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การพฒันาแอปพลิเคชัน่บนอปุกรณ์แทบ็เลต็ เร่ืองการบวก ด้วยเทคนิค ซีคริท ออ๊ฟ 
เมนเทิล แมธ เพ่ือสร้างเสริมทกัษะการคิดเลขเรว็  

ส าหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

ทศพร ดษิฐศ์ริ ิ1* และ ณรงค ์สมพงษ์ 2 
 

บทคดัยอ่ 
การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันาแอปพลเิคชัน่บนอุปกรณ์แทบ็เลต็ เรื่องการบวก ดว้ยเทคนิค ซคีรทิ 

อ๊อฟ เมนเทิล แมธ เพื่อสร้างเสริมทกัษะการคิดเลขเร็ว ส าหรบันักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีคุณภาพและมี
ประสทิธภิาพตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 2) เปรยีบเทยีบคะแนนก่อนเรยีนกบัคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนจากการ
เรยีนดว้ยแอปพลเิคชัน่บนอุปกรณ์แทบ็เลต็ 3) ศกึษาผลการพฒันาทกัษะดา้นการคดิเลขเรว็ของผูเ้รยีนดว้ยการเรยีน
ดว้ยแอปพลเิคชัน่บนอุปกรณ์แทบ็เลต็ 4) ศกึษาความพงึพอใจในการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนดว้ยการเรยีนดว้ยแอปพลเิคชัน่
บนอุปกรณ์แทบ็เลต็ เรื่องการบวก กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้เป็นนักเรยีนระดบัประถมศกึษาชัน้ปีที ่6 โรงเรยีน
กิง่เพชร ที่ก าลงัเรยีนอยู่ในภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2557 จ านวน 30 คน ได้มาจากการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) จ านวน 1 หอ้งเรยีน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ 1) แอปพลเิคชัน่บนอุปกรณ์แทบ็เลต็ 
เรื่องการบวก 2) แบบประเมนิคุณภาพของแอปพลเิคชัน่ 3) แบบทดสอบก่อนเรยีนและแบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
4) แบบวดัทกัษะการคดิเลขเรว็ของผูเ้รยีนต่อการเรยีนดว้ยแอปพลเิคชัน่ 5) แบบสอบถามความพงึพอใจ สถติทิีใ่ชใ้น
การวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่   ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานและ t – test 

ผลการวจิยัพบว่า 1) แอปพลเิคชัน่บนอุปกรณ์แทบ็เลต็ เรื่องการบวก ดว้ยเทคนิค ซคีรทิ อ๊อฟ เมนเทลิ แมธ 
เพื่อสร้างเสริมทักษะการคิดเลขเร็ว ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก และมี
ประสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 2) ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนจากการเรยีนดว้ยแอปพลเิคชัน่บนอุปกรณ์แทบ็เลต็ สงูกว่า
ก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 3) คะแนนทกัษะดา้นการคดิเลขเรว็หลงัเรยีนของผูเ้รยีนดว้ยการเรยีน
ดว้ยแอปพลเิคชัน่บนอุปกรณ์แทบ็เลต็สงูกว่าคะแนนก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 และ 4) ความพงึ
พอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอแอปพลเิคชัน่บนอุปกรณ์แทบ็เลต็ อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ  (x̄ = 4.52) 
 
ค าส าคญั: แอปพลเิคชัน่บนอุปกรณ์แทบ็แล็ต, การบวก, เทคนิค ซคีรทิ อ๊อฟ เมนเทลิ แมธ, ทกัษะการคดิเลขเร็ว

                                                           
1*นกัศกึษาปรญิญาโท สาขาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา ภาควชิาเทคโนโลยกีารศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
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Development of Application for Computer Tablet on Addition with 

Secrets of Mental Math Techniques to Enhance Fast Mathematics Calculation Skill 

of Prathomsuksa 6 Students 

 

Tossaporn Ditsiri 1*  and Narong Sompong 2 

  

The objectives of this research were 1) to development of Application for Computer Tablet on Addition 

with Secrets of Mental Math Techniques to Enhance Fast Mathematics Calculation Skill of Prathomsuksa 6 

Students. at the quality was at good level and efficiency 80/80 criteria, 2) to compare the pretest scores with 

posttest score after learning from Application for Computer Tablet. 3) to study the students Fast Calculation Skill 

on the Development of Application for Computer Tablet. 4) to study the students satisfaction on the Development 

of Application for Computer Tablet. The sample group in this research were 30 the sixth grade students at 

Kingpat School in the second semester of the 2014 academic year. The student were selected by cluster 

sampling technique. The research tools utilized in this study were Development of Application for Computer 

Tablet on quality evaluation form pretest - posttest, Fast Calculation Skills Assessment test, and the 

questionnaire. Data were analyzed by percentage, mean, Standard Deviation, and t - test. 

The research results were 1) the efficiency of Application for Computer Tablet on Addition with Secrets 

of Mental Math Techniques to Enhance Fast Mathematics Calculation Skill of Prathomsuksa 6 Students was at 

80/80 according to the criteria, 2) the students’ post-test scores after studying through of Application for 

Computer Tablet Instruction were statistically significant higher than the students pre-test scores at .05 level, 3) 

the students’ post-test Fast Calculation Skills Assessment test after studying through Application for Computer 

Tablet were statistically significant higher than the students’ pre-test scores at .05 level, and  4) the students’ 

satisfaction on developed of Application for Computer Tablet was at the highest level (x̄  = 4.52) 

Keyword: Application for Computer Tablet, on Addition, Secrets of Mental Math Techniques, Fast Mathematics 

Calculation Skill 
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1. ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
มนุษย์ทุ กคนมีโ อกาสเ รียนรู้ห รือ ได้ รับ

การศึกษาใน 2 ลักษณะคือ การศึกษาที่เกิดจาก
กระบวนการเรยีนรู้ในวิถีชวีิต และการศึกษาตามแนว
ระบบของโรงเรียน [1] วงการการศึกษาจึงเห็น
ความส าคญัทีจ่ะอาศยัเทคโนโลยเีป็นองคป์ระกอบหนึ่ง
ในกระบวนการเรยีนรู้ในการปลูกฝังเดก็และเยาวชนให้
เกดิการเรยีนรู้เติบโตขึน้ด าเนินชวีติและท างานอย่างมี
คุณภาพ [2] โดยเฉพาะการน าเอาแทบ็เลต็มาใชใ้นการ
จัดการศึกษาเป็นความพยายามที่จะพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้รยีน โดยใชป้ระโยชน์จากความเป็นคนในยุคดจิติอล
ของผูเ้รยีนในการเรยีนรูผ้่านอุปกรณ์คอมพวิเตอรพ์กพา 
หรือที่เราเรียกทบัศพัท์ว่า “แท็บเล็ตพีซี” [3] ดงันัน้
แอปพลิเคชัน่เพื่อการศึกษาบนคอมพิวเตอร์พกพา 
(Tablet) จึงเข้ามามีบทบาทส าคญักับวงการศึกษาใน
การเรยีนการสอน [4] 

คณิตศาสตร์เป็นสาระการเรียนรู้ที่มีบทบาท
ส าคัญอย่างมากต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย ์
โดยเฉพาะการช่วยพฒันาใหม้นุษยม์คีวามคดิสรา้งสรรค ์
คดิอย่างมเีหตุผล เป็นระบบ ระเบยีบ มแีบบแผน และ
สามารถวเิคราะหปั์ญหาและสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ย่าง
ถี่ถ้วนรอบคอบ ท าให้สามารถคาดการณ์ วางแผน 
ตดัสนิใจ และแกปั้ญหาไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม [5] 
โครงการ PISA ประเทศไทย สสวท. ได้ท าการ
ประเมนิผลการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรยีนไทยผล
จากการประเมนิผลมดีงันี้ คะแนนเฉลี่ย OECD ของ
คณิตศาสตร์ใน PISA 2012 เป็นคะแนนมาตรฐานที ่
494 คะแนน นักเรยีนไทยมคีะแนนเฉลีย่ 427 คะแนน
ซึ่งต ่ากว่าค่าเฉลี่ย OECD เกือบถึงหนึ่งระดบั [6] 
ประกอบกับผลสมัฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตร์ของ
นกัเรยีนระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ซึง่
เป็นวกิฤตทางการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ต้องเร่ง
พัฒนา โดยเฉพาะการฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด
ค านวณไดอ้ย่างถูกตอ้ง รวดเรว็ นบัเป็นพืน้ฐานทีส่ าคญั
ประการหนึ่ งในการพัฒนาคุณภาพทางการเรียน
คณิตศาสตร์ให้กบัผู้เรยีน [7] ส าหรบัการคดิเลขในใจ 
(Mental Math) นัน้เป็นสิง่ส าคญั จ าเป็น เพราะมี
ประโยชน์ในการเรยีนคณิตศาสตร์ การฝึกคดิเลขในใจ

นัน้ควรฝึกทุกระดบัตัง้แต่ระดบัประถมศึกษาแล้วก็จะ
ช่วยสง่ผลต่อการเรยีนคณิตศาสตรใ์นระดบัมธัยมศกึษา 
การมทีกัษะในการคดิเลขในใจนี้ ไม่เพยีงแต่ส าคญัต่อ
การคิดค านวณในหนังสือเท่านัน้ แต่ทว่ายังมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการเรียน การท างาน หรือ
สถานการณ์ใดๆ กต็ามที่มตีวัเลขเขา้มาเกี่ยวขอ้ง และ
เมื่อใช้เทคนิค ซคีรทิ อ๊อฟ เมนเทลิ แมธ ด้วยแล้ว เรา
จะสามารถคิดเลขในใจได้ไวกว่าเครื่องคิดเลข [8 ] 
ประกอบกบับุคคลจะเรยีนรูห้รอืมพีฒันาการทีเ่จรญิงอก
งามนัน้บุคคลจะต้องอยู่ในภาวะพงึพอใจและสุขใจเป็น
เบือ้งตน้ [9] 

จากเหตุผลที่กล่าวมาขา้งต้น ท าใหผู้้วจิยัเหน็
คุณค่ าและประโยชน์ เ ป็นอย่ า งยิ่ง ในการพัฒนา
แอปพลิเคชัน่บนอุปกรณ์แท็บเล็ตเรื่องการบวกด้วย
เทคนิค ซคีรทิ อ๊อฟ เมนเทลิ แมธ เพื่อสรา้งเสรมิทกัษะ
การคิดเลขเร็ว ส าหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 
เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่มี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีต่ ่า ดว้ยการเพิม่ทกัษะการคดิ
เลขเรว็และใหผู้เ้รยีนเกดิความพงึพอใจในการเรยีน ดว้ย
การน าเอาเทคโนโลยต่ีางๆ มาสรา้งเป็นสื่อในการเรยีนรู้
ที่มีความทนัสมยัและความสะดวกอย่างแอปพลิเคชัน่
รปูแบบเสรมิการเรยีน บนอุปกรณ์แทบ็เลต็เขา้มาช่วยให้
การ เ รียนการสอนนั ้นก่ อประสิทธิภาพและ เกิด
ประสิทธิผลในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนสูงสุดส่งผลให้
การศึกษาในระบบใหญ่นั ้นเกิดการพัฒนาและมี
ความกา้วหน้ามากขึน้ 
2. วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

2.1 เพื่อพฒันาแอปพลเิคชัน่บนอุปกรณ์แท็บ
เล็ต เรื่องการบวก ด้วยเทคนิค ซีคริท อ๊อฟ เมนเทิล 
แมธ เพื่อสร้างเสริมทักษะการคิดเลขเร็ว ส าหรับ
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีคุณภาพและมี
ประสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนกับ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนจากการเรยีนดว้ยแอปพลเิคชัน่
บนอุปกรณ์แทบ็เล็ต เรื่องการบวก ด้วยเทคนิค ซคีริท 
อ๊อฟ เมนเทลิ แมธ เพื่อสรา้งเสรมิทกัษะการคดิเลขเรว็ 
ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 
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2.3 เพื่อศกึษาผลการพฒันาทกัษะดา้นการคดิ
เลขเร็วของผู้เรยีนด้วยการเรียนด้วยแอปพลิเคชัน่บน
อุปกรณ์แทบ็เลต็ เรื่องการบวก ดว้ยเทคนิค ซคีรทิ อ๊อฟ 
เมนเทิล แมธ เพื่อสร้างเสริมทักษะการคิดเลขเร็ว 
ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 

2.4 เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอ
แอปพลิเคชัน่บนอุปกรณ์แท็บเล็ต เรื่องการบวก ด้วย
เทคนิค ซคีรทิ อ๊อฟ เมนเทลิ แมธ เพื่อสรา้งเสรมิทกัษะ
การคดิเลขเรว็ ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 
3. สมมติฐานในการวิจยั 

3.1 นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียน
ด้วยแอปพลิเคชัน่บนอุปกรณ์แท็บเล็ต เรื่องการบวก 
ด้วยเทคนิค ซีครทิ อ๊อฟ เมนเทลิ แมธ เพื่อสร้างเสริม
ทกัษะการคดิเลขเรว็ ส าหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปี
ที ่6 มคีะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสูงกว่า
ก่อนเรยีน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

3.2 นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียน
ด้วยแอปพลิเคชัน่บนอุปกรณ์แท็บเล็ต เรื่องการบวก 
ด้วยเทคนิค ซีครทิ อ๊อฟ เมนเทลิ แมธ เพื่อสร้างเสริม
ทกัษะการคดิเลขเรว็ ส าหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปี
ที่ 6 มทีกัษะการคิดเลขเร็วหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
4. ขอบเขตการวิจยั 

4.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้ เ ป็น
นกัเรยีนโรงเรยีนกิง่เพชร ทีก่ าลงัเรยีนอยู่ในภาคเรยีนที ่
2 ปีการศกึษา 2557 จ านวน 72 คน 

4.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้ เป็น
นกัเรยีน โรงเรยีนกิง่เพชร ทีก่ าลงัเรยีนอยู่ในภาคเรยีนที ่
2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 72 คนได้มาจากการสุ่ม
กลุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
จ านวน 1 หอ้งเรยีน จ านวน 30 คน 

4.3 ตวัแปรทีศ่กึษา 
4.1. ตวัจดักระท า คอื แอปพลเิคชัน่บน

อุปกรณ์แทบ็เลต็  
4.2. ผลของตวัจดักระท า ไดแ้ก่  

4.2.1 ผลสมัฤทธิท์างการเรียนจาก
การเรยีนดว้ยแอปพลเิคชัน่บนอุปกรณ์แทบ็เลต็ 

4.2.2 ทักษะการคิดเลขเร็วของ
ผูเ้รยีนด้วยการเรยีนด้วยแอปพลเิคชัน่บนอุปกรณ์แทบ็
เลต็ 

4.2.3 ความพงึพอใจของนักเรยีนทีม่ี
ต่อแอปพลเิคชัน่บนอุปกรณ์แทบ็เลต็ 
5. วิธีการด าเนินการวิจยั 

5.1 การสร้างแอปพลิเคชัน่ เครื่องมอืทีใ่ชใ้น
การด า เนินงานในการออกแบบและการ พัฒนา
แอปพลเิคชัน่บน โดยหลกัการของ ADDIE model [10] 
มดีงัต่อไปนี้  

-การวิเคราะห์ เนื้อหาที่ใช้ในการสร้างและ
พัฒนาเครื่องมือ คือ เนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตรร์ะดบัประถมศกึษาเรื่อง การบวก ท าการตัง้
วตัถุประสงค์ทัว่ไปและวตัถุประสงค์เชงิพฤติกรรมของ
แอปพลเิคชัน่บนอุปกรณ์แทบ็เลต็  

- การออกแบบ ศกึษาวชิาคณิตศาสตร ์เรื่อง
การบวก และศึกษาวิธีการพัฒนาแอปพลิเคชัน่บน
อุปกรณ์แท็บเล็ต จากเอกสารที่เกี่ยวข้องและแหล่ง
ค้นคว้าข้อมูลต่างๆ  น าเนื้อหามาจัดท า ออกแบบ 
Flowchart และ Storyboard โดยมกีารเขยีนบรรยาย
ลกัษณะภาพ เสยีง การเคลื่อนไหวที่ต้องการในแต่ละ
ล าดบัการน าเสนอ  

- การพฒันาแอปพลิเคชัน่น า Storyboard 
มาสร้างและพัฒนาแอปพลิเคชัน่บนอุปกรณ์แท็บเล็ต 
โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูส าหรบัการสรา้งสือ่มลัตมิเีดยี  

- การหาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน่ น า
แอปพลเิคชัน่บนอุปกรณ์แทบ็เลต็ ไปทดลองใชก้บักลุ่ม
ผู้เรียนที่มลีกัษณะใกล้เคียงกบักลุ่มตวัอย่างในการหา
ประสทิธิภาพของแอปพลิเคชัน่ คือ นักเรียนระดบัชัน้
ประถมศกึษาปี ที ่6 โรงเรยีนกิง่เพชร 

 5.2 แบบประเมินคุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญ 
สรา้งแบบประเมนิคุณภาพของแอปพลเิคชัน่บนอุปกรณ์
แท็บเล็ต ท าการประเมินทางด้านเนื้อหา และการ
ป ร ะ เ มิน ค ว า ม เหม า ะ สมท า ง ด้ า น ก า ร ผลิ ต ใ ช้
แบบสอบถามที่มลีกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) ตามแบบของลเิคริท์ (Likert) แบ่ง
ออกเป็น  5  ระดบัใหเ้ลอืกตอบ  



5 

 

5.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน เป็น
แบบทดสอบแบบแบบปรนยั 4 ตวัเลอืก สรา้งขึน้เพื่อวดั
ผลสมัฤทธิท์างการเรียนตามจุดมุ่งหมายของบทเรียน 
จนครอบคลุมทุกข้อและทุกเนื้อหาของบทเรียน การ
สรา้งและพฒันาแบบทดสอบ โดยการน าแบบทดสอบที่
สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา เพื่อตรวจสอบ
ความแม่นตรงเชงิเนื้อหา [11] และน าแบบทดสอบทีไ่ด้
สรา้งขึน้ไปทดลองใชก้บันักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาชัน้ปี
ที ่1 จ านวน 30 คน ทีเ่คยผ่านการเรยีนเรื่อง จ านวนนับ
และการบวก มาแล้วน าผลการทดลองมาหาค่าความ
ยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบ
เป็นรายขอ้  

5.4 แบบวดัทกัษะการคิดเลขเรว็ ผูว้จิยัไดใ้ช้
แบบวัดทักษะการคิดเลขเร็วจากแบบฝึกเพื่อพัฒนา
ทกัษะการคิดเลขเร็วชัน้ประถมศึกษาปีที่  6 เรื่องการ
บวกจ านวนทัง้หมด 4 ชุด ๆ ละ 10 ข้อ ใช้เวลาที่
ก าหนดชุดละ 3 นาท ี[12]   

5.5 แบบสอบถามความพึงพอใจ ขัน้ตอน
การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนรู้  มี
ลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale)  
ตามแบบของลเิคริ์ท  (Likert Scale ) [11] แบ่งออกเป็น  5  
ระดบัใหเ้ลอืกตอบ  

5.6. การด าเนินการทดลองและการเก็บ
รวบรวมข้อมูล  

5.6.1 ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบก่อน
เรยีน (Pre – test) เรื่องการบวก ใชเ้วลา 20 นาท ีและ
แบบวดัทกัษะการคดิเลขเรว็ก่อนเรยีน (Pre – test) 
เรื่องการบวก ใชเ้วลาในการวดัทกัษะการคดิเลขเรว็ดว้ย
เวลาทีก่ าหนด 12 นาท ี

5.6.2 ให้กลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน เรยีนรู้
ด้วยตนเองจากแอปพลิเคชัน่บนอุปกรณ์แท็บเล็ต 
จ านวน 2 ชัว่โมง 

5.6.3 หลงัจากที่กลุ่มตัวอย่างเรยีนเรียบร้อย
แล้วให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรยีน (Post – test) ใชเ้วลาในการทดสอบ 20 
นาทแีละแบบวดัทกัษะการคดิเลขเรว็หลงัเรยีน (Post – 

test) เรื่องการบวก ใชเ้วลาในการวดัทกัษะการคดิเลข
เรว็ดว้ยเวลาทีก่ าหนด 12 นาท ี

5.6.4 ให้กลุ่มตวัอย่างท าแบบสอบถามความ
พงึพอใจ 
6. ผลการวิจยั 
ตอนท่ี 1.1 ผลการหาคุณภาพของแอปพลิเคชัน่บน
อุปกรณ์แท็บเล็ต พบว่าผู้ เ ช่ียวชาญด้านเน้ือหา 
ประเมินคุณภาพแอปพลิเคชัน่บนอุปกรณ์แท็บเล็ต มี
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 4.80 ซึ่งอยู่ในระดบัดมีาก ผลการ
การหาคุณภาพของแอปพลิเคชัน่บนอุปกรณ์แท็บเล็ต 
พบว่า ผู้เ ช่ียวชาญด้านเทคนิค ประเมินคุณภาพ
แอปพลเิคชัน่บนอุปกรณ์แทบ็เลต็ มคี่าเฉลีย่รวมเท่ากบั 
4.57 ซึง่อยู่ในระดบัดมีาก  
ตอนท่ี 1.2 ผลการหาประสทิธภิาพของแอปพลเิคชัน่บน
อุปกรณ์แทบ็เลต็  
ตารางท่ี 1  แสดงคะแนนเฉลีย่ของผูเ้รยีนทัง้หมดในการ

ท าแบบทดสอบหลังเรียนและร้อยละของ
จ านวนผู้เรียนทัง้หมดที่ตอบแบบทดสอบ
หลงัเรยีนดว้ยดว้ยแอปพลเิคชัน่บนอุปกรณ์
แทบ็เลต็ เรื่องการบวก ด้วยเทคนิค ซคีริท 
อ๊อฟ เมนเทิล แมธ ถูกในแต่ละข้อ (กลุ่ม
ทดลองใช)้ 

รายการ จ านวน
ทัง้หมด 

x̄  รอ้ยละ 

คะแนนเฉลี่ยของผูเ้รยีน
ทัง้หมด (E1) 

20 ขอ้ 17.33 86.67 

จ านวนผู้ เ รียนที่สอบ
ผ่านเกณฑร์ายขอ้ (E2) 

30 คน 26.00 86.67 

จากตารางที ่1 ผูเ้รยีน จ านวน 30 คน ทีเ่รยีน
ดว้ยแอปพลเิคชัน่บนอุปกรณ์แทบ็เลต็ มรีะดบัค่าเฉลี่ย
ของการหาประสทิธภิาพ โดยมคีะแนนเฉลีย่ของผูเ้รยีน
ทัง้หมด รอ้ยละ 86.67 และจ านวนผูเ้รยีนทัง้หมดทีต่อบ
ถูกในแต่ละข้อ จ านวน 20 ข้อ เป็นร้อยละ 86.67 ซึ่ง
แสดงว่ า  แอปพลิ เ คชั น่บนอุ ปกร ณ์แท็บ เ ล็ต  มี
ประสทิธภิาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ตามที่ผู้วจิยัได้
ก าหนดไว ้
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ตอนท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนกับ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนจากการเรยีนดว้ยแอปพลเิคชัน่
บนอุปกรณ์แทบ็เลต็ 
ตารางท่ี 2  แสดงการศกึษาเปรยีบเทยีบคะแนนก่อน

เรียนและผลสัมฤทธิท์างการเรียนของ
นักเรียนที่ เ รียนด้วยแอปพลิเคชัน่บน
อุปกรณ์แทบ็เลต็เรื่อง 

(n = 30) 
คะแนนเฉล่ีย x̄  S.D. t P 

- ก่อนเรยีน 7.93 2.69 
9.40 0.00 - ผลสมัฤทธิท์างการ       

เรยีน 
15.17 4.81 

*มนียัส าคญัทางสถติทิี ่.05 
จากตารางที่ 2 แสดงการศึกษาเปรียบเทียบ

คะแนนก่อนเรียนและผลสัมฤทธิท์างการเรียนของ
ผู้เรียนที่เรียนด้วยแอปพลิเคชัน่บนอุปกรณ์แท็บเล็ต 
จ านวน 30 คน ผลการวจิยัพบว่า ผูเ้รยีนมคี่าเฉลีย่ของ
คะแนนก่อนเรยีนเท่ากบั 7.93 คะแนน และค่าเฉลีย่ของ
คะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเท่ากบั 15.17 คะแนน 
และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน พบว่าคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสูง
กว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
ตอนท่ี 3 ผลการศกึษาเปรยีบเทียบคะแนนก่อนเรียน
และหลงัเรยีนจากการพฒันาทกัษะด้านการคดิเลขเร็ว
ของผู้เรยีนด้วยการเรยีนด้วยแอปพลเิคชัน่บนอุปกรณ์
แทบ็เลต็ 
ตารางท่ี 3  แสดงการศกึษาเปรยีบเทยีบคะแนนก่อน

เรียนและหลงัเรียนทกัษะด้านการคิดเลข
เ ร็ ว ข อ ง ผู้ เ รี ย น ด้ ว ย ก า ร เ รี ย นด้ ว ย
แอปพลเิคชัน่บนอุปกรณ์แทบ็เลต็ 

(n = 30) 
คะแนน
เฉล่ีย 

x̄  S.D. t P 

ก่อนเรยีน 33.50 5.32 
5.14 0.00 

หลงัเรยีน 37.07 2.90 
*มนียัส าคญัทางสถติทิี ่.05 

จากตารางที่ 3 แสดงการศึกษาเปรียบเทียบ
คะแนนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนทกัษะดา้นการคดิเลขเรว็
ของผู้เรียนด้วยการเรยีนด้วยแอปพลเิคชัน่บนอุปกรณ์
แท็บเล็ต จ านวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนของก่อนเรียนเท่ากับ 33.50 คะแนน 
และมีค่าเฉลี่ยคะแนนหลงัเรียนเท่ากบั 37.07 คะแนน 
เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนทกัษะ
ด้านการคดิเลขเรว็ พบว่าคะแนนหลงัเรยีนทกัษะด้าน
การคดิเลขเรว็สงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05 
ตอนท่ี 4 ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจของผูเ้รยีนที่มี
ต่อแอปพลเิคชัน่บนอุปกรณ์แทบ็เลต็ 
ตารางท่ี 4  แสดงความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ

แอปพลเิคชัน่บนอุปกรณ์แทบ็เลต็ ในดา้น
เน้ือหา 

รายการท่ีประเมิน x̄  S.D. ระดบัความ
พึงพอใจ 

1. เน้ือหา 4.61 0.53 มากทีส่ดุ 
2. ดา้นเสยีง 4.57 0.67 มากทีส่ดุ 
3. ดา้นการใชง้าน 4.52 0.64 มากทีส่ดุ 
ค่าเฉล่ียรวม 4.56 0.61 มากทีส่ดุ 

จากตารางที ่4 แสดงความพงึพอใจของผูเ้รยีน
ทีม่ต่ีอแอปพลเิคชัน่บนอุปกรณ์แทบ็เลต็ ในด้านเนื้อหา 
ผลการวจิยัพบว่า ผูเ้รยีนมคีวามพงึพอใจมากทีสุ่ด โดย
มคี่าเฉลีย่รวม 4.56  
7.อภิปรายผลการวิจยั 
 7 . 1 ผ ล ข อ ง ก า ร ห า ป ร ะ สิท ธิ ภ า พ ข อ ง
แอปพลิเคชัน่บนอุปกรณ์แท็บเล็ต เรื่องการบวก ด้วย
เทคนิค ซคีรทิ อ๊อฟ เมนเทลิ แมธ เพื่อสรา้งเสรมิทกัษะ
การคิดเลขเร็ว ส าหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ได้ก าหนดไว ้
สามารถน ามาใช้ในการเรยีนการสอนเสรมิได้นัน้  เป็น
ผลมาจากการสรา้งขึน้อย่างเป็นระบบตามหลกัการของ 
ADDIE model [10]  และแนวคิดของ Loch and 
Donovan [13] โดยเริม่จากการศกึษาเรื่องกระบวนการ
จดัการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยเทคโนโลยี
ของแทบ็เลต็ คอื การศกึษาค้นควา้ เกี่ยวกบัประโยชน์
ขอ้ดีข้อเสยี ของการน าเทคโนโลยีจากแท็บเล็ต ใช้ใน
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การเรยีนการสอน ไดม้กีารจดับทเรยีนต่างๆ นอกจากนี้
ยงัมีการด าเนินการทดลองที่เป็นไปตามกระบวนการ
ของการวจิยัมกีารแกไ้ขปรบัปรุงแอปพลเิคชัน่ใหม้คีวาม
สมบรูณ์มากขึน้และสามารถน าไปใช ้เป็นสื่อการสอนได้
โดยการใช้แท็บเล็ตนั น่ช่ วยท า ให้ผู้ เ รียนได้ เกิด
กระบวนการเรยีนรูเ้ขา้ใจในบทเรยีนนอกจากน้ีผูเ้รยีนยงั
สามารถโต้ตอบกนัผ่านแอปพลิเคชัน่บนอุปกรณ์แท็บ
เล็ตได้อกีด้วย การใช้แท็บเล็ตจึงส่งผลให้การเรียนรู้มี
ประสทิธภิาพมากขึน้ 

7.2 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนก่อนเรยีนและ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของแอปพลเิคชัน่บนอุปกรณ์
แท็บเล็ต พบว่า มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงกว่า
คะแนนก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทาง สถติทิีร่ะดบั .05 
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั ้งไว้ แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
ตวัอย่างที่เรยีนด้วยแอปพลเิคชัน่นี้ มคีวามรู้และความ
เขา้ใจในเนื้อหาทีเ่รยีนมากขึน้ เนื่องจาก การบวก ดว้ย
เทคนิค  ซีคริท  อ๊ อฟ เมนเทิล  แมธ ของ  Arthur 
Benjamin คอื การบวกเลขจากทางซา้ยไปทางขวา ซึ่ง
เวลาที่ผู้เรยีนอ่านจะอ่านออกเสยีงตัวเลขจากทางซ้าย
ไปทางขวา ดังนั ้นการคิดเกี่ยวกับตัวเลขและการ
ค านวณจากซ้ายไปขวาจงึดูเป็นธรรมชาติกว่า Arthur 
Benjamin จงึพบว่า นี้คอืวธิทีีเ่ป็นธรรมชาตแิละสง่ผลให้
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในการบวกเลขในใจไดร้วดเรว็
และถูกต้องมากยิ่งขึ้น  ประกอบกับ ผลที่มาจาก
แอปพลเิคชัน่ ที่มตีวัอกัษร ภาพ การ์ตูนและเสยีงช่วย
ดงึดูดความสนใจของผูเ้รยีนและบทเรยีนยงัเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้อีกทัง้ยังสามารถ
ทบทวนบทเรยีนได้บ่อย ตามความต้องการของตนเอง 
ะท าใหผู้เ้รยีนเกดิความรูค้วามเขา้ใจในบทเรยีนหลงัจาก
การเรียน มากยิ่งขึ้น  จะสอดคล้องกับ  [14] ที่ ได้
ท าการศึกษาผลของการใช้แท็บเล็ตในการสอน
คณิตศาสตรส์ าหรบันักเรยีนชัน้ประถม ซึง่จากจากการ
เปรยีบเทยีบคะแนนก่อนและหลงัเรยีน ปรากฏใหเ้หน็ว่า
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนเฉลี่ยหลงัเรียนของ
ผูเ้รยีนมกีารกระจายตวัสงู ท าใหค้ะแนนของผลสมัฤทธิ ์
หลงัเรยีนนัน้เพิม่ขึน้แบบไม่เกาะกลุ่มกนั เนื่องจากกลุ่ม
ตวัอย่างที่การทดลองได้มาจากการ สุ่มแบบกลุ่ม ด้วย
การจบัสลากอย่างง่ายจากหอ้งเรยีนทีม่กีารคละกนัของ

ผู้เรยีนระดบัผลการเรยีน เก่ง กลาง อ่อน ประกอบกบั
ทักษะพื้นฐานในการใช้งานแอปพลิเคชัน่บนอุปกรณ์
แทบ็เลต็ของผูเ้รยีนนัน้แตกต่างกนั  

7.3 ผลของการศกึษาเปรยีบเทยีบคะแนนก่อน
เรยีนและหลงัเรยีนทกัษะดา้นการคดิเลขเรว็ของผู้เรยีน
ด้วยการเรียนด้วยแอปพลิเคชัน่บนอุปกรณ์แท็บเล็ต 
พบว่า คะแนนหลงัเรยีนทกัษะดา้นการคดิเลขเรว็สงูกว่า
ก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05 เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่
เรยีนดว้ยแอปพลเิคชัน่น้ีช่วยในการพฒันาทกัษะการคดิ
เลขเรว็ของผู้เรยีนให้มทีกัษะสูงขึน้ เนื่องจาก การบวก 
ดว้ยเทคนิค ซคีรทิ อ๊อฟ เมนเทลิ แมธ เป็นการบวกเลข
จากทางซา้ยไปทางขวาในใจ ทีไ่ม่ใชก้ระดาษในการทด
เลข จึงช่วยลดเวลาในการท าโจทย์แต่ละข้อ ให้ได้
ผลลพัธ์ที่ถูกต้อง รวดเร็วและแม่นย า อกีทัง้  บทเรยีน
แอปพลเิคชัน่น้ี ผูว้จิยัไดน้ าเอาแบบวดัทกัษะการคดิเลข
เร็วจากแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็วจาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานที่มีการ
น ามาทดลองใช้กบัโรงเรยีนใน 15 เขตพื้นที่การศกึษา
ครอบคลุมในทุกภูมภิาคของประเทศไทย สอดคลอ้งกบั    
[15] ทีไ่ด้ท าการศกึษาการพฒันาทกัษะการคดิเลขเรว็
โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตคิดเลขเร็ว กลุ่มสาระการ
เรยีนรู้คณิตศาสตร ์ชัน้ประถมศกึษา พบว่า นักเรยีนที่
เรียนด้วยแบบฝึกทกัษะคณิตคิดเลขเร็วในการจดัการ
เรียนการสอน มีคะแนนทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนในทุกหน่วยการเรยีนรู้
และทุกฉบบั ที่ระดบัความมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 มี
ค่าเฉลีย่ของผลการพฒันาเพิม่ขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 70.13   

7.4  ผลความพึงพอใจของผู้ เ รียนที่มีต่ อ
แอปพลิเคชัน่บนอุปกรณ์แท็บเล็ต เรื่องการบวก ด้วย
เทคนิค ซคีรทิ อ๊อฟ เมนเทลิ แมธ เพื่อสรา้งเสรมิทกัษะ
การคิดเลขเร็ว ส าหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 
พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด ในเรื่องต่างๆ 
คอื การมคีวามน่าสนใจของวธิกีาร และขัน้ตอนในการ
เรียนด้วยแอปพลิเคชัน่บนอุปกรณ์แท็บเล็ต ความ
ชดัเจนในการอธบิายเนื้อหา การบรรยายท าให้ผู้เรยีน
เข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น ความถูกต้องของภาษาที่ใช้
บรรยายเนื้อหาและความเหมาะสมของช่วงเวลาที่ใช้
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ตลอดบทเรียนทัง้หมด เนื่องจาก แอปพลิเคชัน่บน
อุปกรณ์แทบ็เลต็ ทีผู่้วจิยัสร้างขึน้ เป็นสื่อการเรยีนการ
สอนที่นักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้ไม่จ ากัด
จ านวนครัง้ ไม่จ ากัดเวลาในการเรียนและไม่จ ากัด
สถานที่ ท าให้เกิดความสะดวกในการเข้าสู้การเรยีนรู ้
อกีทัง้แอปพลเิคชัน่ยงัง่ายต่อการใช้งาน มกีารจดัเรยีง
เน้ือหาอย่างชดัเจน ง่ายต่อการเขา้ใจ ซึง่ความพงึพอใจ
ของผูเ้รยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 สอดคลอ้งกบั [16] ที่
ได้ท าการศกึษาวจิยัเกี่ยวกบัความพงึพอใจของผู้เรยีน
ต่อแอปพลิเคชัน่ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม 
ส าหรบัระบบ ปฎิบตัิการไอโอเอส บนอุปกรณ์แทบ็เลต็ 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจมาก โดยมี
ค่าเฉลีย่รวม 4.42  
8. ข้อเสนอแนะ 

8.1 ข้อเสนอแนะจากงานวิจยั 
8 . 1 . 1  จ า ก ผ ล ง า น วิ จั ย พ บ ว่ า 

แอปพลิเคชัน่บนอุปกรณ์แท็บเล็ต  มีคุณภาพและมี
ประสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 เป็นผลมาจากการสรา้ง
ขึน้อย่างเป็นระบบตามหลกัการของ ADDIE model 
และแนวคดิของ Loch and Donovan ดงันัน้ การผลติ
สือ่การเรยีนการสอนต่างๆ ทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนัควร
น าเอา หลกัการของ ADDIE model ในการผลติสื่อและ
แนวคดิของ Loch and Donovan ส าหรบัการศกึษา
ประโยชน์ข้อดีข้อเสียของสื่อต่าง ๆ แล้วจึงน าไป
ประยุกตใ์ชอ้ย่างเหมาะสม 

8.1.2  จากผลงานวิจัยพบว่า ผู้เรียนที่
เรียนด้วย แอปพลิเคชัน่บนอุปกรณ์แท็บเล็ต มีทกัษะ
การคดิเลขเรว็และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนที่สงูขึน้กว่า
ก่อนเรยีน ดงันัน้สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหม้กีารน าเอา
แอปพลิเคชัน่นี้มาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้
ครูผู้สอนได้พัฒนาความสามารถในการสอนและ
กระบวนการในการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยการน าเอา
แอปพลิเคชัน่ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร ์

8.1.3 จากผลงานวิจัยพบว่า ผู้เรียนมี
ความพึงพอใจต่อการเรียนแอปพลิเคชัน่บนอุปกรณ์
แทบ็เลต็ อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ ดงันัน้ครผููส้อนควรน าเอา
ความพงึพอใจในการเรยีนรู้ มาประยุกต์ใชใ้นการเรยีน

การสอนกบัรายวิชาต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความพึง
พอใจในการเรยีนรูแ้ละสง่ผลต่อการเรยีนรูไ้ปในทศิทางที่
ดขี ึน้ 

8.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
8.2.1 ควรมกีารศกึษาวจิยัเกีย่วกบัตวัแปร

อสิระ ในดา้นของระดบัผลการเรยีนของผูเ้รยีนและระดบั
ทกัษะของผู้เรียน รวมถึงตัวแปรตาม ในด้านมโนทศัน์
และตรรกะสญัลกัษณ์ ที่มีความสมัพนัธ์กบัการเรียนรู้
ของผู้เรยีน จากแอปพลเิคชัน่บนอุปกรณ์แทบ็เลต็ เพื่อ
น ามาใชก้บัวชิาคณิตศาสตรแ์ละสาระการเรยีนรูต่้างๆ 

8.2 .4  ควรมีการศึกษาวิจัย เพิ่ม เติม
เกี่ยวกบั แอปพลิเคชัน่บนอุปกรณ์แท็บเล็ต เพื่อสร้าง
เสรมิทกัษะการคดิเลขเรว็ ในเรื่องอื่นๆ ทีม่รีายละเอยีด
และความซบัซ้อนมากยิง่ขึน้ เช่น การลบ การคูณ การ
หารและเลขยกก าลงัต่างๆ 

8 . 2 . 5  ค ว ร มี ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย เ พื่ อ
เปรียบเทียบผลของการเรียนรู้ด้วย แอปพลิเคชัน่บน
อุปกรณ์แท็บเล็ต กบัเทคนิคการคิดเลขเร็วอื่นๆ เช่น 
การคดิเลขเรว็แบบคุมอง เทคนิคจนิตคณิต Geometer’s 
Sketchpad โปรแกรม 
9. กิตติกรรมประกาศ ไดร้บัทุนสนับสนุนการวจิยัดา้น
เทคโนโลยี เพื่ อการศึกษา จากส านักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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