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รายงานการวิจัยในช้ันเรียน  
ชื่อวิจัย การใช้โปรแกรม GeoGebra ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ MACRO  
         model เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง สถิติ ส าหรับ 
         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

Using GeoGebra Program to Supplement Learning Activities through  
MACRO model to Develop Mathematics Achievement on Statistics  

  for Matthayomsuksa 3 Students  
 ชื่อผู้วิจัย นายบุรินทร์  แก้วประพันธ ์
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
วิชาที่เลือกท าวิจัย คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 รหัสวิชา ค23201 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่องสถิติโดยใช้โปรแกรม GeoGebra ส าหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
MACRO model เรื่อง สถิติโดยใช้โปรแกรม Geogebra ส าหรับ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 70/70  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของบทเรียนออนไลน์เรื่อง สถิติ โดยใช้โปรแกรม Geogebra 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลังการเรียน 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2564 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จ านวน 37 คน โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สถิติ โดยใช้โปรแกรม GeoGebra ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
MACRO model ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 7 ชุด และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
จ านวน 20 ข้อ มีค่าความยากง่ายต้ังแต่ 0.28-0.79 ค่าอ านาจจ าแนกต้ังแต่ 0.24-0.75 และค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับ
เท่ากับ 0.74 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที 
Paired Samples Test 

ผลการวิจัยพบว่า  
1) ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องสถิติโดยใช้โปรแกรม GeoGebra ประกอบการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้แบบ MACRO model ส าหรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีค่าเท่ากับ E1/E2 = 84.05/85.13  
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังเรียนด้วยเรื่องสถิติโดยใช้โปรแกรม GeoGebra ประกอบการ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ MACRO model ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์, การจัดการเรียนรู้แบบ MACRO model , โปรแกรม GeoGebra 
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บทที่ 1 บทน า 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันจ าเป็นต้องตระหนักถึงความเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและสภาวะเปล่ียนผ่าน

ท่ีเกิดขึ้น การเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่าง Smartphone และ Internet ความเร็วสูง สามารถส่งผลให้ผู้เรียน
เรียนรู้ออนไลน์ได้หมดทุกหัวข้อ เข้าถึงข้อมูลจากท่ัวโลก จากแหล่งความรู้ระดับโลก เรียนได้ทุกท่ี ทุกเวลา ตามความ
สะดวก การเปล่ียนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างมากมายมหาศาลกับชีวิตของเราทุกคน การเรียนรู้ไม่ได้จบอยู่เพียง
แค่ในห้องเรียน แต่เปล่ียนรูปแบบไปเป็น “การเรียนรู้ตลอดชีวิต”  
 การระบาดของ COVID - 19 ระลอกนี้ นับว่ารุนแรงกว่าท่ีผ่านมา และคาดว่าน่าจะใช้ระยะเวลานานกว่าท่ี
สถานการณ์จะคล่ีคลายลง ซึ่งโรงเรียนเป็นสถานท่ีท่ีมีความเส่ียงสูงมากในการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID - 19 
ประกอบด้วยผู้คนจ านวนมาก ได้แก่ นักเรียน ครูหรือผู้ดูแลนักเรียนและผู้ปกครองอยู่รวมกัน จึงมีความเส่ียงต่อการ
แพร่กระจายของเช้ือไวรัสได้ง่ายถ้าหากจัดการไม่ดี ในอีกมุมหนึ่งการระบาดของ COVID – 19 เป็นตัวแปรในการสร้าง 
การเปล่ียนแปลงให้กับการศึกษา และเป็นตัวขับเคล่ือนในการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในระบบการศึกษาไทยดังนั้นหาก  
ทุกฝ่ายในระบบการศึกษาไทยช่วยกันท าระบบกลไกการศึกษาท่ีแข็งแรง ก็จะสามารถขับเคล่ือนการศึกษาท่ามกลาง  
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างแน่นอนระบบการศึกษาท่ีดีควรมีความยืดหยุ่น ปรับเปล่ียนได้ทันสถานการณ์และบริบท  
แวดล้อมท่ีไม่ใช่แค่ในประเทศแต่เป็นของโลก การบริหารจัดการระบบการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 จึงต้องปรับตัวไปสู่ 
“การศึกษายกก าลังสอง” ท่ีจะเปล่ียนจาก One-Size-Fits-All ไปสู่การตอบโจทย์การเรียนรู้และการพัฒนารายบุคคล 
มากยิ่งขึ้น ต้องมองกว้างกว่าแค่ระบบการศึกษาแต่เป็น “ระบบนิเวศ”การศึกษาของไทย (TE2S: Thailand 
Education Eco-System) เพื่อผลักดันให้ก้าวไปสู่การเป็นฐานการผลิตทุนมนุษย์ (Human Capital) ท่ีเป็นเลิศ 
(Office of the Basic Education Commission, 2020) 
 โปรแกรม GeoGebra คือซอฟท์แวร์ส าหรับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบพลวัตท่ีง่ายต่อการใช้งาน  
เหมาะส าหรับการเรียนรู้และการสอนในการศึกษาทุกระดับช้ัน โดยรวมเอาสาระการเรียนรู้ เรขาคณิต,พีชคณิต,ตาราง
ค านวณ, กราฟ, แคลคูลัสและสถิติ และท่ีส าคัญเป็นซอฟท์แวร์ Open source ใช้งานได้ฟรี ในการน าประยุกต์ใช้กับ
การสอนท าได้โดย การน ามาใช้เป็นส่ือประกอบการเรียนการสอน ดังนั้นผู้วิจัยจึงน าโปรแกรม Geogebra ประกอบกับ
การจัดการเรียนรู้แบบ MACRO model มาใช้ในวิชาคณิตศาสตร์ในเรื่องสถิติเพื่อให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาได้ง่าย เกิด
กระบวนการค้นพบด้วยตนเอง เกิดความสามารถในด้านการใช้เทคโนโลยี รวมถึงการอธิบายลักษณะกราฟต่างๆของ
ข้อมูลทางสถิติ  วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและยังเป็นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้นตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.2.1 พัฒนาและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง สถิติ โดยใช้โปรแกรม Geogebra 
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ MACRO model ส าหรับ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 70/70   
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1.2.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง สถิติ โดยใช้โปรแกรม Geogebra ประกอบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ MACRO model ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
1.3 ขอบเขตการศึกษา 
 1.3.1 สถานท่ีในการศึกษา โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 
 1.3.2 ระยะเวลาในการศึกษา 8 สัปดาห์ 
1.4 กรอบแนวคิดในงานวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยมีกรอบแนวคิดในการจัดกิจกกรมการเรียนรู้ ได้จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและค้นคว้า
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยผู้วิจัยได้น ามาสังเคราะห์เป็นกรอบแนวความคิดการวิจัย ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ 
ดังภาพประกอบท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
1.5 สมมุติฐานของการวิจัย 

1.5.1 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง สถิติ โดยใช้โปรแกรม Geogebra ประกอบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ MACRO model ส าหรับ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ ์70/70  

1.5.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังเรียน เรื่อง สถิติ โดยใช้โปรแกรม Geogebra 
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ MACRO model สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
 

ก า ร ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม 
GeoGebra ประกอบ 
การจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้แบบ MACRO 
model 

 

ประสิทธิภาพของแผนการ
จัดการเรียนรู้เรื่อง สถิติ 
โดยใช้โปรแกรม 
GeoGebra 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เรื่อง สถิติ โดยใช้

โปรแกรม GeoGebra 

ประกอบการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ MACRO 

model 
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1.6 ค านิยามศัพท์เฉพาะ 
1.6.1 การเรียนรู้แบบ MACRO model คือ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 21 ซึ่งมี 5 ขั้นตอน 

คือ ขั้นสร้างแรงจูงใจ (Motivation) ขั้นการเรียนรู้โดยตรง (Active Learning) สรุปองค์ความรู้ (Conclusion) ขั้น
รายงานและน าเสนอ(Reporting ) และขั้นการเผยแพร่ความรู้ (Obtain) รวมกับการใช้โปรแกรม Geogebra ในวิชา
คณิตศาสตร์เรื่องสถิติส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีผู้วิจัยออกแบบเอง 

1.6.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนท่ีได้หลังจากท่ีเรียนเรื่องสถิติ ซึ่งเป็นคะแนนท่ีได้จากการท า

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรื่อง สถิติ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 

1.6.3 โปรแกรม Geogebra เป็นโปรแกรมท่ีเกี่ยวกับความรู้และองค์ประกอบต่างๆ เชิง คณิตศาสตร์แทบทุก
ชนิด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรขาคณิต (Geometry) พีชคณิต (Algebra) ตรีโกณมิติ (Trigonometric) กราฟ (Graph) สถิติ 
(Statistics) แคลคูลัส (Calculus) รวมถึงการ ใช้สูตรค านวณหาค่าต่างๆ และกระบวนการประยุกต์ใช้ของคณิตศาสตร์
ในรูปแบบต่างๆ ได้ อย่างละเอียด 

1.6.4 ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์เหมายถึง คุณภาพของบทเรียนออนไลน์ท่ีท าให้ผู้เรียนสามารถท า
คะแนนได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 70/70 โดยคิดจากคะแนน 2 ส่วน ได้แก่ 

     70 ตัวแรก หมายถึง ร้อยละของคะแนนค่าเฉล่ียของนักเรียนทุกคน จากการท าแบบทดสอบหลังเรียนท้าย
แบบฝึกทักษะ 

     70 ตัวหลัง หมายถึง ร้อยละของคะแนนค่าเฉล่ียของนักเรียนทุกคนจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน จ านวน 20 ข้อ 
1.7 ประโยชน์และคุณค่าของการวิจัย 

1.7.1 ได้รับแนวทางในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GeoGebra ประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ MACRO model ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ให้กับครูผู้สอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น โดยสามารถน าโปรแกรม GeoGebra ไปใช้ต่อยอดในการจัดการเรียนรู้รายวิชา
คณิตศาสตร์ในเนื้อหาอื่นๆต่อไป 

1.7.2 ได้รับแนวทางในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง สถิติ เพื่อใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น 

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องสถิติโดยใช้โปรแกรม GeoGebra ประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ MACRO model ส าหรับ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังนี ้
2.1 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(
ฉบับปรับปรุง 2560) 

 2.1.1 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้  
สาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค 3.1 เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 
มาตรฐาน ค 3.2 เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และน าไปใช้ 
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2.1.2 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระท่ี 3 สถิติและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค 3.1 เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.3 1. เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการ

น าเสนอ 
และวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภาพกล่อง 
และแปลความหมายผลลัพธ์รวมท้ังน าสถิติ 
ไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

สถิติ 
- ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลแผนภาพ
กล่อง 
- การแปลความหมายผลลัพธ์ 
- การน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 

 
2.2 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบ Macro model 

 2.2.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบ Macro model 
ดร.ดิเรก วรรณเศียร (2559) ได้ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบ Macro model คือการจัดการเรียนรู้

ท่ีมีองค์ประกอบ 5 ขั้นตอน ดังนี้ M motivation การสร้างแรงจูงใจ แรงบันดาลใจ ความสนใจ และความต้องการใน
การเรียนรู้ A active learning การเรียนรู้ท่ีผู้เรียนได้มีโอกาสได้ความรู้โดยตรงจากการลงมือกระทาด้วยตนเอง  ด้วย
วิธีการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆท่ีหลากหลายเป็นการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ C conclusion 
ผู้เรียนสรุปองค์ความรู้หรือสังเคราะห์ส่ิงท่ีได้เรียนรู้ตามความคิดลีลา และภาษาของตนเอง R reporting ผู้เรียนส่ือสาร
และนาเสนอผลการเรียนรู้ด้วยภาษา วิธีการและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม O obtain ผู้เรียนน าผลการเรียนรู้ท่ี
ได้รับไปใช้ประโยชน์ ทาการเผยแพร่ความรู้สู่ครอบครัว ชุมชน และสังคมด้วยวิธีการ ส่ือ หรือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

2.2.2 แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ Macro model  
 ดร.ดิเรก วรรณเศียร (2559) ได้สรุปแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ Macro model ออกมาเป็น

ขั้นตอนการสอนได้ 5 ขั้นตอน ซึ่งแต่ละองค์ประกอบนั้นมีรายละเอียด ดังนี้  
M จากค าว่า Motivation หมายถึง การสร้างแรงจูงใจ สร้างแรงบันดาลใจ ความสนใจและความต้องการใน

การเรียนรู้ ข้ันนี้เป็นขั้นแรกของการเรียนรู้ตามแนวการสอนนี้ เป็นขั้นที่ครูผู้สอนจะต้องร่วมมือกับผู้เรียนในการก าหนด
และต้ังประเด็นการเรียนรู้ ในหัวข้อท่ีเกี่ยวกับการเรียนรู้ตามแผนท่ียึดโยงกับหลักสูตร ผู้เรียนจะต้องรับรู้ถึงจุดหมาย
และมีแรงจูงใจในการเรียนรู้บทเรียน โดยผู้สอนสามารถเลือกใช้กิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่น การเล่าเรื่อง การศึกษาจาก
บทความหรือค าประพันธ์ หรือ การชมวีดิทัศน์ต่าง ๆ เพื่อการน าเข้าสู่บทเรียนและการเรียนรู้ แล้วพยายามให้นักเรียน
เกิดความสนใจ เกิดค าถามและข้อซักถามต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนต้ังประเด็นท่ีต้องการรู้ และการกระตุ้นความสนใจของ
ผู้เรียนด้วยกิจกรรม ซึ่งจุดท่ีส าคัญในขั้นตอนนี้คือการท่ีผู้เรียนต้องสามารถต้ังประเด็นอภิปรายได้ เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้
ในขั้นถัดไป 

 A จากค าว่า Active learning ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้ความรู้โดยตรงจากการลงมือท าด้วย
ตนเองผ่านวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส าหรับการสอนในขั้นนี้ ครูควร
ให้ความรู้พื้นฐานกับผู้เรียนเกี่ยวกับการสร้างองค์ความรู้ 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 คือ แนวทางการสืบค้นความรู้เพื่อให้ได้
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ความรู้ท่ีต้องการ ส่วนท่ี 2 คือ ศาสตร์ สาขา แขนงความรู้และแหล่งความรู้ท่ีเกี่ยวข้อง และ ส่วนท่ี 3 คือ การเรียบเรียง
ข้อมูล ค้นพบ ความคิดเห็น และการให้เหตุผลโต้แย้งและสนับสนุน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถท าความเข้าใจถึงกระบวนการ
สร้างองค์ความรู้ ในการจัดการเรียนรู้แต่ละครั้งได้ ซึ่งครูผู้สอนจ าเป็นต้องมีเทคนิคในการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
เช่น การอภิปรายกลุ่มเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น การระดมสมอง และ การใช้สถานการณ์จ าลอง เป็นต้น  โดยเน้นไป
ท่ีกระบวนการคิดเป็นหลัก ผู้เรียนจะศึกษาค้นคว้าตามประเด็นความรู้หรือหัวข้อท่ีตกลงกัน โดยครูผู้สอนจะท าหน้าท่ีใน
การกระตุ้นให้ผู้เรียนร่วมมือกันในการด าเนินกิจกรรมเพื่อสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
  C จากค าว่า Conclusion ซึ่งเป็นการท่ีผู้เรียนสามารถสรุปองค์ความรู้หรือสังเคราะห์ส่ิงท่ีได้เรียนรู้ตาม
ความคิดและภาษาของตนเองได้ โดยขั้นนี้จะเป็นการท่ีผู้เรียนจะน าผลการอภิปรายและสาธิตท่ีเป็นผลจากการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน มาก าหนดเป็นความคิดหรือองค์ความรู้ใหม่ และสรุปออกมาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การ
เขียนแผนผังโครงการ บทความ การท ารายงาน การบรรยาย หรือ การสรุปองค์ความรู้ในลักษณะอื่น ๆ ซึ่งครูผู้สอนจะ
ท าหน้าท่ีในการประเมินองค์ความรู้ของผู้เรียนเพื่อให้ทราบถึงองค์ความรู้และความสมบูรณ์ขององค์ความรู้ท่ีผู้เรียน
ได้รับ 
  R จากค าว่า Reporting คือการท่ีผู้เรียนส่ือสารและน าเสนอผลการเรียนรู้ด้วยภาษา วิธีการและเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเหมาะสม ซึ่งเป็นขั้นของการช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสน าเสนอและแสดงผลงาน ท่ีได้จากการสร้างองค์
ความรู้ของตัวเอง เพื่อให้บุคคลอื่นได้รับรู้ ซึ่งเป็นการช่วยให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบความเข้าใจของตัวเอง และช่วยส่งเสริม
ให้ผู้เรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการน าเสนออีกด้วย 
  O จากค าว่า Obtain ซึ่งเป็นการท่ีผู้เรียนน าผลการเรียนรู้ท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์ เผยแพร่ความรู้สู่ครอบครัว 
ชุมชน และสังคมต่าง ๆ ซึ่งขั้นนี้จะเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการน าความรู้ความเข้าใจของตนไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย เพื่อเพิ่มความช านาญ ความเข้าใจ ความสามารถในการแก้ปัญหาและความจ าในเรื่อง
นั้นมากยิ่งขึ้น โดยเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งหลังจากน า
องค์ความรู้มาประยุกต์ใช้แล้ว ก็ควรท่ีจะเผยแพร่องค์ความรู้ไปยังครอบครัว ชุมชน และสังคม หรืออาจเผยแพร่ผ่า น
เครือข่ายสังคมออนไลน์ก็ได้ 

2.2.3 ความส าคัญของแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ Macro model  
พงษ์ธลักษณ์ สิบแก้ว (2562) ท่ีศึกษาพบว่าการจัดการเรียนรู้แบบแมโครช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด

กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความใฝ่รู้ที่จะพัฒนา กระบวนการสืบค้นหาความรู้ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและเช่ือมโยง
ความรู้เป็นผังมโนทัศน์สร้างเป็นองค์ความรู้ ท่ีสูงขึ้นรวมท้ังน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและเผยแพร่สู่สาธารณะได้ 

ชุติมา นุ้ยชิต (2563) การเปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มทดลองก่อน
และหลังใช้ ชุดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้รูปแบบแมโคร พบว่า นักเรียน กลุ่มทดลองมีคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้าน ใฝ่เรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ 
2.3 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้โปรแกรม GeoGebra 

 2.3.1 ความส าคัญของการใช้โปรแกรม GeoGebra 
 วุฒิชัย ภูดี (2563) กล่าวถึงโปรแกรม GeoGebra จะมีเครื่องมือท่ีมีความหลากหลาย เช่น กลุ่ม CAS กลุ่ม 
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สามมิติ กลุ่มสถิติ กลุ่มความน่าจะเป็น ซึ่งท าให้มีความครอบคลุมในเนื้อหาทางคณิตศาสตร์  ดังนั้นกล่าวได้ว่า 
GeoGebra เป็นการรวบรวมเครื่องมือทางคณิตศาสตร์มาใช้ในโปรแกรมเดียวซึ่งทาให้ง่ายและสะดวกในการท า งาน 
(One easy-to-use package) 

 ทนงศักด์ิ กันใส (2563) กล่าวว่าโปรแกรม GeoGebra ซึ่งเป็นโปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นส่ือ 
ส าหรับการเรียนการสอน และการน าเสนอแนวคิดท่ีส าคัญ ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีท่ีมีความสามารถใน
การสอนพาราโบลา เนื่องจากมีความน่าสนใจ ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาสาระได้รวดเร็วขึ้น เป็นโปรแกรมท่ีเอื้อประโยชน์ต่อ
การเรียนการสอนพาราโบลา ซึ่งมีความยืดหยุ่นสูง  
2.4 เอกสารเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2.4.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 ชไมพร รังสิยานุพงศ์ (2558) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 หมายถึง ความรู้ ทักษะกระบวนการต่างๆ และความสามารถท่ีผู้เรียนได้รับหลังจาก ได้ศึกษาวิชาต่างๆ ซึ่งผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอาจจะได้มาจากกระบวนการท่ีไม่ต้องมีการทดสอบ เช่น การสังเกตพฤติกรรม การตรวจการบ้าน ส่วน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เป็นความรู้ และความสามารถทางด้านสติปัญญาในการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ อัน
จะประกอบไปด้วย ความสามารถในเรื่อง ความรู้ ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ การคิดค านวณ และการวิเคราะห์ 
ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถทางคณิตศาสตร์ที่เด็กแต่ละคนมีในระดับท่ีแตกต่างกันออกไป 

ชนิดา ทาระเนตร์ (2560) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เป็นพฤติกรรมการเรียนรู้
ของผู้ท่ีเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่จะต้องมีการคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และสามารถแก้โจทย์ปัญหาท่ีความสัมพันธ์ที่
ซับซ้อนได้ 

โดยสรุปคือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ คือความส าเร็จของผู้เรียนในการเข้าถึงความรู้ซึ่ง 
ทักษะ และสมรรถภาพสมองด้านต่างๆ ท้ังองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับสติปัญญาและองค์ประกอบท่ีไม่ใช่สติปัญญา ซึ่ง
สามารถแสดงออกให้ผู้อื่นเห็นความก้าวหน้าของตน 

บทที่ 3 วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 ประชากร / กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา  

   ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนหอวัง  ปทุมธานี 
อ าเภอเมือง ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จ านวนนักเรียน 370 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3/1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564  โรงเรียนหอวัง  
ปทุมธานี อ าเภอเมือง ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จ านวน
นักเรียน 37 คน ท่ีได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง ( Purposive sampling ) 
3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย   

3.2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สถิติ โดยใช้โปรแกรม GeoGebra ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
MACRO model ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 7 ชุด  
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3.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติเป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ โดยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าความยากง่ายต้ังแต่ 0.28-0.79 
ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.24-0.75 และค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับเท่ากับ 0.74 
3.3 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล  

3.3.1 ศึกษาทฤษฎี เอกสารงานวิจัย และข้อมูลทางอินเทอร์เนต ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
3.3.1.1 การจัดการเรียนรู้แบบ Macro model ท้ังในและต่างประเทศเพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง 

เครื่องมือในการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องสถิติ 
3.3.1.2 การจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม GeoGebra ท้ังในและต่างประเทศเพื่อเป็นแนวทางในการ 

สร้างเครื่องมือในการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องสถิติ 
3.3.2 ด าเนินกิจกรรมการสอนและการเก็บรวบรวมข้อมูล  

3.3.2.1 เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเลือก 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 ปีการศึกษา 2564 เป็นจ านวน 37 คน 

  3.3.2.2 ก่อนด าเนินการสอนน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เรื่องสถิติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ไปทดสอบก่อนเรียนกับผู้เรียนในกลุ่มตัวอย่างซึ่งแบบทดสอบดังกล่าวซึ่งท าการปรับปรุงจากการน าแบบทดสอบไป

ทดลองใช้กับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง (tryout) จ านวน 30 คน ซึ่งผู้เรียนปีการศึกษา 2563 ได้ค านวณค่าความยาก

ง่าย ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเช่ือมั่นเรียบร้อยแล้ว 

  3.3.2.3 อบรมการใช้โปรแกรม GeoGebra เบ้ืองต้นให้กับผู้เรียนกลุ่มทดลองเป็นเวลา 1 วัน เพื่อเป็น
การเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.3.2.4 ด าเนินการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องสถิติส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้ 

โปรแกรม GeoGebra ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ MACRO model ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นกับผู้เรียนกลุ่มทดลอง

จ านวน 14 คาบ ซึ่งในระหว่างเรียนผู้วิจัยได้ท าการทดสอบเก็บคะแนนเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน 

3.3.2.5 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เรื่องสถิติไปทดสอบหลังเรียนกับผู้เรียนกลุ่มตัวอย่าง 

3.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
3.4.1 การหาค่าเฉล่ีย (Mean) 

 3.4.2 ความแปรปรวนของคะแนน 

3.4.3 หาประสิทธิภาพของบทเรียนโดยใช้สูตร E1 / E2   

3.4.4 ประสิทธิผลทางการเรียนรู้ของผู้เรียน ใช้สูตร Epost - Epre โดยการเปรียบเทียบประสิทธิผลการเรียนรู้

ของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 

3.4.5 การทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Paired Samples Test 
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บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.1 วิเคราะห์ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ MACRO model 

ผลท่ีได้วิเคราะห์ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ MACRO model เรื่อง สถิติโดยใช้โปรแกรม Geogebra 
ส าหรับ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ของกลุ่มทดลอง รายละเอียดแสดงดังตาราง 4.1 
ตารางที่ 4.1 สรุปผลการวิเคราะห์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ MACRO model เรื่อง สถิติโดยใช้โปรแกรม Geogebra  

ส าหรับ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 โดยจะวิเคราะห์เพียง 3 ขั้นตอนจาก ท้ัง 4  ขั้นตอน 

คือขั้นการเรียนรู้โดยตรง (Active Learning) วิเคราะห์จากการเติมค าตอบลงในเอกสารประกอบการสอนได้ถูกต้อง 

สรุปองค์ความรู้ (Conclusion) วิเคราะห์จากการจดบันทึกเนื้อหาและตัวอย่างท่ีครูอธิบายลงสมุดได้ถูกต้อง  

ขั้นรายงานและน าเสนอ(Reporting ) น าเสนอได้สอดคล้องกับเนื้อหา 

ขั้นตอน ผลการวิเคราะห์ กลุ่มทดลอง คิดเป็นร้อยละ 
ขั้นการเรียนรู้โดยตรง 
(Active Learning) 

- เติมค าตอบลงได้เกิน 70% 
- เติมค าตอบลงได้เกิน 50% 
- เติมค าตอบลงได้น้อยกว่า 50% 

0.68 
0.32 

- 

67.57 
32.43 

- 
สรุปองค์ความรู้ 
(Conclusion) 

- จดบันทึกเนื้อหาและตัวอย่างท่ี
ครูอธิบายได้ถูกต้องเกิน 70% 

- จดบันทึกเนื้อหาและตัวอย่างท่ี
ครูอธิบายได้ถูกต้องเกิน 50% 

- จดบันทึกเนื้อหาและตัวอย่างท่ี
ครูอธิบายได้ถูกต้องน้อยกว่า 
50% 

0.78 
 

0.22 
 
- 

78.38 
 

21.62 
 
- 

ขั้นรายงานและน าเสนอ
(Reporting ) 
 

- น าเสนอได้สอดคล้องกับเนื้อหา
เกิน 70% 
- น าเสนอได้สอดคล้องกับเนื้อหา
เกิน 50% 
- น าเสนอได้สอดคล้องกับเนื้อหา

น้อยกว่า 50% 

0.73 
 

0.27 
 
- 

72.97 
 

27.03 
 
- 
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รูปที่ 4.1 ตัวอย่างขั้นการเรียนรูโ้ดยตรง (Active Learning) วิเคราะห์จากการเติมค าตอบลงในเอกสาร

ประกอบการสอน 

 

รูปที่ 4.2 ตัวอย่างสรุปองค์ความรู้ (Conclusion) วิเคราะห์จากการจดบันทึกเนื้อหาและตัวอย่างท่ีครูอธิบาย

ลงสมุด 

 

รูปที่ 4.3 ตัวอย่างขั้นรายงานและน าเสนอ(Reporting ) น าเสนอได้สอดคล้องกับเนื้อหา 

 



งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 : งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 

4.2 การหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ MACRO model เร่ือง สถิติโดยใช้โปรแกรม Geogebra 
ผลท่ีได้จากการค านวณค่าประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ MACRO model เรื่อง สถิติโดยใช้

โปรแกรม Geogebra พบว่าค่าของประสิทธิภาพได้ E1/E2 = 84.05/85.13  แสดงว่าแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องสถิติ
โดยใช้โปรแกรม GeoGebra ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ MACRO modelอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 70/70 ท่ี
ผู้วิจัยต้ังขึ้นรายละเอียดแสดงดังตาราง 4.2 
ตารางที่ 4.2   แสดงผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ MACRO model เรื่อง สถิติโดย

ใช้โปรแกรม Geogebra 

การทดสอบ จ านวนผู้เรียน คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 

ระหว่างเรียน 37 933 25.21 84.05 

วัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน 37 630 17.03 85.13 

4.3 การหาประสิทธิผลทางการเรียน 
 ผลท่ีได้จากการค านวณค่าประสิทธิผลทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่มท่ีเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

MACRO model เรื่อง สถิติโดยใช้โปรแกรม Geogebra มีค่า Epost - Epre = 43.38 แสดงว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

MACRO model เรื่อง สถิติโดยใช้โปรแกรม Geogebra ท าให้ผู้เรียนมีประสิทธิผลทางการเรียนดีขึ้นในระดับหนึ่งดัง

แสดงในตาราง 4.3 

ตารางที่  4.3 แสดงการหาประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ MACRO 

model เรื่อง สถิติโดยใช้โปรแกรม Geogebra 

การทดสอบ จ านวนนักเรียน คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ประสิทธิผล 

ก่อนเรียน 37 309 8.35 41.75 
43.38 

หลังเรียน 37 630 17.03 85.13 

4.4 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวา่งก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

MACRO model เรื่อง สถิติโดยใช้โปรแกรม Geogebra ปรากฏผล ดังในตาราง 4.4 
ตารางที่  4.4  แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้การจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ MACRO model เรื่อง สถิติ โดยใช้โปรแกรม Geogebra ด้วยค่าสถิติ t-test 

การทดสอบ x  ..DS  
ค่าเฉลี่ยของ

ความต่าง 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ของความต่าง 
t df Sig 

ก่อนเรียน 8.35 3.075 
-8.675 3.659 -14.42 36 0.00 

หลังเรียน 17.03 1.863 

จากตารางพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยการใช้โปรแกรม GeoGebra ประกอบการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ MACRO model เรื่อง สถิติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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บทที่5 สรุปผล การอภิปราย และข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย  

5.1.1 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องสถิติโดยใช้โปรแกรม GeoGebra ประกอบการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ MACRO model ส าหรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีค่าเท่ากับ E1/E2 = 84.05/85.13  

5.1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังเรียนด้วยเรื่องสถิติโดยใช้โปรแกรม GeoGebra ประกอบการ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ MACRO model ส าหรับ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
5.2 อภิปรายผล  

5.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยการใช้โปรแกรม GeoGebra ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
แบบ MACRO model ส าหรับ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
และยังพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียแล้วหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ท้ังนี้อาจมีสาเหตุมาจากการใช้โปรแกรม GeoGebra ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นโปรแกรมท่ีสามารถหา
ดาวโหลดได้ผ่านจากทุกระบบปฏิบัติการ และสามารถเปิดใช้งานได้จากเว็บไซต์ ไม่เสียใช้จ่ายในส่วนของค่าลิขสิทธิ์จึง
เป็นตัวช่วยในการอธิบายนักเรียนจะเห็นภาพได้ชัดเจน สามารถใช้ในการอธิบายองค์ประกอบต่างๆของแผนภาพกล่อง
ได้อย่างถูกต้องแม่นย าและสามารถใช้ในการตรวจค าตอบได้ซึ่งเหมาะสมกับการใช้งาน ซ่ึงสอดคล้องกับสุทิน บับภาวะ
ตา (2558) ท่ีกล่าวว่าโปรแกรม GeoGebra เป็นส่ิงท่ีท าให้ผู้เรียน เกิดความกระตือรือร้น ดึงดูดความสนใจ เกิด
จินตนาการในการค้นคว้าหาเหตุผลและเพิ่มพูนความรู้ได้ด้วยตนเอง  น าไปสู่การค้นหาสมบัติต่าง ๆท้ังนี้โปรแกรม 
GeoGebra สามารถสร้างกิจกรรมได้เพิ่มเติมนอกจากส่ือท่ีผู้สอนได้จัดท าไว้ในตอนแรก จึงท าให้ 
ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนอยู่ในระดับมาก 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ  
         5.3.1 ควรพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ MACRO model เรื่อง สถิติโดยใช้โปรแกรม Geogebra ไปใช้ใน

การจัดการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นในเนื้อหาอื่นจากนั้นน าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไป

เปรียบเทียบกับการสอนแบบปกติ หากสามารถพิสูจน์ได้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ MACRO model ให้ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงกว่า ก็จะเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น และเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้

วิชาคณิตศาสตร์ต่อไป 

  5.2.2 ในการออกแบบกิจกรรมโดยการใช้โปรแกรม GeoGebra ครูผู้สอนควรศึกษาวิธีการใช้งานโปรแกรม 

GeoGebra ให้เกิดความช านาญเสียก่อน จึงถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้เรียน เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาเฉพาะหน้าขณะท า

การเรียนการสอนด้วยโปรแกรม GeoGebra 
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