
แบบการน าเสนอนวตักรรมการจัดการเรยีนการสอน 

“ใชพ้ื้นทีเ่ป็นฐาน ใชน้วตักรรมในการขับเคลื่อน BKKP INNOVATION” 

๑. ชื่อนวัตกรรม 
การสร้างแบบฝึกทักษะการคิดค านวณ เรื่อง การหาตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) ของจ านวนนับ

ไม่เกิน ๓ หลัก เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
๒. ชื่อผู้เสนอนวัตกรรม 

นางสาวธารารัตน์  รวมศิลป์ 
๓. ความเป็นมาและความส าคัญของนวัตกรรมที่น าเสนอ 

ในสังคมยุคปัจจุบันเป็นยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( IT : Information Technology) 
ส่งผลให้ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารต่างๆ และถ่ายทอดส่งต่อออกไปได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการ
จัดการเรียนการสอนในปัจจุบันจึงควรพัฒนาทักษะทางความคิดของผู้เรียนควบคู่ไปกับการเรียนการ
สอนตามเนื้อหาที่มีอยู่แล้ว เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิด สามารถพิจารณาข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ที่ได้
รับมา และสามารถถ่ายทอดไปสู่ผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพคณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการ
พัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให้ความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีเเบบเเผน สามารถ
วิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางเเผน ตัดสินใจเ เก้
ปัญหา เเละน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็น 
เครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเเละศาสตร์อ่ืนๆ คณิตศาสตร์ จึงมีประโยชน์
ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เเละสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ างมีความสุข 
(กระทรวงศึกษาธิการ,๒๕๕๑)  

การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์จึงถือเป็นเรื่องส าคัญที่ครูผู้สอนควรค านึงถึง เพราะ
คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือน าไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเศรษฐกิจและ
สังคม อีกทั้งยังเป็นพ้ืนฐานส าหรับการค้นคว้าวิจัยทุกประเภท ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
ทุกแขนง ล้วนจ าเป็นต้องอาศัยหลักการทางคณิตศาสตร์ทั้งสิ้น และเป็นที่ยอมรับว่าคณิตศาสตร์เป็น
ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ให้สามารถคิดได้อย่างมีระบบ มีเหตุผลแก้ปัญหา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือช่วยในการเตรียมผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาที่พบในชีวิตได้อย่างถูกต้อง ผู้เรียนที่จะสามารถเรียนคณิตศาสตร์ได้
ดีจ าเป็นต้องมีพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาที่ดี เพราะวิชาคณิตศาสตร์ถือเป็นวิชาที่
เริ่มต้นด้วยเรื่องที่ง่ายไปสู่เรื่องที่ยากขึ้น หากผู้เรียนไม่มีทักษะการคิดค านวณ ไม่เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างจ านวนเลขไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบวก ลบ คูณ หรือหารแล้ว ผู้รียนก็จะไม่สามารถที่จะเรียนรู้
ความสัมพันธ์ของจ านวนเลขในขั้นสูงต่อไปได้ (กรมวิชาการ. ๒๕๔๙ : ๒-๓ ) 

 
จากผลการส ารวจการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net) ชั้นประถมศึกษา

ชั้นปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของสถาบันทดสอบการศึกษาเเห่งชาติ (สทศ.) ในรายวิชาคณิตศาสตร์
พบว่า มีคะเเนนเฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด (สถาบันทดสอบทางการศึกษาเเห่งชาติ : 
๒๕๕๘) ซึ่งสอดคล้องกับการสังเกตผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนประถมนนทรี ที่มี



ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการหาตัวคูณร่วมน้อย (ค .ร.น.) อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า
ผู้เรียนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถหาค าตอบ คิด วิเคราะห์ เเก้ปัญหา เเละตรวจค าตอบได้อย่างถูกต้อง ซึ่ง
เรื่องของการหาตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) ถือเป็นเรื่องพ้ืนฐานของวิชาคณิตศาสตร์ ถ้าไม่รีบแก้ไขก็จะ
ส่งผลต่อการเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์เรื่องอ่ืนๆ ทั้งนี้สาเหตุอาจมาจากตัวผู้เรียนเอง คือผู้เรียน
อาจมีความเบื่อหน่าย ไม่เข้าในบทเรียนเท่าที่ควร และมีเจตคติด้านลบต่อวิชาคณิตศาสตร์ หรือ การ
จัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนยังไม่มีความน่าสนใจเท่าที่ควร ขาดการฝึกทักษะให้กับผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง ครูผู้สอนไม่ได้ผลิตสื่อตรงตามกระบวนการที่เหมาะสมกับเรื่องที่สอน (กรมวิชาการ.๒๕๓๙ : 
๒๘)   

จากการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่๖ ท าให้ผู้จัดท าได้ทราบปัญหาของผู้เรียนเกี่ยวกับการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการหาตัว
คูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) จึงได้คิดท่ีจะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒
โรงเรียนประถมนนทรี โดยการใช้แบบฝึกทักษะมาเป็นเครื่องมือประกอบการเรียนการสอนเพ่ือ
แก้ปัญหาทางการเรียนรู้ครั้งนี้ เนื่องจากแบบฝึกทักษะจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้น จดจ า
เนื้อหาในบทเรียนและค าศัพท์ต่าง ๆ ได้คงทนท าให้เกิดความสนุกสนานขณะเรียน ท าให้ผู้เรียนทราบ
ความก้าวหน้าของตนเอง ผู้เรียนสามารถทบทวนความรู้ได้ด้วยตนเอง แบบฝึกทักษะสามารถน ามา
วัดผลการเรียนที่เรียนแล้ว ช่วยให้ครูทราบข้อบกพร่องของผู้เรียนและน าไปปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที 
(ไพบูลย์  มูลดี.๒๕๔๖:๕๒)  นอกจากนี้แบบฝึกทักษะยังช่วยในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล ท า
ให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จทางจิตใจมากขึ้น ช่วยให้ผู้เรียนฝึกฝนได้เต็มที่ (ประทีป  แสงเปี่ยมสุข.
๒๕๓๘:๓๔)  ครูผู้สอนควรให้ผู้เรียนได้ท าแบบฝึกทักษะเพ่ือเป็นการทบทวนเนื้อหาและประเมิน
ตนเองประโยชน์ของแบบฝึกจะท าให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนยิ่งขึ้น มีความเชื่อมั่นความรับผิดชอบต่อ
งานที่ท า ผู้เรียนสามารถใช้ทบทวนบทเรียน และเห็นความก้าวหน้าของตนเองด้วย ตลอดจนช่วยลด
ภาระการสอนของครู ใช้เป็นเครื่องมือวัดผลการเรียนท าให้ครูทราบจุดเด่นจุดด้อยของผู้ เรียนได้
ชัดเจน อันเป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป (สุเทวี แก้วนิมิตดี.๒๕๔๗ : ๔๐) ดังนั้น
ผู้วิจัยเห็นว่าแบบฝึกทักษะมีความเหมาะสมที่ครูผู้สอนจะน ามาใช้กับผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาจึง
ต้องการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเรื่องการหาตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) โดยใช้แบบฝึกทักษะเพ่ือช่วย
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น 
 

ในครั้งนี้ผู้จัดท าจึงมีความสนใจที่จะสร้างแบบฝึกทักษะการคิดค านวณ เรื่อง การหาตัว
คูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) ของจ านวนนับไม่เกิน ๓ หลัก เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนประถมนนทรี ให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
ครูผู้สอนไม่น่าเบื่อ ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจที่จะเรียน กระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น และเพ่ือให้
ผู้เรียนมีความเข้าใจและเป็นรากฐานส าคัญของการเกิดทักษะกระบวนการคิดเพ่ือหาค าตอบได้อย่าง
ถูกต้อง 

 
 
 
 
 



๔. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือศึกษาแนวทางการสร้างแบบฝึกทักษะการคิดค านวณ เรื่อง การหาตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) 

ของจ านวนนับไม่เกิน ๓ หลัก (๑๐ แบบฝึกย่อย) 
๒. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การหาตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) ของจ านวนนับไม่เกิน ๓ 

หลักโดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดค านวณ เรื่อง การหาตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) ของจ านวนนับไม่
เกิน ๓ หลัก 

๕. เป้าหมาย 
- เชิงปริมาณ 

๑. แบบฝึกทักษะการคิดค านวณ เรื่อง การหาตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) ของจ านวนนับไม่เกิน 
๓ หลัก ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด ๗๕/๗๕ 

๗๕ ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละของค าตอบในการท าแบบฝึกทักษะของ
กลุ่มตัวอย่าง 

๗๕ ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลี่คิดเป็นร้อยละของแบบทดสอบที่กลุ่มตัวอย่างท าได้หลังจาก
ท าแบบฝึกทักษะ 

๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การหาตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) ของจ านวนนับไม่เกิน ๓  
หลัก โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดค านวณ เรื่อง การหาตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) ของจ านวนนับ
ไม่เกิน ๓ หลัก สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีการพัฒนาไปในทางที่ดี
ขึ้น ตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดท า 

- เชิงคุณภาพ 
๑. ผู้เรียนสามารถหาตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) ของจ านวนนับไม่เกิน ๓ หลักได ้
๒. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การหาตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) ของจ านวนนับไม่

เกิน ๓ หลักดีข้ึน 
๖. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ผู้จัดท าได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

๑. ศึกษาค้นคว้าหนังสือ ต ารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
๒. ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
๓. วางแผนสร้างแบบฝึกทักษะ 
๔. เก็บรวบรวมข้อมูล 
๕. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
๖. สรุปผลการด าเนินงาน 

       ๗.  ผลการด าเนนิการ/ประโยชนท์ี่ไดร้ับ 

๑. ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒ สามารถหาตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) ของจ านวน
นับไม่เกิน ๓ หลักได ้

๒. ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การหาตัว
คูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) ของจ านวนนับไม่เกิน ๓ หลักดีข้ึน 

     



   ๘. ปัจจัยความส าเร็จ 
๑. แบบฝึกทักษะการคิดค านวณ เรื่อง การหาตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) ของจ านวนนับไม่เกิน 

๓ หลัก ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
  ๒. การให้ความร่วมมือและใฝ่รู้ของผู้เรียน 
   ๙. บทเรียนที่ได้รับ 
                     ๑. การสร้างแบบฝึกทักษะความค านึงถึงเนื้อหาสาระในบทเรียน ไม่ควรมีข้อความหรือ  
          เนื้อหาในแบบฝึกมากเกินไป 
        ๒. แบบฝึกทักษะได้ช่วยให้ผู้เรียนฝึกฝนตนเอง และทราบข้อบกพร่องของตนเอง เพ่ือหา  

           แนวทางในการแก้ไขและพัฒนาต่อไป 

   ๑๐. การเผยแพร/่การไดร้บัการยอมรบั/รางวลัทีไ่ดร้บั 

                     ๑. น าเสนอผู้บริหารในรูปแบบของการรายงานการปฏิบัติงาน 

                     ๒. เผยแพร่ในเว็ปไซต์โรงเรียนประถมนนทรี 
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               เพื่อพัฒนาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ส าหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่๖ 
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