช้โปรแกรม	Microsoft	 Math	 ร่วมกับกลวิธี	
STAR	2)	 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์	 เรื่อง	สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว	 โดย
ใช้โปรแกรม	Microsoft	Math	ร่วมกับกลวิธี	STAR	กับเกณฑ์ร้อยละ	70	3)	ศึกษาความพึงพอใจของ
นกัเรยีนตอ่การเรยีนวชิาคณติศาสตร	์เรือ่ง	สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว	โดยใชโ้ปรแกรม	Microsoft	Math	
ร่วมกับกลวิธี	STAR	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	จำานวน	26	
คนภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา2556	โรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา)	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	
ได้แก่	 1)	 แผนการจัดการเรียนรู้จำานวน	 3	 แผน	 6	 ชั่วโมง2)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง	 0.50-0.79	 ค่าอำานาจจำาแนกระหว่าง	 0.29-0.57	 และค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ	0.88	3)	แบบวัดความพึงพอใจและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน	และการทดสอบที(t-test)

ผลการศึกษา	พบว่า	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 ที่เรียนโดยใช้โปรแกรม	Microsoft	Math	
ร่วมกับกลวิธี	 STAR	มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ	 70	
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อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	ที่มีต่อการเรียน
วชิาคณติศาสตร	์เรือ่ง	สมการเชิงเสน้ตวัแปรเดยีว	โดยใชโ้ปรแกรม	Microsoft	Math	รว่มกบักลวธิ	ีSTAR	
โดยรวมอยู่ในระดับมาก

Abstract
The	purposesof	 this	 study	were:	1)	 to	compare	achievementbefore	and	after	of	

Mathematics	equations	in	one	variable.	By	Microsoft	Math	teaching	strategies	with	STAR;	 
2)	 to	 compare	 achievement	 of	 Mathematics	 equations	 in	 one	 variable.	 By	 Microsoft	 
Math	teaching	strategies	with	STAR	than	70%;	and	3)	to	studythe	students’	satisfaction	of	 
Mathematics	equations	in	one	variable.	By	Microsoft	Mathteaching	strategies	with	STAR.

The	 research	 population	 of	 this	 study	 consisted	 of	 26	mathayomsuksa	 1	 of	 
Bannongprue	(Ratraspattana)	School	who	studied	in	the	second	semester	of	academic	year	
2013.	The	research	instruments	were	1)	3	lesson	plans	for	6	hours	2)	achievement	test	is	
worth	the	difficulty	between	0.50	to	0.79,	the	discrimination	between	0.29	to	0.57	and	the	
reliability	was	0.88	3)	Measuresatisfaction.	Data	was	analyzed	with	statistic	methods	to	find	
the	percentage,	mean,	standard	deviation	and	t-test.	

Theresult	of	this	study	Mathayomsuksa	1	Students	by	using	Microsoft	Math	teaching	 
strategies	with	STAR.	The	score	of	learning	achievement	on	equations	in	one	variablehad	 
statistical	 significance	 higher	 than	 before	 and	 higher	 than	 70%	 criteria	 at	 the	 .01	 level.	 
Satisfaction	 towards	mathematics	 on	 equations	 in	 one	 variable	 of	 Mathayomsuksa	 1	 
students	by	using	Microsoft	Math	teachingstrategies	in	STAR	were	at	the	high	level.

Keywords:	Program	Microsoft	Math,	strategiesinSTAR,	equations	in	one	variable

บทนำา
คณิตศาสตร์	ถือว่าเป็นวิชาที่มีความเป็น

นามธรรมสูงยากแก่การทำาความเข้าใจโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งนักเรียนที่มีความรู้พื้นฐานไม่ดีมักจะมี
ปัญหาในการเรียนคณิตศาสตร์เป็นอย่างมาก	 ดัง
น้ัน	 จึงมีการนำาเอาเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทใน
การเรียนการสอนในแวดวงการศึกษาครูและนัก
วชิาการศกึษาตา่งใหค้วามสนใจในการพฒันาการ
เรยีนการสอนโดยใช้วธิบีรูณาการเทคโนโลยตีา่งๆ	

เข้ามาช่วยเพื่อพัฒนาการศึกษากันมากขึ้นรวมทั้ง
หลกัสตูรการสอนตา่งๆ	ไดม้กีารออกแบบกจิกรรม
โดยนำาเอาเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มศักยภาพในการ
เรยีนการสอนซึง่สอดคลอ้งกบัสภาครคูณติศาสตร์
แหง่ชาตขิองสหรฐัอเมรกิา	(The	National	Council	
of	Teachers	of	Mathematics;	NCTM.	Online.	
2000)ที่ได้กล่าวว่าเทคโนโลยีมีความจำาเป็นใน
การเรยีนการสอนคณติศาสตรแ์ละยงัมอีทิธพิลตอ่
การเรียนรู้ของนักเรียนนักเรียนจะสามารถเรียน
รู้ได้อย่างลึกซึ้งถ้ามีการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะ
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สมนอกจากนี้ยังได้เสนออีกว่านักเรียนจะมีความ
สามารถในการเรียนรู้มากขึ้นโดยอาศัยเทคโนโลยี
การสอนจะมีประสิทธิภาพถ้าครูผู้สอนสามารถใช้
เทคโนโลยใีนการเตรยีมประสบการณท์ีน่อกเหนอื
จากที่ครูทำาได้และเทคโนโลยียังมีส่วนช่วยเปลี่ยน
บรรยากาศในหอ้งเรยีนทีเ่น้นผูเ้รยีนเปน็สำาคญัเพ่ือ
ให้นักเรียนได้สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง

โปรแกรม	 Microsoft	 Math	 คือ	 ชุด
เครื่องมือการคำานวณทางคณิตศาสตร์ที่จะช่วยให้
ทำางานเสร็จลงได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายเครื่อง
มือหลักใน	Microsoft	Math	คือเครื่องคิดเลขทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่สมบูรณ์ที่มีความ
สามารถในการสร้างกราฟและแก้สมการสามารถ
ใช้เครื่องมือนี้ได้เหมือนเครื่องคิดเลขแบบพกพา
โดยการคลิกปุ่มต่างๆ	 หรือใช้แป้นพิมพ์ในการ
พิมพ์นิพจน์คณิตศาสตร์ที่ต้องการประมวลผล	
เป็นโปรแกรมที่สามารถดาวน์โหลดได้จากทาง
เว็บไซต์Microsoft	 สำาหรับในงานวิจัยนี้ได้ศึกษา
วิชา	 คณิตศาสตร์	 เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียวโดยใช้โปรแกรม	 Microsoft	 Math	 ซึ่งเป็น
โปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ	 ใช้งานง่าย	 สามารถ
ใช้ในการเรียนการสอนวิชา	คณิตศาสตร์ควบคู่กัน
ได้	 นักเรียนจึงได้รับประโยชน์อย่างดี	 ในขณะที่
สามารถช่วยให้นักเรียนนำาไปประยุกต์ใช้ในระดับ
ที่สูงขึ้น	เช่น	การเรียนในวิชา	แคลคูลัส	ตรีโกณมิติ	
ฟิสิกส์	และเคมี	เป็นต้น

การสอนแก้โจทย์ปัญหาเป็นจุดประสงค์
หลกัของการเรยีนวชิาคณติศาสตรแ์ละวชิาคำานวณ
ต่างๆ	 โดยมีจุดมุ่งหมายทำาให้ผู้เรียนสามารถ
แก้โจทย์ปัญหาอย่างเป็นระบบขั้นตอนและเป็น
เหตุเป็นผลอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการฉะน้ัน
เทคนิควิธีการสอนแก้โจทย์ปัญหาจำาเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะฝึกให้คุ้นเคยเกี่ยวกับการคิดคำานวณต้อง
มีทักษะการบวกลบคูณหารจำานวนต่างๆ	 ตลอด
จนการแก้สมการได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำาการ

แสดงวิธีทำาต้องฝึกให้สรุปความจากสิ่งที่โจทย์
กำาหนดให้ทั้งหมดมาเป็นความรู้ใหม่และในการ
ฝกึทกัษะการแกโ้จทยป์ญัหาตอ้งเริม่ฝกึทกัษะการ
แก้โจทย์ปัญหาจากระดับง่ายไปหาระดับยากคือ
เริ่มฝึกทักษะตามตัวอย่างหรือเลียนแบบตัวอย่าง
จากหนังสือเรียนก่อนแล้วจึงเริ่มพัฒนาเป็นการ
ฝึกทักษะด้านการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา	 (อนุรักษ์
โพธิ์ทอง,	2555:	1)

	 การสอนแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
โดยใช้กลวิธี	 STAR	 เป็นกลวิธีสอนอีกแบบหนึ่ง
ที่ช่วยให้นักเรียนสามารถใช้กระบวนการแก้โจทย์
ปญัหาในการหาคำาตอบไดด้ยีิง่ขึน้	ทำาใหน้กัเรยีนมี
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา	มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนดขีึน้และสง่ผลตอ่ความคงทนในการ
เรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน	ซึ่งความคงทนทาง
คณติศาสตรเ์ปน็ความคงทนไว้ซึง่ผลการเรยีนหรอื
ความสามารถในการระลึกสิ่งที่เคยเรียนมาหรือ
ประสบการณ์มาก่อน	(สินีนิตย์	การปลูก,	2552:	
3)	ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัเรือ่ง	ความสามารถใน
การแก้โจทย์ปัญหาและความคงทนในการเรียนรู้
คณิตศาสตร์	 เรื่อง	 บทประยุกต์	 โดยใช้การสอน
แบบกลวิธี	STAR	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	
ของสินีนิตย์	การปลูก	(บทนำา,	2552:	4)	ที่กล่าว
ว่า	 การใช้การสอนแบบกลวิธี	 STAR	 และการใช้
สื่อที่เป็นรูปธรรม	 สื่อที่เป็นตัวแทนวัตถุจริง	 และ
สญัลกัษณท์ีเ่ปน็นามธรรม	ชว่ยใหค้วามสามารถใน
การแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนสูงขึ้นและมีความ
คงทนในการเรียน

ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน	 (งานวิชาการโรงเรียนบ้านหนองปรือ	 (รัฐ
ราษฎร์พัฒนา),	 2555)	 เรื่อง	 สมการเชิงเส้น
ตวัแปรเดยีว	มาตรฐานการเรยีนรูท้ี	่ค4.2	ชัน้มธัยม 
ศึกษาปีที่	 1	 โรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์ 
พฒันา)	ในปกีารศกึษา	2553,	2554	และ	2555	
นกัเรยีนมผีลการเรยีนเฉลีย่รอ้ยละ	66.75,	64.72	
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และ	62.48	ซึ่งจากผลการทดสอบทั้ง	3	ปี	ย้อน
หลังพบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์เรื่อง	สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว	อยู่
ในระดับต่ำากว่าเกณฑ์ร้อยละ	 70	 ของคะแนน
เต็มซึ่งเป็นเกณฑ์ของโรงเรียนบ้านหนองปรือ	 
(รัฐราษฎร์พัฒนา)	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา	 เขต	7	ดังนั้น	 จึงเป็น
ปัญหาที่จะต้องมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในเรื่อง	 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว	 เพื่อให้
นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น

จากสภาพปัญหาและความสำาคัญดัง
กล่าว	 ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสำาคัญที่จะศึกษา
การใช้โปรแกรม	 Microsoft	 Math	 ประกอบ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับกลวิธี	
STAR	 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 วิชา
คณิตศาสตร์	เรื่อง	สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว	ให้
สูงขึ้น	อันจะเป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชา	คณิตศาสตร์	ก่อนและหลัง	เรื่อง	สมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียว	 โดยใช้โปรแกรม	Microsoft	
Math	ร่วมกับกลวิธี	STAR

2.	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีนวชิา	คณติศาสตร	์เรือ่ง	สมการเชิงเสน้ตวัแปร
เดียว	 โดยใช้โปรแกรม	Microsoft	Math	 ร่วมกับ
กลวิธี	STAR	กับเกณฑ์ร้อยละ	70	

3.	 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ต่อการเรียนวิชา	 คณิตศาสตร์	 เร่ือง	 สมการเชิง
เสน้ตัวแปรเดยีว	โดยใช้โปรแกรม	Microsoft	Math	
ร่วมกับกลวิธี	STAR

สมมุติฐานการวิจัย
1 . 	 ผลสั มฤทธิ์ ท า งก า ร เ รี ยนวิ ช า	

คณิตศาสตร์	 เรื่อง	 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว	
โดยใช้โปรแกรม	Microsoft	 Math	 ร่วมกับกลวิธี	
STAR	หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

2 . 	 ผลสั มฤทธิ์ ท า งก า ร เ รี ยนวิ ช า	
คณิตศาสตร์	 เรื่อง	 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว	
โดยใช้โปรแกรม	Microsoft	 Math	 ร่วมกับกลวิธี	
STAR	สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ	70

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประชากร 

1.	 ประชากรที่ทำาการศึกษาครั้งนี้เป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	โรงเรียนบ้านหนอง
ปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา)	จังหวัดนครราชสีมา

2.	 กลุ่มตัวอย่างที่ทำาการศึกษาครั้งนี้
เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 1	 จำานวน	 1	
ห้อง	 มีนักเรียนจำานวน	 26	 คนภาคเรียนที่	 2	
ปีการศึกษา	 2556	 โรงเรียนบ้านหนองปรือ	 
(รัฐราษฎร์พัฒนา)	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา	เขต	7	โดยได้จากการ
เลือกแบบเจาะจง	(Purposive	Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1.	แผนการจดัการเรยีนรู	้การใชโ้ปรแกรม	
Microsoft	 Math	 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน	 เรื่อง	 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว	 ของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่1	รว่มกบักลวิธ	ีSTAR	
จำานวน	3	แผนการจัดการเรียนรู้รวม	6	ชั่วโมง

2.	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีน	วชิาคณติศาสตร	์เรือ่ง	สมการเชงิเสน้ตวัแปร
เดียว	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	เป็นแบบทดสอบแบบ
ปรนัย	4	ตัวเลือก	จำานวน	15	ข้อ	มีค่าความยาก
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ง่ายต้ังแต่	 0.50-0.79	 มีค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่	
0.29-0.57และค่าความเช่ือมั่น	 (Reliability)	
เท่ากับ	0.88

	 3.	 แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน	
ที่มีต่อการใช้โปรแกรม	 Microsoft	 Math	 เพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 เรื่อง	 สมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว	 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	
1	ร่วมกับกลวิธี	STAR	จำานวน	20	ข้อมีค่าความ
สอดคล้องตั้งแต่	0.67-1.00

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้

1.	 ทดสอบก่อนเรียน	 (Pre-test)	 กับ
นกัเรยีนกลุม่ตวัอย่าง	โดยใช้แบบทดสอบกอ่นเรยีน
ท่ีผู้วจิยัไดส้รา้งขึน้	เพ่ือวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	
เรื่อง	 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว	 ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่	1	

2.	 ผู้วิจัยดำาเนินกิจกรรมการเรียนการ
สอน	โดยใหก้ลุม่ตวัอยา่งทำากจิกรรมตามแผนการ
จดักจิกรรมการเรยีนรู้	โดยผูว้จิัยสังเกตพฤตกิรรม
ของนักเรยีนและการทำากจิกรรมแกป้ญัหา	ใหก้ลุม่
เป้าหมายทำางานอย่างอิสระเพื่อสังเกตพฤติกรรม
การทำากิจกรรมของนักเรียนอย่างเป็นธรรมชาติ

3.	 ผู้วิจัยทำาการทดสอบหลังการเรียนรู้	 
(Post-test)	 โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนซึ่งเป็นแบบทดสอบคู่ขนานกับแบบ
ทดสอบก่อนเรียน

4.	 ผู้วิจัยให้นักเรียนทำาแบบวัดความพึง
พอใจ

5.	 ผู้วิจัยรวบรวมคะแนนการทำาแบบ
ทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนแล้วนำาคะแนนที่ได้มา
วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะหข์อ้มลูผูวิ้จยัไดด้ำาเนนิการ
ตามลำาดับขั้นตอนดังนี้

ตอนที่	 1	 วิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตร์	เรือ่ง	สมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียว	 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่	 1	 ก่อนเรียนและหลังเรียน	 โดยใช้โปรแกรม	
Microsoft	Math	รว่มกับกลวิธ	ีSTAR	สถติพิืน้ฐาน 
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ร้อยละค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบที	 (t-test	
for	Depedent	samples)

ตอนที่	 2	 วิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตร์	เรือ่ง	สมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียว	 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่	 1โดยใช้โปรแกรม	Microsoft	Math	 ร่วมกับ
กลวิธี	STAR	กับเกณฑ์ร้อยละ	70	สถิติพื้นฐาน
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ร้อยละค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบที	 (t-test	
for	One	Sample)

ตอนที	่3	วเิคราะหผ์ลการศกึษาความพงึ
พอใจตอ่การเรยีนวิชาคณติศาสตร	์เรือ่ง	สมการเชงิ
เสน้ตวัแปรเดยีว	ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่1	
โดยใช้โปรแกรม	Microsoft	 Math	 ร่วมกับกลวิธี	
STAR	 สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
1.	 นักเรียนที่เรียนวิชา	 คณิตศาสตร์	

เรื่อง	สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว	โดยใช้โปรแกรม	
Microsoft	Math	ร่วมกับกลวิธี	STAR	มีคะแนน
เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนเท่ากับ	
9.15	 คะแนน	 หลังเรียนเท่ากับ	 12.23	 คะแนน	
จากคะแนนเต็ม	 15	 คะแนนหรือคิดเป็นร้อยละ	
62.08	และร้อยละ	82.92	ตามลำาดับ	
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จากตาราง	 1	 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์	 เรื่อง	 สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว	 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 1โดยใช้
โปรแกรมMicrosoft	Math	 ร่วมกับกลวิธี	 STAR	
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ	.01

	 2.	 นักเรียนที่เรียนวิชา	 คณิตศาสตร์	
เรื่อง	สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว	โดยใช้โปรแกรม	
Microsoft	Math	รว่มกบักลวธิ	ีSTARมคีะแนนผล
สมัฤทธิท์างการเรยีนเฉลีย่เทา่กบั	12.23	หรอืรอ้ย
ละ	82.92	ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำาหนดเมื่อนำาคะแนน
เฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ	70

ตาราง 1	 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์	 เรื่อง	 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว	
ของนกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปทีี	่1	กอ่นเรยีนและหลงัเรยีนโดยใชโ้ปรแกรม	Microsoft	Math	
ร่วมกับกลวิธี	STAR

การทดสอบ N คะแนนเต็ม S t p

ก่อนเรียน 26 15 9.15 2.02
10.497 .000

หลังเรียน 26 15 12.23 1.52

ตาราง 2	 การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตร	์เรือ่ง	สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว	ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	หลังเรียนโดยใช้โปรแกรม	Microsoft	Math	ร่วมกับการสอน
ด้วยกลวิธี	STAR	กับเกณฑ์ร้อยละ	70

การทดสอบ N คะแนนเต็ม เกณฑ์ร้อยละ	70 S t p

หลังเรียน 26 15 10.5 12.23 1.48 5.971 .000

จากตาราง	 2	 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์	 เรื่อง	 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว	
ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่1	หลงัเรยีนโดยใช้
โปรแกรมMicrosoft	Math	รว่มกบักลวธิ	ีSTAR	สงู
กว่าเกณฑ์	ร้อยละ	70	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ	.01

	3.	นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์	เรื่อง	สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว	
โดยใช้โปรแกรมMicrosoft	 Math	 ร่วมกับกลวิธี	
STAR	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	( =4.43)

อภิปรายผล
การศึกษาการใช้โปรแกรม	 Microsoft	

Math	 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 เรื่อง	
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว	 ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่	 1	 ร่วมกับกลวิธี	 STAR	 ครั้งนี้	 
มีประเด็นที่นำามาอภิปรายผล	ดังนี้

1.	จากการศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
คณติศาสตร	์เรือ่ง	สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว	ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 โดยใช้โปรแกรม	
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Microsoft	 Math	 ร่วมกับกลวิธี	 STAR	 พบว่า
นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกวา่
กอ่นเรยีนและมคีะแนนหลงัเรยีนสงูกวา่เกณฑร์อ้ย
ละ	 70	 ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจากนักเรียนได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม	Microsoft	Math	ที่
เปน็โปรแกรมคอมพิวเตอรท์างคณติศาสตรท์ีท่ำาให้
นกัเรยีนมคีวามสนใจ	ทีผู่ว้จิยันำามาใช้ประกอบการ
เรียนการสอนซึ่งโปรแกรม	 Microsoft	 Math	 มี
คณุสมบติัใชง้านงา่ยนกัเรยีนสามารถลงมอืปฏบิตัิ
ไดจ้ริงทำาให้นักเรยีนมคีวามสนกุสนานเพลดิเพลนิ
และมีความอยากรู้อยากเห็นสอดคล้องกับผล
การวิจัยของ	 Austin	 (1997:	 3433-A)	 ทำาการ
ศึกษาผลของการใช้เครื่องคิดเลขเชิงกราฟที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติของผู้เรียนที่
เรยีนวชิาพชีคณติผลการศกึษาพบวา่การนำาเครือ่ง
คดิเลขเชงิกราฟไปใช้ในวชิาพีชคณติช่วยพัฒนาผล
สมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนและพัฒนาเจตคติ
ของผูเ้รยีนทกุคนท่ีมต่ีอวชิาคณิตศาสตร์	สอดคลอ้ง
กับผลการวจิยัของ	Kasberg	&	Leatham	(2005:	
25)	 ได้ทำาการวิจัยเกี่ยวกับการใช้เครื่องคิดเลข
กราฟกิในระดบัมธัยมศกึษาเพ่ือประยุกต์ใช้สำาหรบั
ผู้สอนคณิตศาสตร์พบว่าการใช้เครื่องคิดเลข
กราฟกิชว่ยใหนั้กเรยีนได้เรยีนรูด้ขีึน้สามารถเช่ือม
โยงความรู้ซ่ึงไดจ้ากกราฟและนำาไปใช้แกป้ญัหาใน
เนื้อหาอื่นๆ	เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ได้และทำาให้ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นด้วย	 และการแก้โจทย์
ปัญหาตามรูปแบบการสอนด้วยกลวิธี	 STAR	 ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	 นุตริยา	 จิตตารมย์	
(2548:	 94-99)	 ได้ศึกษาผลการสอนแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธี	 STAR	 ที่มีต่อความ
สามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์และ
ความคงทนในการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	จังหวัดสุราษฏร์ธานี	พบว่า
นักเรียนที่ใช้การสอนแบบกลวิธี	 STAR	 มีความ
สามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์สูงกว่า
นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ	

2.	ผลการศกึษาความพงึพอใจทีม่ตีอ่การ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์	เรื่อง	สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว	 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 โดยใช้
โปรแกรม	Microsoft	Math	ร่วมกับกลวิธี	STAR	
โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 ( =4.43)	 ทั้งนี้อาจมี
ผลมาจากการที่นักเรียนได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์	
โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม	 Microsoft	
Math	ตามรูปแบบการสอนด้วยกลวิธี	STAR	ซึ่ง
กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจ	 อยากรู้	 อยาก
ลองแก้โจทย์ปัญหาสอดคล้องกับผลการวิจัยของ	
Austin	 (1997:	 3433-A)	 ทำาการศึกษาผลของ
การใช้เครื่องคิดเลขเชิงกราฟที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและเจตคติของผู้เรียนที่เรียนวิชา
พีชคณิตความสัมพันธ์ของความแตกต่างระหว่าง
เพศและอายุผลการศึกษาพบว่าการนำาเครื่อง
คิดเลขเชิงกราฟไปใช้ในวิชาพีชคณิตจะพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและพัฒนา
เจตคติของผู้เรียนทุกคนที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์
และสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ	Chavez,	White	
&	Hock	 (2006)	ได้ศึกษาเกี่ยวกับการเสริมการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีความหมายผ่านการ
ใช้เครื่องคิดเลขกราฟิกพบว่าการใช้เครื่องคิดเลข
กราฟิกช่วยทำาให้ประหยัดเวลาในการเรียนการ
สอนสามารถสำารวจมโนมติได้ด้วยตนเองช่วยใน
การมองภาพสามารถแสดงกราฟได้อย่างถูกต้อง
และรวดเร็วและยังช่วยทำาให้นักเรียนเกิดความ
สนุกสนานเกิดความสนใจในการเรียนมากขึ้น

ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยการใช้โปรแกรม	 Micro-

soft	 Math	 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	
เรื่อง	สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว	ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	 1	 ร่วมกับกลวิธี	 STAR	ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะดังนี้

1. ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้
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1.1	 ผลการศึกษาพบว่าการใช้โปรแกรม	
Microsoft	Math	รว่มกบักลวธิ	ีSTAR	เรือ่ง	สมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียวสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนไดส้งูขึน้ดังน้ันครผููส้อนกลุม่สาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์สามารถนำากิจกรรมการเรียน
การสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปพัฒนาประยุกต์ใช้กับ
วิชาคณิตศาสตร์ในเนื้อหาอื่นๆ	ได้

	1.2	การใช้โปรแกรม	Microsoft	Math	
ร่วมกับการสอนด้วยกลวิธี	 STAR	 เรื่อง	 สมการ
เชงิเสน้ตวัแปรเดยีวผูส้อนต้องอำานวยความสะดวก
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ช่วย

สรา้งบรรยากาศทางการเรยีนทีเ่อือ้ใหผู้เ้รยีนไดห้า
คำาตอบและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

2. ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้ง 
ต่อไป

2.1	 ควรมีการวิจัยการใช้โปรแกรม	 
Microsoft	Math	ร่วมกับกลวิธี	STARไปประยุกต์
ใช้กับวิชาคณิตศาสตร์ในเนื้อหาอื่นๆ	 กับนักเรียน
ระดับชั้นต่างๆ	

	 2.2	 ควรศึกษาวิจัยการใช้โปรแกรม	
Microsoft	Math	ร่วมกับกลวิธี	STAR	ที่มีผลต่อ
ตัวแปรอื่น
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