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การพัฒนาแอปพลิ เคชันบนอุ
่
ปกรณ์แท็บเล็ต เรือ่ งการบวกด้วยเทคนิ ค
ซีคริ ท อ๊อฟ เมนเทิ ล แมธ เพื่อสร้างเสริ มทักษะการคิ ดเลขเร็ว
สําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6
ทศพร ดิษฐ์ศริ 1*ิ และ ณรงค์ สมพงษ์2
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ ) พัฒนาแอปพลิเคชันบนอุ
่
ปกรณ์แท็บเล็ต เรื่องการบวก ด้วยเทคนิค ซีคริท อ๊อฟ
เมนเทิล แมธ เพื่อสร้างเสริมทักษะการคิดเลขเร็ว สําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ให้มคี ุณภาพและมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ) เปรียบเทียบคะแนนก่ อนเรียนกับคะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียนจากการเรียนด้วย
แอปพลิเคชันบนอุ
่
ปกรณ์ แท็บเล็ต 3) ศึกษาผลการพัฒนาทักษะด้านการคิดเลขเร็วของผู้เรียนด้วยการเรียนด้วย
แอปพลิเคชันบนอุ
่
ปกรณ์แท็บเล็ตและ 4) ศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนด้วยการเรียนด้วยแอปพลิเคชันบน
่
อุปกรณ์แท็บเล็ต เรือ่ งการบวก กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นนักเรียนระดับประถมศึกษาชัน้ ปีท่ี 6 โรงเรียนกิง่ เพชร
ที่กําลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่  ปี การศึกษา 557 จํานวน 3 คน ได้มาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม จํานวน 
ห้องเรียน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ () แอปพลิเคชันบนอุ
่
ปกรณ์แท็บเล็ต เรื่องการบวก () แบบประเมินคุณภาพของ
แอปพลิเคชัน่ (3) แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน (4) แบบวัดทักษะการคิดเลขเร็วของผูเ้ รียนต่อ
การเรียนด้วยแอปพลิเคชันและ
่
(5) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่
ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานและ t – test ผลการวิจยั พบว่า ) แอปพลิเคชันบนอุ
่
ปกรณ์แท็บเล็ต เรือ่ งการบวก ด้วยเทคนิค ซีคริท
อ๊อฟ เมนเทิล แมธ เพื่อสร้างเสริมทักษะการคิดเลขเร็ว สําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 มีคุณภาพอยูใ่ นระดับดีมาก
และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ) ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนจากการเรียนด้วยแอปพลิเคชันบนอุ
่
ปกรณ์แท็บเล็ต สูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .5 3) คะแนนทักษะด้านการคิดเลขเร็วหลังเรียนของผูเ้ รียนด้วยการเรียน
ด้วยแอปพลิเคชันบนอุ
่
ปกรณ์แท็บเล็ตสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .5 และ 4) ความพึงพอใจ
ของนักเรียนทีม่ ตี ่อแอปพลิเคชันบนอุ
่
ปกรณ์แท็บเล็ต อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ (x̄ = .2)
คําสําคัญ: แอปพลิเคชันบนอุ
่
ปกรณ์แท็บแล็ต การบวก เทคนิค ซีคริท อ๊อฟ เมนเทิล แมธ ทักษะการคิดเลขเร็ว
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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  Students
Tossaporn Ditsiri1* and Narong Sompong2
Abstract
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  Students. at
the quality that 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. ) to study the students Fast Calculation Skill on the
Development of Application for Computer Tablet, and ) to study the students satisfaction on the Development of
Application for Computer Tablet. The sample group in this research were 0 the sixth grade students at Kingpat
School in the second semester of the 201 academic year. The student were selected by cluster sampling
technique. The research tools utilized in this study were (1) Development of Application for Computer Tablet on
Addition (2) Assessment of quality for Application () Evaluation form pretest – posttest () Fast Calculation Skills
Assessment test, and () Questionnaire of satisfaction. 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 
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
.0 level, ) 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 .0 level, and ) the
students’ satisfaction on developed of Application for Computer Tablet was at the highest level (x̄ = .2)
Keywords: Application for Computer Tablet, on Addition, Secrets of Mental Math Techniques,
Fast Mathematics Calculation Skill
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1. ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
มนุ ษย์ทุกคนมีโอกาสเรียนรูห้ รือได้รบั การศึกษาใน 2
ลักษณะคือ การศึกษาทีเ่ กิดจากกระบวนการเรียนรูใ้ นวิถี
ชีวติ และการศึกษาตามแนวระบบของโรงเรียน [] วงการ
การศึกษาจึงเห็นความสําคัญที่จะอาศัยเทคโนโลยีเป็ น
องค์ประกอบหนึ่งในกระบวนการเรียนรูใ้ นการปลูกฝงั เด็ก
และเยาวชนให้เกิดการเรียนรู้เติบโตขึ้นดําเนินชีวติ และ
ทํางานอย่างมีคุณภาพ [] โดยเฉพาะการนําเอาแท็บเล็ต
มาใช้ในการจัดการศึกษาเป็ นความพยายามที่จะพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน โดยใช้ประโยชน์ จากความเป็ นคนในยุค
ดิจติ อลของผูเ้ รียนในการเรียนรูผ้ ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
พกพา หรือทีเ่ ราเรียกทับศัพท์วา่ “แท็บเล็ตพีซ”ี [3] ดังนัน้
แอปพลิ เ คชัน่ เพื่ อ การศึ ก ษาบนคอมพิว เตอร์ พ กพา
(Tablet) จึงเข้ามามีบทบาทสําคัญกับวงการศึกษาในการ
เรียนการสอน [4]
คณิ ตศาสตร์เป็ นสาระการเรียนรู้ท่ีม ีบทบาทสําคัญ
อย่างมากต่อการพัฒนาความคิดของมนุ ษย์ โดยเฉพาะ
การช่วยพัฒนาให้มนุ ษย์มคี วามคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมี
เหตุ ผ ล เป็ น ระบบ ระเบียบ มีแ บบแผน และสามารถ
วิเคราะห์ปญั หาและสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้อย่างถี่ถ้วน
รอบคอบ ทําให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ และ
แก้ปญั หาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม [5] โครงการ PISA
ประเทศไทย สสวท. ได้ทํ า การประเมิน ผลการรู้เรื่อ ง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนไทยผลจากการประเมินผลมีดงั นี้
คะแนนเฉลีย่ OECD ของคณิตศาสตร์ใน PISA 2012 เป็ น
คะแนนมาตรฐานที่  คะแนน นักเรียนไทยมีคะแนน
เฉลีย่ 2 คะแนนซึง่ ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ OECD เกือบถึง
หนึ่งระดับ [6] ประกอบกับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐานตํ่า
กว่ า ร้ อ ยละ 5 ซึ่ ง เป็ น วิก ฤตทางการจัด การเรีย นรู้
คณิตศาสตร์ทต่ี อ้ งเร่งพัฒนา โดยเฉพาะการฝึ กให้ผเู้ รียน
มีทกั ษะการคิดคํานวณได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว นับเป็ น
พื้นฐานที่สําคัญประการหนึ่ งในการพัฒนาคุณภาพทาง
การเรียนคณิตศาสตร์ให้กบั ผูเ้ รียน [7] สําหรับการคิดเลข
ในใจ (Mental Math) นัน้ เป็ นสิง่ สําคัญ จําเป็ น เพราะมี
ประโยชน์ในการเรียนคณิตศาสตร์ การฝึกคิดเลขในใจนัน้
ควรฝึ กทุกระดับตัง้ แต่ระดับประถมศึกษาแล้วก็จะช่วยส่ง
ผลต่อการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา การมี
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ทักษะในการคิดเลขในใจนี้ ไม่เพียงแต่สําคัญต่อการคิด
คํานวณในหนังสือเท่านัน้ แต่ทว่ายังมีความจําเป็ นอย่าง
ยิง่ สําหรับการเรียน การทํางาน หรือสถานการณ์ใดๆ ก็
ตามที่มตี วั เลขเข้ามาเกี่ยวข้อง และเมื่อใช้เทคนิค ซีคริท
อ๊อฟ เมนเทิล แมธ ด้วยแล้ว เราจะสามารถคิดเลขในใจได้
ไวกว่าเครื่องคิดเลข [] ประกอบกับบุคคลจะเรียนรูห้ รือมี
พัฒนาการทีเ่ จริญงอกงามนัน้ บุคคลจะต้องอยู่ในภาวะพึง
พอใจและสุขใจเป็ นเบือ้ งต้น [9]
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ทําให้ผู้วจิ ยั เห็นคุณค่า
และประโยชน์ เป็ นอย่างยิง่ ในการพัฒนาแอปพลิเคชันบน
่
อุปกรณ์ แท็บเล็ตเรื่องการบวกด้วยเทคนิค ซีคริท อ๊ อฟ
เมนเทิล แมธ เพื่อสร้างเสริมทักษะการคิดเลขเร็ว สําหรับ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 เพื่อมุง่ แก้ไขปญั หาในการ
เรียนวิชาคณิ ตศาสตร์ท่ีม ีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนที่ต่ํา
ด้วยการเพิม่ ทักษะการคิดเลขเร็วและให้ผูเ้ รียนเกิดความ
พึงพอใจในการเรียน ด้วยการนํ าเอาเทคโนโลยีต่างๆ มา
สร้างเป็ น สื่อในการเรีย นรู้ท่ีม ีค วามทันสมัย และความ
สะดวกอย่ างแอปพลิเ คชัน่ รู ปแบบเสริม การเรียน บน
อุปกรณ์ แท็บเล็ตเข้ามาช่วยให้การเรียนการสอนนัน้ ก่อ
ประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิผ ลในการเรียนรู้ใ ห้ก ับ
ผูเ้ รียนสูงสุดส่งผลให้การศึกษาในระบบใหญ่นัน้ เกิดการ
พัฒนาและมีความก้าวหน้ามากขึน้
2. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
. เพื่อพัฒ นาแอปพลิเคชัน่ บนอุ ป กรณ์ แ ท็บเล็ต
เรือ่ งการบวก ด้วยเทคนิค ซีคริท อ๊อฟ เมนเทิล แมธ เพื่อ
สร้างเสริมทักษะการคิดเลขเร็ว สําหรับนักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปี ท่ี 6 ให้มคี ุณภาพและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
80/80
. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนกับผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนจากการเรียนด้วยแอปพลิเคชันบนอุ
่
ปกรณ์
แท็บเล็ต เรื่องการบวก ด้วยเทคนิค ซีคริท อ๊อฟ เมนเทิล
แมธ เพื่อสร้างเสริมทักษะการคิดเลขเร็ว สําหรับนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6
.3 เพือ่ ศึกษาผลการพัฒนาทักษะด้านการคิดเลขเร็ว
ของผู้เรียนด้วยการเรียนด้วยแอปพลิเคชันบนอุ
่
ปกรณ์
แท็บเล็ต เรื่องการบวก ด้วยเทคนิค ซีคริท อ๊อฟ เมนเทิล
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แมธ เพื่อสร้างเสริมทักษะการคิดเลขเร็ว สําหรับนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6
.4 เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผู้ เ รี ย นที่ ม ีต่ อ
แอปพลิเคชัน่ บนอุ ปกรณ์ แท็บเล็ต เรื่องการบวก ด้วย
เทคนิค ซีคริท อ๊อฟ เมนเทิล แมธ เพื่อสร้างเสริมทักษะ
การคิดเลขเร็ว สําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6
3. สมมติ ฐานในการวิ จยั
3.1 นั ก เรีย นชัน้ ประถมศึก ษาปี ท่ี 6 ที่เ รีย นด้ ว ย
แอปพลิเคชัน่ บนอุ ปกรณ์ แท็บเล็ต เรื่องการบวก ด้วย
เทคนิค ซีคริท อ๊อฟ เมนเทิล แมธ เพื่อสร้างเสริมทักษะ
การคิดเลขเร็ว สําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 มี
คะแนนผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .5
3.2 นั ก เรีย นชัน้ ประถมศึก ษาปี ท่ี 6 ที่เ รีย นด้ ว ย
แอปพลิเคชัน่ บนอุ ปกรณ์ แท็บเล็ต เรื่องการบวก ด้วย
เทคนิค ซีคริท อ๊อฟ เมนเทิล แมธ เพื่อสร้างเสริมทักษะ
การคิดเลขเร็ว สําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 มี
ทักษะการคิดเลขเร็วหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .5
4. ขอบเขตการวิ จยั
4. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ เป็ นนักเรียน
โรงเรียนกิง่ เพชร ทีก่ ําลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่  ปี การ
ศึกษา 557 จํานวน 7 คน
4. กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นนักเรียน
โรงเรียนกิง่ เพชร ทีก่ าํ ลังเรียนอยูใ่ นภาคเรียนที่  ปีการ
ศึกษา 557 จํานวน 7 คนได้มาจากการสุม่ กลุม่ ตัวอย่าง
แบบกลุม่ (Cluster Random Sampling) จํานวน 
ห้องเรียน จํานวน 3 คน
4.3 ตัวแปรทีศ่ กึ ษา
4..1 ตัวจัดกระทํา คือ แอปพลิเคชันบนอุ
่
ปกรณ์
แท็บเล็ต
4.3. ผลของตัวจัดกระทํา ได้แก่
() ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนจากการเรียน
ด้วยแอปพลิเคชันบนอุ
่
ปกรณ์แท็บเล็ต
() ทักษะการคิดเลขเร็วของผูเ้ รียนด้วย
การเรียนด้วยแอปพลิเคชันบนอุ
่
ปกรณ์แท็บเล็ต
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(3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี ่อ
แอปพลิเคชันบนอุ
่
ปกรณ์แท็บเล็ต
5. วิ ธีการดําเนิ นการวิ จยั
. การสร้างแอปพลิ เคชัน่ เครื่องมือที่ใช้ในการ
ดําเนินงานในการออกแบบและการพัฒนาแอปพลิเคชัน่
บน โดยหลักการของ ADDIE model [] มีดงั ต่อไปนี้
- การวิ เคราะห์ (Analysis) เนื้ อหาที่ใช้ในการสร้าง
และพัฒนาเครื่องมือ คือ เนื้ อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาเรื่อง การบวก ทําการตัง้
วัตถุ ประสงค์ท วไปและวั
ั่
ตถุ ประสงค์เชิงพฤติกรรมของ
แอปพลิเคชันบนอุ
่
ปกรณ์แท็บเล็ต
- การออกแบบ (Design) ศึกษาวิชาคณิตศาสตร์
เรื่องการบวก และศึกษาวิธกี ารพัฒนาแอปพลิเคชันบน
่
อุปกรณ์แท็บเล็ต จากเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องและแหล่งค้นคว้า
ข้อมูลต่างๆ นําเนื้อหามาจัดทํา ออกแบบ Flowchart และ
Storyboard โดยมีการเขียนบรรยายลักษณะภาพ เสียง
การเคลื่อนไหวทีต่ อ้ งการในแต่ละลําดับการนําเสนอ
- การพัฒนาแอปพลิ เคชัน่ (Development)นํ า
Storyboard มาสร้างและพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุ
่
ปกรณ์
แท็บเล็ต โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการสร้างสื่อ
มัลติมเี ดีย
- การหาประสิ ทธิ ภาพของแอปพลิ เคชัน่
(Implementation and Evaluation) นําแอปพลิเคชันบน
่
อุปกรณ์แท็บเล็ต ไปทดลองใช้กบั กลุ่มผูเ้ รียนทีม่ ลี กั ษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่ ม ตัวอย่ างในการหาประสิทธิภาพของ
แอปพลิเคชัน่ คือ นักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6
โรงเรียนกิง่ เพชร
.2 แบบประเมิ นคุณภาพโดยผู้เชี่ ยวชาญ สร้าง
แบบประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันบนอุ
่
ปกรณ์ แท็บ
เล็ต ทําการประเมินทางด้านเนื้อหา และการประเมินความ
เหมาะสมทางด้านการผลิตใช้แบบสอบถามที่มลี กั ษณะ
เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตาม
แบบของลิเคิรท์ (Likert) แบ่งออกเป็ น  ระดับให้เลือก
ตอบ ระดับ 5 คะแนนหมายถึง มีคุณภาพในระดับดีมาก
ระดับ 4 คะแนนหมายถึง มีคุณภาพในระดับดี ระดับ 3
คะแนน หมายถึง มีคุ ณ ภาพในระดับ พอใช้ ระดับ 

1/31/60 BE 3:57 PM

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 7 ฉบั บ ที่ 2 กรกฎาคม – ธั น วาคม 2559

คะแนนหมายถึง มีคุ ณภาพในระดับต้องปรับปรุ งและ
ระดับ  คะแนนหมายถึง ไม่มคี ุณภาพ
.3 แบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน เป็ นแบบทดสอบ
แบบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก คือ ก ข ค และ ง สร้างขึน้ เพื่อ
วัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนตามจุดมุ่งหมายของบทเรียน
จนครอบคลุมทุกข้อและทุกเนื้อหาของบทเรียน การสร้าง
และพัฒนาแบบทดสอบ โดยการนําแบบทดสอบทีส่ ร้างขึน้
ไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญด้านเนื้อหา เพือ่ ตรวจสอบความแม่นตรง
เชิงเนื้อหา [] และนํ าแบบทดสอบที่ได้สร้างขึน้ ไปทดลอง
ใช้กบั นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชัน้ ปี ท่ี  จํานวน 3 คน
ที่เคยผ่านการเรียนเรื่อง จํานวนนับและการบวก มาแล้ว
นํ า ผลการทดลองมาหาค่ า ความยากง่ า ย (p) มีค่ า อยู่
ระหว่าง .-. ค่าอํานาจจําแนก (r) มีค่ามากกว่า .
และค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ .63 ของแบบทดสอบเป็ น
รายข้อ ถือว่าผ่านเกณฑ์
.4 แบบวัดทักษะการคิ ดเลขเร็ว ผู้วจิ ยั ได้ใช้แบบ
วัดทักษะการคิดเลขเร็วจากแบบฝึ กเพื่อพัฒนาทักษะการ
คิดเลขเร็วชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 เรื่องการบวกจํานวน
ทัง้ หมด 4 ชุด ๆ ละ  ข้อ ใช้เวลาทีก่ าํ หนดชุดละ 3 นาที
[7]
. แบบสอบถามความพึงพอใจ ขัน้ ตอนการสร้าง
แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนรู้ มีลกั ษณะเป็ น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบ
ของลิเคิรท์ (Likert Scale ) [11] แบ่งออกเป็ น  ระดับให้
เลือกตอบ ระดับ 5 คะแนนหมายถึง ความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุด ระดับ 4 คะแนนหมายถึง ความพึงพอใจ
ในระดับมาก ระดับ 3 คะแนน หมายถึง ความพึงพอใจใน
ระดับปานกลาง ระดับ  คะแนนหมายถึง มีความพึงพอใจใน
ระดับน้อยและ ระดับ  คะแนนหมายถึง ความพึงพอใจ
น้อยทีส่ ดุ
.6 การดําเนิ นการทดลองและการเก็บรวบรวม
ข้อมูล
5.6.1 ให้กลุม่ ตัวอย่างทําแบบทดสอบก่อนเรียน
(Pre – test) เรื่องการบวก ใช้เวลา  นาที และแบบวัด
ทักษะการคิดเลขเร็วก่อนเรียน (Pre – test) เรื่องการบวก
ใช้เวลาในการวัดทักษะการคิดเลขเร็วด้วยเวลาที่กําหนด
 นาที
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5.6.2 ให้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 3 คน เรียนรู้
ด้วยตนเองจากแอปพลิเคชันบนอุ
่
ปกรณ์แท็บเล็ต จํานวน
 ชัวโมง
่
5.6. หลังจากที่กลุ่มตัวอย่างเรียนเรียบร้อย
แล้วให้กลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียน (Post – test) ใช้เวลาในการทดสอบ  นาทีและ
แบบวัดทักษะการคิดเลขเร็วหลังเรียน (Post – test) เรื่อง
การบวก ใช้เวลาในการวัดทักษะการคิดเลขเร็วด้วยเวลาที่
กําหนด  นาที
5.6. ให้กลุ่มตัวอย่างทําแบบสอบถามความ
พึงพอใจ
. ผลการวิ จยั
6. ผลการหาคุณภาพของแอปพลิเคชันบนอุ
่
ปกรณ์
แท็ บ เล็ ต พบว่ า ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นเนื้ อหา ประเมิ น
คุณภาพแอปพลิเคชันบนอุ
่
ปกรณ์แท็บเล็ต มีค่าเฉลีย่ รวม
เท่ากับ 4. ซึง่ อยูใ่ นระดับดีมาก
รายการที่
ประเมิ น
ค่าเฉลี่ยรวม

คน
ที่ 
.70

คน
ที่ 2
5.00

คน
ที่ 3
.70

x¯

ระดับ
คุณภาพ
.80 ดีมาก

ผลการการหาคุณภาพของแอปพลิเคชันบนอุ
่
ปกรณ์
แท็บ เล็ต พบว่ า ผู้เ ชี่ ย วชาญด้ า นเทคนิ ค ประเมิน
คุณภาพแอปพลิเ คชันบนอุ
่
ป กรณ์ แ ท็บเล็ต มีค่าเฉลี่ย
รวมเท่ากับ 4.57 ซึง่ อยูใ่ นระดับดีมาก
รายการที่ประเมิ น คนที่

1. ด้านเนื้อหา
.2
ค่าเฉลีย่
2. ด้านการออกแบบ .80
หน้าจอค่าเฉลีย่
. ตัวอักษรสีและ
.00
เสียงค่าเฉลีย่
. การจัดการ
.
บทเรียนและการ
เชือ่ มโยงค่าเฉลีย่
ค่าเฉลี่ยรวม
3.92

คนที่ คนที่ x¯ ระดับ
2
3
คุณภาพ
. .00 . ดีมาก
.00 .00 .0

ดีมาก

.1 .1 .

ดี

.00 .00 .

ดีมาก

4. 4.93 4.

ดีมาก
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ตารางที่  แสดงคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทัง้ หมดในการ
ทํ า แบบทดสอบหลัง เรีย นและร้อ ยละของ
จํา นวนผู้เ รีย นทัง้ หมดที่ต อบแบบทดสอบ
หลังเรียนด้วยด้วยแอปพลิเคชันบนอุ
่
ปกรณ์
แท็บเล็ต เรื่องการบวก ด้วยเทคนิค ซีคริท
อ๊ อ ฟ เมนเทิล แมธ ถูก ในแต่ ล ะข้อ (กลุ่ ม
ทดลองใช้)
รายการ

จํานวน
ทัง้ หมด
คะแนนเฉลี่ ย ของผู้ เ รีย น  ข้อ
ทัง้ หมด (E1)
จํา นวนผู้เ รีย นที่ส อบผ่า น 3 คน
เกณฑ์รายข้อ (E2)

x¯

ร้อยละ

7.33

6.67

6.

6.67

จากตารางที่  ผู้เรียน จํานวน 3 คน ที่เรียนด้วย
แอปพลิเคชันบนอุ
่
ปกรณ์แท็บเล็ต มีระดับค่าเฉลี่ยของ
การหาประสิท ธิภ าพ โดยมีค ะแนนเฉลี่ย ของผู้เ รีย น
ทัง้ หมด ร้อยละ 6.67 และจํานวนผูเ้ รียนทัง้ หมดทีต่ อบ
ถูกในแต่ละข้อ จํานวน  ข้อ เป็ น ร้อยละ 6.67 ซึ่ง
แสดงว่าแอปพลิเคชันบนอุ
่
ปกรณ์ แท็บเล็ต มีประสิทธิภาพ
เป็ นไปตามเกณฑ์ / [12] ตามทีผ่ วู้ จิ ยั ได้กาํ หนดไว้
6.2 ผลการเปรีย บเทีย บคะแนนก่ อ นเรีย นกับ ผล
สัมฤทธิ ์ทางการเรียนจากการเรียนด้วยแอปพลิเคชันบน
่
อุปกรณ์แท็บเล็ต
ตารางที่ 2 แสดงการศึกษาเปรียบเทียบคะแนนก่อน
เรียนและผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของ
นักเรียนทีเ่ รียนด้วยแอปพลิเคชันบนอุ
่
ปกรณ์
แท็บเล็ตเรือ่ ง
(n = 0)
คะแนนเฉลี่ย
ก่อนเรียน
ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์

S.D.
x¯
7.9 .
5. 4.1

t

P

9.0

.

*มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี .5
จากตารางที่  แสดงการศึกษาเปรียบเทียบคะแนน
ก่อนเรียนและผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผูเ้ รียนทีเ่ รียน
ด้วยแอปพลิเคชันบนอุ
่
ปกรณ์ แท็บเล็ต จํานวน 3 คน
ผลการวิจ ัย พบว่า ผู้เ รีย นมีค่ า เฉลี่ย ของคะแนนก่ อ น
เรีย นเท่ า กับ 7.93 คะแนน และค่ า เฉลี่ย ของคะแนน
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนเท่ากับ 5.7 คะแนน และเมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและผลสัมฤทธิ ์ทางการ
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เรียน พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .5
6.3 ผลการศึกษาเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและ
หลังเรียนจากการพัฒนาทักษะด้านการคิดเลขเร็วของผู้
เรียนด้วยการเรียนด้วยแอปพลิเคชันบนอุ
่
ปกรณ์แท็บเล็ต
ตารางที่ 3 แสดงการศึก ษาเปรียบเทีย บคะแนนก่ อ น
เรียนและหลังเรียนทักษะด้านการคิดเลขเร็ว
ของผู้เรียนด้วยการเรียนด้วยแอปพลิเคชัน่
บนอุปกรณ์แท็บเล็ต
(n = 0)

คะแนนเฉลี่ย
x¯
ก่อนเรียน
.0
หลังเรียน
.0
*มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี .5

S.D.
.2
2.0

t

P

.1

.

จากตารางที่ 3 แสดงการศึกษาเปรียบเทียบคะแนน
ก่ อนเรียนและหลังเรียนทักษะด้านการคิดเลขเร็วของ
ผูเ้ รียนด้วยการเรียนด้วยแอปพลิเคชันบนอุ
่
ปกรณ์แท็บเล็ต
จํานวน 3 คน ผลการวิจยั พบว่า ผูเ้ รียนมีค่าเฉลีย่ คะแนน
ของก่อนเรียนเท่ากับ 33.5 คะแนน และมีค่าเฉลีย่ คะแนน
หลังเรียนเท่ากับ 37.7 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
ก่อนเรียนและหลังเรียนทักษะด้านการคิดเลขเร็ว พบว่า
คะแนนหลังเรียนทักษะด้านการคิดเลขเร็วสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .5
6.4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูเ้ รียนทีม่ ตี ่อ
แอปพลิเคชันบนอุ
่
ปกรณ์แท็บเล็ต
ตารางที่ 4 แสดงความพึงพอใจของผูเ้ รียนทีม่ ตี ่อ
แอปพลิเคชันบนอุ
่
ปกรณ์แท็บเล็ตในด้าน
เนื้อหา
รายการที่ประเมิ น

x¯

S.D.

1. เนื้อหา
2. ด้านเสียง
. ด้านการใช้งาน
ค่าเฉลี่ยรวม

4.6
4.57
4.5
4.56

.53
.67
.64
.6

ระดับ
ความพึง
พอใจ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ

จากตารางที่ 4 แสดงความพึงพอใจของผู้เรียนที่ม ี
ต่ อ แอปพลิเ คชัน่ บนอุ ป กรณ์ แ ท็บ เล็ต ในด้า นเนื้ อ หา
ผลการวิจยั พบว่า ผูเ้ รียนมีความพึงพอใจมากทีส่ ุด โดย
มีคา่ เฉลีย่ รวม 4.56
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ปี ที่ 7 ฉบั บ ที่ 2 กรกฎาคม – ธั น วาคม 2559

. อภิ ปรายผลการวิ จยั
7. ผลของการหาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันบน
่
อุปกรณ์แท็บเล็ต เรื่องการบวก ด้วยเทคนิค ซีคริท อ๊อฟ
เมนเทิล แมธ เพื่อสร้างเสริมทักษะการคิดเลขเร็ว สําหรับ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
6.67/6.67 ทีไ่ ด้กําหนดไว้ สามารถนํามาใช้ในการเรียน
การสอนเสริมได้นนั ้ เป็ นผลมาจากการสร้างขึน้ อย่างเป็ น
ระบบตามหลักการของ ADDIE model [10] และแนวคิด
ของ Loch and Donovan [1] โดยเริม่ จากการศึกษาเรื่อง
กระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ด้วย
เทคโนโลยีของแท็บเล็ต คือ การศึกษาค้นคว้า เกี่ยวกับ
ประโยชน์ขอ้ ดีขอ้ เสีย ของการนําเทคโนโลยีจากแท็บเล็ต
ใช้ในการเรียนการสอน ได้มกี ารจัดบทเรียนต่างๆ นอกจากนี้
ยังมีการดําเนินการทดลองที่เป็ นไปตามกระบวนการของ
การวิจ ัยมีการแก้ ไขปรับปรุ งแอปพลิเคชัน่ ให้ ม ีค วาม
สมบูรณ์ มากขึน้ และสามารถนํ าไปใช้ เป็ นสื่อการสอนได้
โดยการใช้แท็บเล็ตนัน่ ช่วยทําให้ผู้เรียนได้เกิดกระบวน
การเรียนรูเ้ ข้าใจในบทเรียนนอกจากนี้ผูเ้ รียนยังสามารถ
โต้ตอบกันผ่านแอปพลิเคชันบนอุ
่
ปกรณ์ แท็บเล็ตได้อีก
ด้วย การใช้แท็บเล็ตจึงส่งผลให้การเรียนรูม้ ปี ระสิทธิภาพ
มากขึน้
7. ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและผล
สัมฤทธิ ์ทางการเรียนของแอปพลิเคชันบนอุ
่
ปกรณ์ แท็บ
เล็ต พบว่า มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงกว่าคะแนนก่อน
เรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .5 เป็ นไปตาม
สมมติฐานทีต่ ไั ้ ว้ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างทีเ่ รียนด้วย
แอปพลิเคชันนี
่ ้ มีความรูแ้ ละความเข้าใจในเนื้อหาทีเ่ รียน
มากขึ้น เนื่ องจาก การบวก ด้วยเทคนิ ค ซีค ริท อ๊ อ ฟ
เมนเทิล แมธ ของ Arthur Benjamin คือ การบวกเลขจาก
ทางซ้ ายไปทางขวา ซึ่งเวลาที่ผูเ้ รียนอ่านจะอ่านออกเสียง
ตัวเลขจากทางซ้ายไปทางขวา ดังนั น้ การคิดเกี่ยวกับ
ตัวเลขและการคํานวณจากซ้ายไปขวาจึงดูเป็ นธรรมชาติ
กว่า Arthur Benjamin จึงพบว่า นี้คอื วิธที เ่ี ป็ นธรรมชาติ
และส่งผลให้ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนในการบวกเลขในใจ
ได้รวดเร็วและถูกต้องมากยิง่ ขึน้ ประกอบกับผลทีม่ าจาก
แอปพลิเคชัน่ ที่ม ีต วั อักษร ภาพ การ์ตูนและเสียงช่วย
ดึงดูดความสนใจของผูเ้ รียนและบทเรียนยังเปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ รียนได้มสี ว่ นร่วมในการเรียนรูอ้ กี ทัง้ ยังสามารถทบทวน
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บทเรียนได้บ่ อย ตามความต้องการของตนเอง ทํ าให้
ผูเ้ รียนเกิดความรูค้ วามเข้าใจในบทเรียนหลังจากการเรียน
มากยิง่ ขึน้ สอดคล้องกับDanail and Gunawardena [1]
ที่ไ ด้ ทํ า การศึก ษาผลของการใช้ แ ท็ บ เล็ ต ในการสอน
คณิตศาสตร์สําหรับนักเรียนชัน้ ประถม ซึ่งจากจากการ
เปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียน ปรากฏให้เห็นว่า
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของผู้
เรียนมีการกระจายตัวสูง ทําให้คะแนนของผลสัมฤทธิ ์หลัง
เรียนนัน้ เพิม่ ขึน้ แบบไม่เกาะกลุ่มกัน เนื่องจากกลุ่มตัวอย่าง
ทีก่ ารทดลองได้มาจากการ สุม่ แบบกลุม่ ด้วยการจับสลาก
อย่างง่ายจากห้องเรียนทีม่ กี ารคละกันของผูเ้ รียนระดับผล
การเรียน เก่ง กลาง อ่อน ประกอบกับทักษะพื้นฐานใน
การใช้งานแอปพลิเคชันบนอุ
่
ปกรณ์ แท็บเล็ตของผู้เรียน
นัน้ แตกต่างกัน
7.3 ผลของการศึกษาเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน
และหลังเรียนทักษะด้านการคิดเลขเร็วของผูเ้ รียนด้วยการ
เรียนด้วยแอปพลิเคชันบนอุ
่
ปกรณ์แท็บเล็ต พบว่า คะแนน
หลังเรียนทักษะด้านการคิดเลขเร็วสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .5 เป็ นไปตามสมมติฐานที่
ตัง้ ไว้ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างทีเ่ รียนด้วยแอปพลิเคชัน่
นี้ช่วยในการพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็วของผู้เรียนให้ม ี
ทักษะสูงขึน้ เนื่องจาก การบวก ด้วยเทคนิค ซีคริท อ๊อฟ
เมนเทิล แมธ เป็ นการบวกเลขจากทางซ้ายไปทางขวาใน
ใจ ทีไ่ ม่ใช้กระดาษในการทดเลข จึงช่วยลดเวลาในการทํา
โจทย์แต่ละข้อ ให้ได้ผลลัพธ์ทถ่ี ูกต้อง รวดเร็วและแม่นยํา
อีกทัง้ บทเรียนแอปพลิเคชันนี
่ ้ ผู้ว ิจยั ได้นําเอาแบบวัด
ทักษะการคิดเลขเร็วจากแบบฝึ กเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
เลขเร็วจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ที่มกี ารนํ ามาทดลองใช้กบั โรงเรียนใน 5 เขตพื้นที่การ
ศึกษาครอบคลุมในทุกภูมภิ าคของประเทศไทย สอดคล้อง
กับอุบลรัตน์ [1] ทีไ่ ด้ทาํ การศึกษาการพัฒนาทักษะการ
คิดเลขเร็วโดยใช้แบบฝึ กทักษะคณิตคิดเลขเร็ว กลุ่มสาระ
การเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ชัน้ ประถมศึกษา พบว่า นักเรียน
ที่เรียนด้วยแบบฝึ กทักษะคณิตคิดเลขเร็วในการจัดการ
เรียนการสอน มีคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่ อนเรียนในทุกหน่ วยการเรียนรู้
และทุ กฉบับ ที่ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ .5 มี
ค่าเฉลีย่ ของผลการพัฒนาเพิม่ ขึน้ คิดเป็ นร้อยละ 7.3
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7.4 ผลความพึงพอใจของผูเ้ รียนทีม่ ตี ่อแอปพลิเคชัน่
บนอุ ปกรณ์ แท็บเล็ต เรื่องการบวก ด้วยเทคนิ ค ซีคริท
อ๊อฟ เมนเทิล แมธ เพื่อสร้างเสริมทักษะการคิดเลขเร็ว
สําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 พบว่า ผู้เรียนมี
ความพึงพอใจมากที่สุด ในเรื่องต่างๆ คือ การมีความ
น่ า สนใจของวิ ธี ก าร และขัน้ ตอนในการเรี ย นด้ ว ย
แอปพลิเคชันบนอุ
่
ปกรณ์ แท็บเล็ต ความชัดเจนในการ
อธิบายเนื้อหา การบรรยายทําให้ผเู้ รียนเข้าใจเนื้อหาได้ดี
ขึน้ ความถูกต้องของภาษาที่ใช้บรรยายเนื้อหาและความ
เหมาะสมของช่วงเวลาทีใ่ ช้ตลอดบทเรียนทัง้ หมด เนื่องจาก
แอปพลิเคชันบนอุ
่
ปกรณ์ แท็บเล็ต ที่ผู้วจิ ยั สร้างขึน้ เป็ น
สือ่ การเรียนการสอนทีน่ กั เรียนสามารถศึกษาหาความรูไ้ ด้
ไม่จาํ กัดจํานวนครัง้ ไม่จาํ กัดเวลาในการเรียนและไม่จาํ กัด
สถานที่ ทําให้เกิดความสะดวกในการเข้าสูก้ ารเรียนรู้ อีก
ทัง้ แอปพลิเคชันยั
่ งง่ายต่อการใช้งาน มีการจัดเรียงเนื้อหา
อย่างชัดเจน ง่ายต่อการเข้าใจ ซึ่งความพึงพอใจของผู้
เรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 สอดคล้องกับวรัษฐา [1] ที่
ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เกีย่ วกับความพึงพอใจของผูเ้ รียนต่อ
แอปพลิเคชัน่ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสีเ่ หลีย่ ม สําหรับ
ระบบ ปฎิบตั ิการไอโอเอส บนอุปกรณ์ แท็บเล็ต ผลการ
วิจยั พบว่าผูเ้ รียนมีความพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลีย่ รวม
4.4
. ข้อเสนอแนะ
. ข้อเสนอแนะจากงานวิ จยั
.. แอปพลิเคชันบนอุ
่ ปกรณ์แท็บเล็ต มีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เป็ นผลมาจากการ
สร้างขึน้ อย่างเป็ นระบบตามหลักการของ ADDIE model
และแนวคิดของ Loch and Donovan ดังนัน้ การผลิตสือ่
การเรียนการสอนต่ างๆ ที่ม ีล กั ษณะคล้ายคลึงกันควร
นําเอา หลักการของ ADDIE model ในการผลิตสื่อและ
แนวคิดของ Loch and Donovan สําหรับการศึกษา
ประโยชน์ ข้ อ ดี ข้ อ เสี ย ของสื่ อ ต่ า ง ๆ แล้ ว จึ ง นํ า ไป
ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
.. ผู้ เ รีย นที่ เ รี ย นด้ ว ย แอปพลิ เ คชัน่ บน
อุปกรณ์ แท็บเล็ต มีทกั ษะการคิดเลขเร็วและผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้นกว่าก่ อนเรียน ดังนัน้ สถานศึกษา
ควรส่งเสริมให้ม ีการนํ าเอาแอปพลิเคชันนี
่ ้ มาใช้ในการ
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เรียนการสอน เพื่อให้ครูผสู้ อนได้พฒ
ั นาความสามารถใน
การสอนและกระบวนการในการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนโดยการ
นํ าเอาแอปพลิเคชันไปใช้
่
ในการจัดการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์
..3 ผู้ เ รี ย นมี ค วามพึง พอใจต่ อ การเรี ย น
แอปพลิเคชันบนอุ
่
ปกรณ์ แท็บเล็ต อยู่ในระดับมากที่สุด
ดังนัน้ ครูผสู้ อนควรนํ าเอาความพึงพอใจในการเรียนรู้ มา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนกับรายวิชาต่างๆ เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนรูแ้ ละส่งผลต่อการ
เรียนรูไ้ ปในทิศทางทีด่ ขี น้ึ
.2 ข้อเสนอแนะในการทําวิ จยั ครัง้ ต่อไป
.. ควรมีการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับตัวแปรอิสระ
ในด้านของระดับผลการเรียนของผูเ้ รียนและระดับทักษะ
ของผู้ เ รียน รวมถึง ตัว แปรตาม ในด้ า นมโนทัศ น์ แ ละ
ตรรกะสัญลักษณ์ ที่ม ีความสัมพันธ์ก ับการเรียนรู้ของ
ผู้ เ รีย น จากแอปพลิ เ คชัน่ บนอุ ป กรณ์ แ ท็ บ เล็ ต เพื่ อ
นํามาใช้กบั วิชาคณิตศาสตร์และสาระการเรียนรูต้ ่างๆ
.. ควรมีก ารศึก ษาวิจ ัยเพิ่ม เติม เกี่ย วกับ
แอปพลิเคชันบนอุ
่
ปกรณ์ แท็บเล็ต เพื่อสร้างเสริมทักษะ
การคิดเลขเร็ว ในเรื่องอื่นๆ ที่ม ีรายละเอียดและความ
ซับซ้อนมากยิง่ ขึน้ เช่น การลบ การคูณ การหารและเลข
ยกกําลังต่างๆ
..3 ควรมีการศึกษาวิจยั เพื่อเปรียบเทียบผล
ของการเรียนรูด้ ว้ ย แอปพลิเคชันบนอุ
่
ปกรณ์แท็บเล็ต กับ
เทคนิคการคิดเลขเร็วอื่นๆ เช่น การคิดเลขเร็วแบบคุมอง
เทคนิคจินตคณิต Geometer’s Sketchpad โปรแกรม
. กิ ตติ กรรมประกาศ
ได้ ร ับ ทุ น สนั บ สนุ น การวิ จ ัย ด้ า นเทคโนโลยี เ พื่ อ
การศึ ก ษา จากสํ า นั ก การศึ ก ษา กรุ ง เทพมหานคร
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