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ผลงานวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง เลขยกก าลัง 
                     ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดอุเบกขาราม ปีการศึกษา 2563 

 

ผู้วิจัย  นางสาวอังคาร  สุริยนต์. 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 

บทคัดย่อ  

รายงานการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยก
ก าลังและให้นักเรียนหาเลขยกก าลังได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็วขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 
นักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดอุเบกขาราม ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง
เลขยกก าลัง จ านวน 11 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบฝึกเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เรื่อง เลขยกก าลัง 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าประสิทธิภาพ
ของแบบฝึก เรื่อง เลขยกก าลังของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ผลการวิจัย พบว่า ในการใช้แบบฝึกดังกล่าวท าให้ผู้เรียนได้ทบทวนและเสริมทักษะและนักเรียนมี
ความสนใจ  ไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเข้าใจในบทเรียน   และมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้นจากการทดสอบก่อนเรียน    นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 32.73หลังจากที่
นักเรียนได้ใช้แบบฝึกเสริมทักษะนักเรียนมีทักษะการคิดค านวณมากขึ้นเมื่อมาถึงทดสอบหลังเรียน  ซึ่งเป็นครั้ง
สุดท้าย  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์  ร้อยละ  56.97ซึ่งเป็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ค าน า 
 
 ในปัจจุบันนี้การศึกษาของไทยได้มีความก้าวหน้าอย่างมากมายซึ่งครูควรจะมีการพัฒนางานของ
ตนเองหรือด้านการเรียนการสอนให้คุณภาพดียิ่งขึ้น 
 จากการเรียนที่ครูมีการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์นับว่าเป็นสิ่งที่ดีท่ีเด็กนักเรียนควรมี
ความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอนและเมื่อครูได้พบปัญหาต่างๆ ครูก็ควรจะมีการแก้ไขในปัญหานั้นๆ ด้วย
เหตุนี้ครูต้องมีการวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งเป็นงานที่เกิดจากความต้องการที่ครูจะพัฒนางานสอนให้ดีขึ้นเพ่ือสนอง
ความต้องการของนักเรียนมากท่ีสุด ผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากงานวิจัยคือ นักเรียน ก็จะมีความสุขในการ
เรียน ตลอดจนครูก็จะมีกิจกรรมมากมายมีการพัฒนาในงานของตนเอง โรงเรียนก็ได้ชื่อว่า ผลิตนักเรียนมี
คุณภาพออกสู่สังคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทที่ 1 
บทน า 

  
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เกี่ยวกับความคิดเราใช้คณิตศาสตร์พิสูจน์อย่างมีเหตุผลว่าสิ่งที่เราคิดนั้นถูกต้อง

หรือไม่ มนุษย์สร้างสัญลักษณ์แทนความคิด และสร้างกฎในการน าสัญลักษณ์มาใช้ เพ่ือสื่อความหมายที่เข้าใจ

ตรงกัน คณิตศาสตร์จึงมีภาษาเฉพาะของตัวเอง ที่สื่อความหมายเป็นภาษาตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์

แทนความคิด เป็นภาษาสากลที่ทุกชาติทุกภาษาที่เรียนคณิตศาสตร์เข้าใจตรงกัน ความงดงามของคณิตศาสตร์

คือความมีระเบียบแบบแผนและความกลมกลืน นักคณิตศาสตร์ได้พยายามแสดงความคิดสร้างสรรค์และ

จินตนาการท่ีกว้างขวางมากขึ้น ประกอบกับการที่มนุษย์ต้องตอบค าถามหรือแก้ปัญหาที่ซับซ้อนยุ่งยากมากขึ้น 

แต่ความรู้เดิมไม่สามารถตอบค าถามหรือแก้ปัญหาได้ ท าให้คณิตศาสตร์ขยายตัวออกไปตามความต้องการของ

มนุษย์ (ยุพิน พิพิธกุล , 2530, หน้า 2-3) แนวโน้มของการเรียนการสอนคณิตศาสตร์มีทิศทาง ไปทาง

คณิตศาสตร์บริสุทธิ์มากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความคิดเชิงจินตนาการ(สุนทร ชนะกอก, 2528, หน้า 1) 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดอุเบกขารามยังขาดทักษะการคิดค านวณและหาจ านวนเต็ม 
หรือบางคนท าได้แต่ท าได้ช้ามาก  บางคนท าได้เร็วแต่ค าตอบไม่ถูกต้อง  เป็นเหตุให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนไม่ดีเท่าท่ีควร 

ผู้วิจัยได้จัดท า วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะจ านวน
เต็ม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 ขึ้น 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.    เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกก าลัง 
2.    ให้นักเรียนหาเลขยกก าลังได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็วขึ้น  

ขอบเขตของการวิจัย 



การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
    โรงเรียนวัดอุเบกขารามปีการศึกษา  2563 จ านวน 11  คน 

เนื้อหาในการวิจัย เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเลขยกก าลัง 
         ระยะเวลาการศึกษา ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2563 
ค านิยามศัพท์ 
        ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่ได้จากการทดสอบของนักเรียน  ที่ครูผู้สอนเป็นผู้วัดผลหลัง
การเรยีนแต่ละเรื่อง 
สมมติฐานของการวิจัย 
    นักเรียนมีความเข้าใจ จากการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง เลขยกก าลัง 
กรอบความคิดในการศึกษาวิจัย 
 ตัวแปรต้น แบบฝึกเสริมทักษะ 
 ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกก าลัง 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

นักเรียนสามารถหาเลขยกก าลังได้อย่างถูกต้อง  และรวดเร็วขึ้น  

บทที่ 2 
แนวคิด  ทฤษฎีและงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 

 
            การวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง เลขยกก าลัง
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
และนักเรียนสามารถค านวณได้เร็วถูกต้อง น าไปใช้ในชีวิต ประจ าวัน ได้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้   ผู้วิจัยได้
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 

1.    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2.    งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน         
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เป็นผลลัพธ์ของการด าเนินการจัดการศึกษาเป็นตัวบ่งชี้ถึง

ความรู้  ความสามารถทางสติปัญญาของผู้เรียน และด้านอ่ืนๆที่สามารถก าหนดขึ้นได้   นอกจากนี้ยังแสดงถึง
คุณค่าของหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนความรู้ ความสามารถของผู้บริหาร ครูผู้สอน
และผู้ที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ 
ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีผู้ให้ไว้หลากหลาก  ที่น่าสนใจและสอดคล้องกับการวิจัยครั้ง
นี้ได้แก ่ ความหมายของอายส์เนค  และไมลี  (Eysneck  and  Meile 1986  :  16  อ้างในนพดล  เจนอักษร 
, 2544 :  143- 146 ) ก็คือ  ดัชนีชี้ประสิทธิภาพและคุณภาพการจัดการศึกษา  ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนอาจเกิด



กระบวนการวัดผล  หลังกิจกรรมการเรียนการสอน  หรือระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนการสอนก็ได้  สอดคล้อง
กับความหมายที่  ไพศาล  หวังพานิช  (2536 : 139)  ให้ไว้ว่า คือคุณลักษณะความสามารถของบุคคลอันเกิด
จากการเรียนการสอน  เป็นผลของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกิดจากการอบรม
หรือการสั่งสอน 
         จากความหมายที่กล่าวมาแล้ว  เราอาจจะประมวลความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ว่า  คือ
ความรู้  ความเข้าใจ  ทักษะ  และทัศนคติอันเกิดจากการเรียนรู้  ซึ่งอาจวัดได้จากการทดสอบระหว่างหรือหลัง
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ด้วยการทดสอบหรือวิธีการอ่ืนๆนอกจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะบอก
คุณภาพของผู้เรียนแล้วยังแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของหลักสูตร  คุณภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน  ตลอดจนความรู้ความสามารถของครูผู้สอนและผู้บริหารอีกด้วย 
องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียน 

การที่ผู้เรียนจะเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการเรียนเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายปัจจัย
อยู่เหมือนกัน  ดังที่มีนักวิชาการได้ให้ความเห็นไว้ต่างๆดังต่อไปนี้  ในปี  ค.ศ. 1969 ฮาวิกเฮิร์ส และนูกาเทน 
(Harvighurst and Neugarten 1969 : 157 ) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของผลสัมฤทธิ์ ในการเรียนว่ า
ประกอบด้วยความสามารถที่ติดตัวมาแต่ก าเนิดชีวิตและการอบรมในครอบครัว  ประสิทธิภาพของ
โรงเรียน และความเข้าใจเกี่ยวกับตนเองและการมุ่งหวังในอนาคต  เจ็ดปีต่อมา บลูม (Bloom 1976:160 )
เสนอว่าองค์ประกอบที่มีอิทธิต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้แก่ตัวแปรส าคัญสามตัว คือ คุณสมบัติด้านความรู้
คุณลักษณะด้านจิตพิสัยและคุณภาพของการสอน ซ่ึงประกอบด้วยการชี้แนะ การบอกจุดมุ่งหมายของการ
เรียน  การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนการเสริมแรงจากคุณครู  การให้ข้อมูลย้อนกลับถึงความบกพร่องหรือ
ความเหมาะสม  และการแก้ไขข้อบกพร่อง 
  
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
                เยาวลักษณ์  โทณผลิน  (2547)  การสอนคณิตศาสตร์  เรื่อง การพัฒนาทักษะการหาผลคูณของ
นักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ 3 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าระหว่างการใช้แบบฝึกทักษะทั้ง   2 ชุดซึ่ง
เกี่ยวกับแบบฝึกทักษะการหาผลคูณของจ านวนต่างๆ  นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 67.4 และ 
74.6 ตามล าดับ นับว่าเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละที่สูงในระดับที่น่าพอใจ   นอกจากนี้ จากการทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการหาผลคูณทั้ง 2 ชุด พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละเพ่ิมขึ้น 54 .00 โดยที่ก่อนการใช้แบบฝึกทักษะ นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 36.00 แต่ภายหลังการ
ใช้แบบฝึกทักษะ นักเรียนได้คะแนนร้อยละ 90.00 แสดงว่าแบบฝึกทักษะการหาผลคูณทั้ง 2 ชุด ที่จัดท าขึ้น 
เป็นแบบฝึกทักษะที่สามารถพัฒนาทักษะของนักเรียนในการหาผลคูณของจ านวนที่มากกว่าสามหลักกับ
จ านวนที่มากกว่าสามหลักได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เพราะเป็นแบบฝึกทักษะที่สร้างขึ้นโดยอาศัยหลักการเรียนรู้ที่เริ่ม
จากง่ายไปหายาก เป็นการฝึกซ้ าๆ และมีรูปแบบการฝึกเป็นล าดับขั้นตอนที่ดี  นักเรียนสามารถใส่ผลคูณได้ถูก
ที ่และรวมผลคูณได้ถูกต้อง 



                อรอุมา ฟุ้งขจร (2547) จากการใชวิธีสอนโดยใชกิจกรรมแบบกลุมเกมแขงขัน เพ่ือพัฒนาทักษะ
การเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6/1 ผลปรากฎวาได้ คะแนนที่คิดเปนรอยละ
สูงที่สุด คือ ร้อยละ87  รองลงมาไดแก กลมุที่ 3 ไดคะแนนคิดเปนรอยละ 81 ,กลมุที่ 2 ไดคะแนนคิดเปนรอย
ละ 78 , กลุมที่ 4 ไดคะแนนคิดเปนรอยละ 75  ,กลุมที่ 1  ไดคะแนนคิดเปนรอยละ 74 , กลุมที่ 6 ไดคะแนน
คิดเปนรอยละ 65 และกลุมที่ 5 ไดคะแนนคิดเปนรอยละ 54  ดังนั้นกลุมที่ 7 จึงไดรับรางวัลจากการท า
กิจกรรมกลุมเกมการแขงขันทางคณิตศาสตรในครั้งนี้จากการท ากิจกรรมของนักเรียนในแตละกลุมมีพัฒนาการ
ไปในทางท่ีดีขึ้น ทั้งนี้แสดงใหเห็นวาการใชวิธีสอนโดยใชกิจกรรมแบบกลุมเกมแขงขันเปนการพัฒนาทักษะการ
เรียนรูทางคณิตศาสตรใหกับผูเรียนอีกทั้งยังเปนกิจกรรมที่สงเสริมและกระตุนใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชา
คณิตศาสตรมากยิ่งขึ้น 

รุ่งตะวัน  โพธิ์ไทร  (2548) การสอนคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาโดยใชกิจกรรมเกมเพ่ือพัฒนา
ทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1/4 พบวาในการจัดกิจกรรมดังกลาวท าใหนักเรียนมี
ความสนใจการเรียน รูสึกสนุกสนาน มีความรับผิดชอบ รูจักท างานเปนกลุม มีการเคลื่อนไหว ท าใหไมเบื่อหน
ายตอการเรียน สงเสริมทักษะในดานตางๆ เกิดความเขาใจบทเรียน เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ใน
ทางบวก และท าใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ตามล าดับ จากการเลนเกมครั้งที1่ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คิดเปนรอยละ 70.00 และเม่ือถึงการเลนเกมครั้งที่4  ซ่ึงเปนครั้งสุดทาย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเปนรอย
ละ 85.00 ซ่ึงเปนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
  
  
  
  
 

 

 

 

บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

  
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเลขยกก าลัง วิชา คณิตศาสตร์ 

และหาเลขยกก าลังได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วขึ้น ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีวิธีด าเนินการ
วิจัย  ดังนี้ 



 ขั้นตอนและวิธีด าเนินการวิจัย 

        การวิจัยประเภทการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research )  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ 

1. ขั้นวางแผน ด าเนินตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
              ผู้วิจัยเคราะห์สภาพปัญหาการเรียนการสอน  วิเคราะห์สาเหตุวิเคราะห์หลักสูตรเกี่ยวกับหลักสูตร
คณิตศาสตร์ระดับชั้น  ม.1  ก าหนดเนื้อหาที่ใช้สอนศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เก่ียวข้องสร้างแบบฝึกเสริมทักษะ 

2. ขั้นปฏิบัติการ ผู้วิจัยน าแบบฝึกเสริมทักษะใช้กับผู้เรียน 
3. สะท้อนผลจากการปฏิบัติจริง น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และศึกษาสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพ่ือ

น ามาปรับปรุงการเรียนการสอนครั้งต่อไป 
 ประชากร 

 ประชากร  ได้แก ่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 โรงเรียนวัดอุเบกขาราม จ านวน  11  คน 
 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 

ตัวแปรต้น    การสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ 
ตัวแปรตาม   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกก าลัง 

 เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 
        แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง เลขยกก าลังของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

       แบ่งออกเป็น  2  ประเภท  คือ  
1. การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 

              น าข้อมูลที่ได้จากการตรวจผลแบบฝึกเสริมทักษะของผู้เรียนและสังเกตจากพฤติกรรมของนักเรียน
มาวิเคราะห์ สรุปแล้วรายงานผลในลักษณะการบรรยาย 

2. การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 
              การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดย ค านวณหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
 การน าเสนอข้อมูล 

        น าเสนอโดยความเรียงประกอบตารางและแผนภูมิ 
 

 

 

 

 

บทที่ 4 



ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
       
      การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เลขยกก าลังโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนวัดอุเบกขาราม ปรากฏผลวิจัยดังนี้ 
 ผลการวิจัย 
ตารางที ่ 1  แสดงผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
  

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ยของร้อยละ 

ก่อนเรียน หลังเรียน 
แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 32.73 56.97 

  
 จากตารางที่ 1  แสดงว่า กิจกรรมการเรียนการสอนโดย ใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง เลขยกก าลัง 

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  กล่าวคือ  นักเรียนมีพัฒนาการ
ทางทักษะ กระบวนการคิดค านวณเรื่องเลขยกก าลังและถูกต้องมากขึ้นตามล าดับ  จากการทดสอบก่อน
เรียน  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ  32.73.  หลังจากที่นักเรียนได้ใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
จ านวนเต็ม ท าให้ผลการทดสอบหลังเรียนเพ่ิมขึ้น เป็น 56.97 ซึ่งเป็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น  ตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
  
  
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที ่ 5 
สรุป  อภิปราย  และข้อเสนอแนะ 

 
จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเลขยกก าลัง โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง 

เลขยกก าลัง ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดอุเบกขาราม  สามารถสรุปผลอภิปรายผลและ
ข้อเสนอแนะได้ดังนี้ 
 สรุปผลการวิจัย 
            การสอนคณิตศาสตร์ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ทักษะของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่าในการใช้แบบฝึกดังกล่าวท าให้ผู้เรียนได้ทบทวนและเสริมทักษะและนักเรียนมีความ
สนใจ ไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเข้าใจในบทเรียน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นจากการทดสอบก่อนเรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ  32.73 หลังจากท่ีนักเรียนได้
ใช้แบบฝึกเสริมทักษะนักเรียนมีทักษะการคิดค านวณมากขึ้นเมื่อมาถึงทดสอบหลังเรียน  ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์  ร้อยละ  56.97  ซึ่งเป็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
อภิปรายผล 
            การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  เป็นการศึกษาผลของการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง เลขยกก าลัง ใน
รายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดอุเบกขา
รามผลการศึกษา พบว่า การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  ด้วยแบบทดสอบก่อนเรียน 
นักเรียนส่วนใหญ่ท าคะแนนได้น้อย  (ร้อยละ  32.73  ) และทดสอบหลังเรียน (ร้อยละ  56.97) คะแนนของ
ผู้เรียนเพิ่มข้ึนตามล าดับ การสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะพบว่าผู้เรียนมีทักษะในการคิดค านวณดีขึ้น และได้
ค าตอบที่ถูก ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เป็นไปตามสมมติฐาน อีกทั้งยังเป็นการเพ่ิมทักษะ
การคิดค านวณ ให้คิดค านวณได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า เพ่ิมความช านาญในการในการคิดค านวณ ส่งผลให้
นักเรียนพัฒนาศักยภาพของตนเอง  ท าให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนสูงขึ้น  สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  
            ผลการศึกษาสรุปได้ว่า  หลังจากการเรียนโดยใช้วิธีสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะท าให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น 
ข้อเสนอแนะ 

1. ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ สามารถน าผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ไปหาแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอน 
           2. ควรมีการวิจัยเรื่องอ่ืนๆ ในวิชาคณิตศาสตร์ต่อไป 
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แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุด 

1. 23 + (-3)2 เท่ากับข้อใด 

 ก. -1    ข. 12    ค. 13    ง. 17 

2 (0.5)4 เท่ากับจ านวนใด 

 ก. 24    ข.      ค. 0.625   ง. 2.0 

3. (9.7)4  (9.7)-3 เท่ากับข้อใด 

 ก. 1    ข. 9.7    ค. (9.7)7   ง. (9.7)-12 

4. 32 2-5 3-1 เท่ากับข้อใด 

 ก.      ข. 1    ค. 3    ง. 0 

5. 50 + 05 + 15 + (-1)5 มีค่าเท่าใด 

 ก. 0    ข. 1    ค. -1    ง. 3 

6. เท่ากับจ านวนใด 

 ก. 0    ข. 1    ค. 2    ง.  

7. ถ้า  3-x  =    แล้ว 32x มีค่าเท่าไร 

2

1
4
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1
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)25.0(2
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43
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1



 ก.     ข.     ค. 3    ง. 9 

8. 2n 2n + 22n มีค่าเท่ากับข้อใด 

 ก. 42n     ข. 22n + 1   ค. 24n    ง. 2n2 + 2n 

9. 0.0000045 เขียนให้อยู่ในรูป A 10n เมื่อ 1 A < 10 และ n เป็นจ านวนเต็มใดๆ ได้เท่าไร 

 ก. 4.5 10-5  ข. 4.5 10-6  ค. 4.5 105  ง. 4.5 106 

10. 5,693 105 เท่ากับจ านวนใด 

 ก. 56,930,000  ข. 569,300,000  ค. 5,693,000,000  ง. 66,930 106  

11. 107 + 106 + 105 + 104 + 102 เท่ากับจ านวนใด 

 ก. 111,101   ข. 1,111,010   ค. 11,111,010  ง. 11,110,100 

12. (-2)7 24 ได้ผลลัพธ์เท่ากับข้อใด 

 ก. -6    ข. 6    ค. -8    ง. 8 

13. ( )6 แทนจ านวนใด 

 ก.      ข.     ค.      ง.    

14. (0.7)4 แทนจ านวนใด 

 ก. 0.28    ข. 0.49    ค. 0.343   ง. 0.2401 

15. 3,125 เขียนในรูปเลขยกก าลังได้เท่ากับข้อใด 

 ก. 53    ข. 54    ค. 55    ง. 56 

 

 

 

 

 

9
1

3
1



 

   







2
1

12
1

32
1

64
1

125
1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฝึกทักษะ 

จงหาว่าเลขยกก าลังต่อไปนี้แทนจ านวนใด 

1) 101      ………………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………………….. 

2) 43       ………………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………………….. 

3) (-2)6 ………………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………………….. 

4) (-6)3     ………………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………………….. 

5) (
2
1

)5 ………………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………………….. 

จงเขียนจ านวนต่อไปนี้ในรูปเลขยกก าลังที่มีฐานเป็นจ านวนเฉพาะ 

1) 81         ………………………………………………………………………… 



    ………………………………………………………………………… 

2) 121        ………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………………… 

3) 169  ………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………………… 

4) 343       ………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………………… 

5) 625       ………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………………… 

 

 

แบบฝึกทักษะ 

จงเขียนผลคูณของเลขยกก าลังต่อไปนี้ในรูปเลขยกก าลัง 

1) 35  38       ……………………………………………………………………………. 

    ……………………………………………………………………………. 

2) 8  89  ……………………………………………………………………………. 

    ……………………………………………………………………………. 

3) 73   (-7)8 ……………………………………………………………………………. 

    ……………………………………………………………………………. 

4) (-2)6(-2)7 ……………………………………………………………………………. 

    ……………………………………………………………………………. 

5) (0.2)3(0.2)5 ……………………………………………………………………………. 

    ……………………………………………………………………………. 



6) 2  23  24 …………………………………………………………………………. 

    …………………………………………………………………………. 

7) (-3)2  33   (-3)4…………………………………………………………………………. 

       …………………………………………………………………………. 

8) 8  23   (-2)4…………………………………………………………………………. 

    …………………………………………………………………………. 

9) 5  25   (-5)4…………………………………………………………………………. 

    …………………………………………………………………………. 

10) (-2) 25  (-2)5 …………………………………………………………………………. 

     …………………………………………………………………………. 

 

 

 

แบบฝึกทักษะ 

 จงหาผลลัพธ์ 

1) 27 23  ...............................................................................................................  

    ...............................................................................................................  

2) (-3)7  34 ...............................................................................................................  

    ...............................................................................................................  

3) (0.5)4  (0.5)6 ...............................................................................................................  

     ...............................................................................................................  

4) (-11)5  (-11)9...............................................................................................................  

     ............................................................................................................... 











5) (0.8)4  ( )3 ............................................................................................................... 

     ...............................................................................................................  

6) ( )3  (0.5)4 ...................................................................................................  

     ................................................................................................... 

7) (0.3)0 (0.3)3 ...................................................................................................  

     ................................................................................................... 

8) (42  43) 44 ...................................................................................................  

     ...................................................................................................  

9) 42 43  44) ...................................................................................................  

     ................................................................................................... 

10) (52  53)  5 ...................................................................................................  

     ...................................................................... ............................. 
 
  

 

 

 

แบบฝึกทักษะ 

จงหาผลลัพธ์ต่อไปนี้ในรูปที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็มบวก 

1) 2 2-4  ......................................................................................................  

    ......................................................................................................  

2) 3-8  32  ......................................................................................................  

    ......................................................................................................  

3)   ......................................................................................................  

    ...................................................................................................... 
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4

2
1





 

 

 





)3( 0
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4) m-4  m-1  เมื่อ m 0 

    ......................................................................................................  

    ......................................................... ............................................. 

5)  เมื่อ m 0 

    ......................................................................................................  

    ......................................................................................................  

6 (a3  a2)  (a0  a5)  เมื่อ a 0 

    ……………………………………………………………………….. 

    ……………………………………………………………………….. 

7) (a2  a)  (a3  a5)  เมื่อ a 0 

    ……………………………………………………………………….. 

    ……………………………………………………………………….. 

8) (a3  a-8)  (a0  a2)  เมื่อ a 0  

    ……………………………………………………………………….. 

    ……………………………………………………………………….. 

 

  แบบฝึกทักษะ 

เขียนเลขยกก าลังต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปอย่างง่าย 

1. 
23𝑥24

25
 . ..........................................................................................................  

      ...........................................................................................................  

2.   
33𝑥32

3−2
  ...........................................................................................................  

 

mm

mm

n30

n2n






   

   

   



........................................................................................................... 

3. (3-2   4-1) -2 ........................................................................................................... 

...........................................................................................................  

4. (4-3    2-2) -2 ...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

5. (38 ) 10    (36 ) 8  ...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฝึกทักษะ 

จงเขียนจ านวนต่อไปนี้ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ 

 1) 70,000 



 ................................................................................................................... 

 2) 210,000 

 ...................................................................................................................  

 3) 56,700,000  

 ...................................................................................................................  

 4) 8,000,000,000 

 ...................................................................................................................  

 5) 490,000,000,000      

 ................................................................................................... ................ 

 6) 3568000000000000000000000000000   
...................................................................................................................  

 7) 2.31 x 108   
................................................................ ................................................... 

 8) 9.99 x 108   
...................................................................................................................  

 9) 1.1 x 108   
................................................................................................................... 

 10) 2.121 x 1012   
...................................................................................................................  

 11) 3.5 x 104   
...................................................................................................................  

 12) 1 x 105     

 ...................................................................................................................  

 



แบบฝึกทักษะ 

สัญกรณ์วิทยาศาสตร์แต่ละข้อต่อไปนี้แทนจ านวนใด 

 1) 5 10-4  

 ..................................................................................................  

 2) 9 10-6 

 ..................................................................................................  

 3) 1.2 10-5   

 ..................................................................................................  

 4) 6.82 10-7 

 .................................................................................................. 

 5) 5.413 10-7   

 ..................................................................................................  

 6) 0.00000045   
...................................................................................................................  

 7) 0.00000000000235   
...................................................................................................................  

 8) 0.000000540   
...................................................................................................................  

 9) 0.000001   
...................................................................................................... ............. 

 10) 0.0000000000000000789   
...................................................................................................................  

 11) 0.00000000004560   
...................................................................................................................  

 12) 0.000000000000000000000001   
........................................................................................................ ........... 













 

 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงเรียนวัดอุเบกขาราม  อ าเภอคลองขลุง  จังหวัดก าแพงเพชร 
ที ่        วันที ่  
เรื่อง   การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะเรื่อง เลขยกก าลัง ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
 ด้วยข้าพเจ้า  นางสาวอังคาร สุริยนต์ ต าแหน่ง ครู ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนกลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์  และจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2563 มี
นักเรียนจ านวนทั้งสิ้น 11 คน  

ในการวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้พบปัญหาในกระบวนการสอนเรื่องเลขยกก าลัง ดังนั้น

จึงได้จัดท าวิจัยในชั้นเรียนในเรื่องของการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะเรื่อง เลขยก

ก าลัง ข้าพเจ้าจึงรายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 
    ลงชื่อ ...............................................  ผู้รายงาน 
       (นางสาวอังคาร สุริยนต์ ) 
                            ต าแหน่ง ครู 
 
 
ความเห็นผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

(นายยุทธนา หงสไกร)  
            ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 

          ………../…………………./………….….  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


