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เรื่อง การบวก ที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  

โรงเรียนเทศบาล 2  ( วัดทุ่งสวน ) 
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นักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  
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อาจารย์ที่ปรึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการบวก

ที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 100 ก่อนเรียน และหลังเรียน ด้วยวิธีการสอนโดยใช้เกม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  
1 2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การบวกที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 100 หลัง
เรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80   3) เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยวิธีการสอนโดยใช้เกม เรื่อง การ
บวกทีม่ีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 100  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน ) จ านวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนโดยใช้เกม เรื่อง การบวกที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่
เกิน 100 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบวัดเจตคติของนักเรียนที่เรียนด้วย
วิธีการสอนโดยใช้เกม 
จากการศึกษาพบว่า   

1. นักเรียนท่ีได้รับการสอนด้วยวิธีการสอนโดยใช้เกม เรื่อง บวกที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5  

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 ด้วยวิธีการสอนโดยใช้เกม สูงกว่าเกณฑ์ร้อย
ละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

3. นักเรียนมีเจตคติต่อการใช้เกมประกอบการสอน   เรื่อง การบวกที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 100  

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1   โดยรวมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด  ( x̄  =  4.78 ) 

ABSTRACT 

 The purposes of this research were: 1) To compare learning achievement mathematical 
plus numbers 0 – 100 pretest and posttest by teaching method with the game for students grade 1. 
2) To compare learning achievement mathematical plus numbers 0 – 100 posttest compare to 80 
percent.  3) To study students attitudes towards by teaching methods game for students grade 1. 
The sample were 18 student grade 1 at Thetsaban 2 School (Wat Thung Suan ). The instruments in 
this study were the lesson plans about the plus numbers 0 - 100 teaching methods by game The 
achievement test of Mathematics pretest and posttest and the students attitude questionnaire. 
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The results of this study were 
1. The students grade 1 learning achievement posttes score in plus numbers 0 – 100 by 

using game teaching was higher than pretest score at the .05 level. 
2. The Achievement posttest scores with the criteria 80 percent by using game teaching 

was higher than criteria 80 percent at the .05 level  
3. The students’ attitudes toward using game teaching in plus numbers 0 – 100 was high 

level. ( x̄  =  4.78 ) 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 เนื่องจากโลกยุคปัจจุบันชีวิตของคนเราต้องเกี่ยวข้องตัวเลข การคิดค านวณและค่าทางสถิตอยู่ตลอดเวลา  

จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีหลักสูตรการศึกษาต้องให้ความส าคัญกับวิชาที่เกี่ยวข้องกับจ านวนตัวเลข ฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็น  
มีทักษะในการคิดค านวณเพื่อน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยให้ความส าคัญกับวิชาคณิตศาสตร์ 
และเห็นว่าผู้เรียนในช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 มีปัญหาในด้านการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ นี้เป็นจ านวนมาก  ดังนั้น
การศึกษาถือว่าเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาประเทศ เพราะเป็นเครื่องมือที่จะท าให้บุคคลมีความรู้ ในด้านกา รพัฒนา
ด้านสติปัญญาได้มุ่งเน้นที่จะพัฒนากระบวนการคิดให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตประจ าวัน
(กระทรวงศึกษาธิการ.   2551: 25)   

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เป็นวิชาที่ค่อนข้างยากในความรู้สึกของเด็กส่วนใหญ่ 
เนื่องจากนักเรียนสับสนในการบวกและการลบ ดังนั้น หน้าที่ของครูที่สอนคณิตศาสตรโ์ดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา 
นอกจากครูจะต้องมีความเช่ียวชาญในเนื้อหาวิชา มีเทคนิคการสอนที่น่าสนใจแล้วจะต้องมีความเข้าใจธรรมชาติของ
เด็กในวัยนี้ ที่มักจะชอบเล่นมากกว่าเรียน ครูควรหากิจกรรมที่เป็นการเล่นน ามาประกอบเข้ากับกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้กลมกลืนลงตัว และนักเรียนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงทิศนา แขมมณี (2544 : 81-85) 

ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า การน าเกมมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเป็น วัยเด็ก
เล็กน่าจะช่วยให้นักเรียนสนใจกิจกรรมการเรียนการสอน สามารถกระตุ้นให้นักเรียนอยากจะเรียนและเรียนอย่างมี
ความสุขอีกทั้งสามารถช่วยเหลือนักเรียนที่ยังไม่ประสบผลส าเร็จในการเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ทั้งยัง
สร้างความสนุกสนาน เพลิดเพลิน สอดคล้องกับความต้องการทางธรรมชาติของเด็ก และยังท าให้ผลการเรียนรู้ ของ
นักเรียนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เกม เพื่อพัฒนาทักษะ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง การบวกที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 100 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนเทศบาล 2 ( วัดทุ่งสวน ) ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกิดความเข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ และ
สามารถน าความรู้ที่ได้ไปต่อยอดการเรียนรู้ด ารงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 

 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกท่ีมีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 100 
ก่อนเรียน และหลังเรียน ด้วยวิธีการสอนโดยใช้เกม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1   

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกนิ 100   
หลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80  

3. เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรยีนที่มีต่อการเรียนด้วยวิธีการสอนโดยใช้เกม เรื่อง การบวกที่มีผลลัพธ์ และตัว
ตั้งไม่เกิน 100  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  
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ขอบเขตการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยัได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้  ดังนี ้
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
เนื้อหาท่ีใช้ ในการทดลอง เป็นเนื้อหาในกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร ์เรื่อง การบวกท่ีมีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 โดย
วิธีการสอนจากเกม กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
 2. ประชากร/กลุ่มตัวอยา่งที่ใช้ในการวิจัย 
               2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียน 
เทศบาล 2 ( วัดทุ่งสวน ) 
               2.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2561 
 โรงเรียนเทศบาล 2 ( วัดทุ่งสวน ) จ านวน  1 ห้อง ท้ังหมด 18 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
 3. ตัวแปรการศึกษา 
               3.1 ตัวแปรต้น 
                    3.1.1  การเรียนโดยใช้วิธีการสอนโดยใช้เกม 
               3.2 ตัวแปรตาม 
                   3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวก ที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 100  ด้วยวิธีการสอนโดย
การใช้เกม 
     3.2.2 เจตคติของผู้เรียนต่อการเรียนด้วยวิธีการสอนโดยใช้เกม 
 4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
ระยะเวลาในการทดลองครั้งนี้ จะใช้การทดลอง ภาคเรียนที่ 2  จ านวน 8 แผน เป็น 8  ช่ัวโมง 

สมมติฐานการวิจัย 
 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 100 ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1   วิธีการสอนโดยใช้เกม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยวิธีการสอนโดยใช้เกม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กว่าเกณฑ์โดยเฉลี่ยร้อยละ 80  ขึ้นไป 

3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ที่เรียนด้วยวิธีการสอนโดยใช้เกม มีเจตคติอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. วิธีการสอนโดยใช้เกม หมายถึง กิจกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้เล่นหรือได้เกิดการไตร่ตรอง เป็น
กิจกรรมที่มีการแข่งขันโดยมีเกณฑ์ กติกาชัดเจนเมื่อเกมจบลงมีการตัดสินแพ้ชนะ ช่วยให้เด็กเกิดความสนุกสนานและ
เกิดการเรียนรู้ มีระเบียบวินัยเคารพกฎเกณฑ์และเป็นประโยชน์ในการช่วยพัฒนาการเรียนรู้แก่ผู้เรียน โดยผู้วัยจัดท า
ขึ้นทั้งหมด 8 กิจกรรม 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความรู้ความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การบวกที่มีผลลัพธ์ และตัว
ตั้งไม่เกิน 100  ซึ่งได้จากคะแนนของนักเรียนที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  เรื่อง การบวก ท่ีมีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 100   ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น  ซึ่งเป็นแบบทดสอบ ปรนัย 
3 ตัวเลือก ท้ังหมด 20 ข้อ  และยังเป็นผลที่เกิดจากการเรียนการสอน การฝึกฝน การพัฒนาทักษะต่างๆ โดยพิจารณา
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จากคะแนนสอบที่ก าหนดให้ คะแนนที่ได้จากงานที่ครูมอบหมายเท่าที่ผู้เรียนได้เรียนผ่านมาแล้วว่ามีความรู้มากน้อย
เพียงใดในเรื่องนั้นๆ 
 3. เจตคติของผู้เรียนจากวิธีการสอนโดยใช้เกม หมายถึง อาการที่แสดงออกถึงความรู้สึกช่ืนชอบ สนใจ เป็น
ความรู้สึกดีที่บุคคลหนึ่งมีให้ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งที่ออกมาจากภายในและสามารถวัดได้โดยการสังเกตหรือใช้
เครื่องมือวัด โดยใช้แบบวัดที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน  5 ระดับ ตั้งแต่ระดับมากที่สุดจนถึงระดับน้อยท่ีสุด 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยัได้สรา้งเครือ่งมือเพื่อใช้ในการทดลอง คือ 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการบวกท่ีมีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 วิชาคณิตศาสตร์ ที่ใช้เกมประกอบการ
สอนส าหรับนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 6 แผน เวลา 8 ช่ัวโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเรียนการสอนโดยใช้เกมการสอน 

ประกอบด้วย 

1.เกม 

2.แผนการจัดการเรียนรู้ 

3.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

4.แบบวัดเจตคติของนักเรียน 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

 2. เจตคติของผู้เรียนต่อการเรียน 
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ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 

ศึกษาหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2561  และหนังสือรายวิชาพื้นฐานสาระการเรยีนรู้
คณิตศาสตร ์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 

 

ศึกษาทฤษฎี  หลักการ  แนวคิด  และเทคนิควิธีในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน โดยใช้เกม 

 
ศึกษาหนังสือคู่มือครเูอกสารในเนือ้หา  เรื่อง  การบวกจ านวนท่ีผลลัพธ์และตัวตั้งไมเ่กิน  100  

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 

 

วิเคราะหเ์นื้อหาสาระ แบ่งเนื้อหาออกเป็นแผนย่อย  ให้สอดคล้องกับเวลาที่ใช้สอน ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งเปน็  6  แผนการ
จัดการเรียนรู้  ใช้เวลาทั้งหมด  8  ช่ัวโมง 

  

ศึกษาวิธีการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้และจัดท าแผนการจดัการเรยีนรู้ตามรูปแบบและส่วนประกอบของแผนการ
จัดการเรียนรู ้

 

น าแผนการจดัการเรียนรู้ที่พิมพ์แล้ว ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรยีนรู้โดย  เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 
คน พบว่าค่าเฉลี่ย IOC = 1.00  

 
 

น าผลการประเมินจากผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงและแกไ้ขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญประเมิน 
ตามเกณฑ์ของลิเคริท์ (Likert) 

ภาพ 1 แสดงขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 
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 2. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกท่ีมีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ที่
ใช้เกมประกอบการสอนส าหรับนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 20 ข้อ 

ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบ 

 

 

 

 

   
 

   
   
   
 

   
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

 

 

ภาพ 2 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

 

ศึกษาหลักสตูร คู่มือการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2561 
 

ก าหนดเนื้อหาและก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ใหส้อดคล้องกับเนือ้หาสาระ 

สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 30 ข้อ 

น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนที่สร้างขึ้นใหผู้้เชี่ยวชาญตรวจความถูกต้องของภาษาและความสอดคล้องของ

จุดประสงค์กับข้อสอบท่ีสร้างขึ้นเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาของข้อสอบ 

สร้างแบบประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค ์(IOC)  

น าผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาหาคา่ดัชนีความสอดคล้องโดยใช้ สูตร IOC พบว่า มีค่า IOC 

ตั้งแต่ 0.67-1.00 

 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสร้างขึ้นทดลองใช้ ( Try- out)กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2   
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) จ านวน 30 คน ท าเพื่อหาค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.23 – 0.83 

และค่าอ านาจจ าแนก (r) มีค่าตั่งแต่  0.13 – 0.87 

 

น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนที่ผ่านการประเมินและได้แก้ไขปรับปรุงเป็นบางข้อมาคดัเลือกเพื่อจัดท าแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 20 ข้อ 
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 3. แบบสอบถามวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ที่ใช้
เกมประกอบการสอนส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 10 ข้อ 
 

ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามวัดเจตคติ 

 

 

   

 

 

  น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม  จ านวน  3  ท่าน  เพื่อพิจารณา 
 ตรวจสอบความเที่ยงตรงการใช้ภาษา  ความเหมาะสมในการใช้เป็นเครื่องมือวิจัย 

 
 

 ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ภาษาที่ใช้ และการประเมินทีถู่กต้อง และน ามาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องของเครื่องมือ IOC เฉลี่ย ตั้งแต่ 0.67 – 1.00  

 
 
 
 

 น าผลการประเมินจากผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงและแกไ้ขตามค าแนะน า 

 

ภาพ 3 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามวัดเจตคติ 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. สถิติพื้นฐานที่ใช้ค านวณทั่วไป ได้แก่ 
    1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) 
          

เมื่อ  P แทน ร้อยละ 
                  F แทน ความถี่ท่ีต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
                  N แทน จ านวนความถี่ท้ังหมด 
     
 
 
 

ศึกษาการสร้างแบบสอบถามจากหนังสือการวิจัยเบื้องต้น 

 

สร้างแบบวัดเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อการสอนโดยใช้เกม เพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์   เรื่อง การบวก ท่ีมี

ผลลัพธ์ และตัวตั้งไมเ่กิน ๑๐๐      
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    1.2 ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) 
 

 

เมื่อ  X ̅    แทน ค่าเฉลี่ย 

       ΣX  แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมดในกลุ่ม 
                  N     แทน จ านวนคนในกลุ่ม 

     1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 

 

เมื่อ  S  แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
                            X  แทน คะแนนแต่ละตัว 
        N  แทน จ านวนคะแนนในกลุ่ม 

 2. สถิตที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือท่ีใช้ในวัด 
   2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

            2.1.1 ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ 
 

 

 
 IOC  แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับกับเนื้อหา 
                        หรือระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค ์

 ΣR  แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
 N   แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

2.1.2 การหาค่าระดับความยาก (Difficulty) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ โดยใช้สูตร  

(สมนึก ภัททิยธนี. 2551:212) 
   สูตร P = R/N 

 เมื่อ  P    แทน ค่าความยากของข้อสอบ  
  R    แทน จ านวนคนตอบถูก  
  N   แทน จ านวนคนท้ังหมด 
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 2.1.3 การหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ โดยใช้สูตร   
(สมนึก ภัททิยธนี. 2551:214) 
   
   สูตร      B   =    U   _    L 
              N1       N2 

  เมื่อ  B    แทน ค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบ 
  U    แทน จ านวนคนท าข้อสอบข้อนั้นถูกของกลุ่มที่ผ่านเกณฑ ์
  L    แทน จ านวนคนท าข้อสอบข้อน้ันถูกของกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ ์
  N1   แทน จ านวนคนทีสอบผ่านเกณฑ ์
   N2   แทน จ านวนคนท่ีสอบไม่ผา่นเกณฑ ์

 3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบค่าเฉลี่ย  ได้แก่ t-test (Dependent Samples) เปรียบเทียบความแตกต่างของ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

 
 

 เมื่อ  t     แทน ค่าสถิติที่จะใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤตจากการแจกแจง  
       แบบ t เพื่อทราบความมีนัยส าคัญ 
 D    แทน ความแตกต่างระหว่างคะแนนแต่ละคู่ 
 N    แทน จ านวนสมาชิกกลุ่มตัวอย่าง 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการสอนด้วยวิธีการสอนโดยใช้เกมเรื่อง 
การบวกที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100   ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งผู้วิจัยทดสอบสมมติฐานโดยใช้
การทดสอบท ีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระจากกัน (t-test for dependent Samples)  
ตารางที่ 1  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนก่อนและหลังด้วยวิธีการสอนโดยใช้เกมเรื่องการบวกที่มีผลลพัธ์
และตัวตั้งไม่เกิน 100  การส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

การทดสอบ N x̄ S.D. t 

ก่อนเรียน 18 11.17 2.23 18.44* 
หลังเรียน 18 17.83 1.42 

 จากตารางที่ 1 พบว่า การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังด้วยวิธีการสอนโดยใช้ เรื่อง 
บวกที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100  การส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  1มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 
11.17   เฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 17.83  และ ค่า t  เท่ากับ 18.44 จากการทดสอบทางสถิติโดยการทดสอบค่าที พบว่า
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้เกมคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 

 ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  การบวกที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100  
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 หลังเรียนเทียบกับเกณฑ์   
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ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 

จ านวน
นักเรียน

ทั้งหมด (คน) 

คะแนนของแบบทดสอบหลังเรียน คะแนนเกณฑ ์ t Sig 
คะแนนเตม็ 
(คะแนน) 

�̅� S.D. 

18 20 17.83 1.42 16 18.44* .000 
*p <.05  

 จากตารางที่ 2 พบว่านักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนด้วยวิธีการสอนโดยใช้เกม มีคะแนน
เฉลี่ยเป็น 17.83 และจากการทดสอบทางสถิติโดยการทดสอบค่าทีกับเกณฑ์ร้อยละ 80 คือ คะแนนเกณฑ์เฉลี่ย 16 
ปรากฏว่าสูงกว่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้วิธีการสอนโดยใช้เกม เรื่อง การบวกที่มี
ผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 100  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  โดยก าหนดเกณฑ์การประเมิน 5 ระดับวิเคราะห์
โดยการหาค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
ตารางที่ 3  แสดงค่าเฉลี่ย  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้วิธีการสอนโดยใช้เกม 

เรื่อง การบวกที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 100  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
 

รายการ 

N  =      คน 
ล าดับที ่ ระดับ 

  S.D. 

1. การสอนโดยใช้เกมคณิตศาสตร์ เรือ่งการบวกที่มีผลลัพธ์ และตัว
ตั้งไม่เกิน 100  มีความน่าสนใจ 4.90 0.32 

3 มากที่สุด 

2. การสอนโดยใช้เกมคณิตศาสตร์ เรือ่ง การบวกท่ีมีผลลัพธ์ และ
ตัวตั้งไมเ่กิน 100 ท าให้เข้าใจในบทเรียนมากขึ้น 

4.90 
0.32 

6 มากที่สุด 

3. การสอนโดยใช้เกมคณิตศาสตร์ เรือ่งการการบวกท่ีมีผลลัพธ์ 
และตัวตั้งไม่เกิน 100 ช่วยให้ผู้เรยีนได้ปฏิบตัิ และ มี

ประสบการณ ์
4.40 

0.70 

6 มาก 

4. การสอนโดยใช้เกมคณิตศาสตร์ เรือ่ง การบวกท่ีมีผลลัพธ์ และ
ตัวตั้งไมเ่กิน 100 ช่วยส่งเสริมให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์

4.80 
0.42 

2 มากที่สุด 

5. ผู้เรยีนกล้าแสดงออกเมื่อเข้าร่วมกจิกรรมเล่นเกมคณิตศาสตร์ 4.80 0.42 3 มากที่สุด 
6. ผู้เรยีนชอบท ากิจกรรมการเล่นเกมควบคู่กับการสอน

คณิตศาสตร ์ 4.90 0.32 
5 มากที่สุด 

7. การสอนโดยใช้เกมคณิตศาสตร์ เรือ่ง การบวกที่มีผลลัพธ์ และ
ตัวตั้งไมเ่กิน 100 ช่วยให้ผู้เรียนมคีวามกระตือรือร้น 4.60 0.84 

4 มากที่สุด 

8. ผู้เรยีนมีความสุขเมื่อไดเ้ล่นเกมคณิตศาสตร์ 4.90 0.32 5 มากที่สุด 

9. 
เป็นการเรียนท่ีไม่น่าเบื่อ ท าให้ผูเ้รยีนอยากเรียน                    

วิชาคณิตศาสตร ์ 4.70 0.48 
1 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 3   แสดงให้เห็นว่า ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เจตคติที่มีต่อการศึกษาการจัดการเรียนรู้
โดยใช้เกม เรื่อง การบวกที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 100  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1   โดยรวมอยู่ในระดับ  
(  = 4.78)  อยู่ในระดับ มากที่สุด  เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า อยู่ในระดับ มากที่สุด จ านวน  9 รายการ  อยู่
ในระดับมาก  จ านวน 1 รายการ อยู่ในระดับ ปานกลาง  จ านวน 0  รายการ อยู่ในระดับ น้อย  จ านวน  0 รายการ
และอยู่ในระดับ น้อยที่สุด จ านวน 0 รายการ    

สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนโดยใช้เกมและเจตคติที่มีต่อการสอน
โดยใช้เกมคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจัยพบว่า 

 1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี1มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังด้วยวิธีการสอนโดยใช้ เรื่อง บวกที่มี
ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 11.17   เฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 17.83 และ ค่า t เท่ากับ 
18.44 จากการทดสอบทางสถิติโดยการทดสอบค่าที พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้
เกมคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ที่ได้รับการสอนด้วยวิธีการสอนโดยใช้เกม มีคะแนนเฉลี่ยเป็น 17.83 และ
จากการทดสอบทางสถิติโดยการทดสอบค่าทีกับเกณฑ์ร้อยละ 80 คือ คะแนนเกณฑ์เฉลี่ย 16 ปรากฏว่าสูงกว่าเกณฑ์ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เจตคติที่มีต่อการศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม เรื่อง การบวกที่มี
ผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 100  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมอยู่ในระดับ (  = 4.78)  อยู่ในระดับมาก
ที่สุด  เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า อยู่ในระดับ มากที่สุด จ านวน  9 รายการ  อยู่ในระดับมาก  จ านวน 1 
รายการ อยู่ในระดับ ปานกลาง  จ านวน 0  รายการ อยู่ในระดับ น้อย  จ านวน  0 รายการ และอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
จ านวน 0 รายการ    

อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาผลการสอนโดยใช้เกม เพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกที่มีผลลัพธ์ 
และตัวตั้งไม่เกิน 100  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเทศบาล 2 ( วัดทุ่งสวน ) มีประเด็นจากผลการวิจัย
ที่น ามาอภิปรายรายละเอียดดังนี้ 

1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังด้วยวิธีการสอนโดยใช้ เรื่อง การ
บวกที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100  มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 11.17   เฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 17.83  และ ค่า 
t  เท่ากับ 18.44 จากการทดสอบทางสถิติโดยการทดสอบค่าที พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการ
สอนโดยใช้เกมคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อ
ที่ 1 ทั้งนี้เป็นเพราะนักเรียนกลุ่มทดลองได้มีโอกาสสร้างความรู้ด้วยตนเองและเพื่อนเป็นผู้ช่วยตรวจสอบความถูกต้อง
ในการอภิปรายผลตามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
สามารถพัฒนาความรู้ของผู้เรียนได้ดี ท าให้ผู้เรียนเข้าใจในเรื่อง การบวกที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ส่งผลให้
ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนสูงขึ้น เพราะการสอนโดยใช้เกม ช่วยให้กิจกรรมการเรียนการสอนมีความเข้าใจ และสนุกสนาน 
กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจที่จะเรยีน ซึ่งสอดคล้องกับจีราภรณ์  อินทร์โท่โล่  (2551 : บทคัดย่อ)  ศึกษาการพัฒนา
แบบฝึกทักษะ เรื่องการบวกและการลบ  จ านวนท่ีมีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน  100  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  ผลการวิจัย

10. สามารถน ากิจกรรมการสอนโดยใช้เกมไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 4.90 0.32 2 มากที่สุด 
เฉลี่ยรวม 4.78 0.24 มากที่สุด 
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พบว่า  แบบฝึกทักษะการ การบวกและการลบ  จ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่ เกิน  100  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 มี
ประสิทธิภาพ  92.15/84.40  สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนภายหลังเรียนจากแบบฝึก
ทักษะการบวกและการลบ  จ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน  100  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ  .01 

2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการบวกที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 
ด้วยวิธีการสอนโดยใช้เกม ของนักเรียนจ านวน 18 คน ซึ่งมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน ปรากฏว่าผลการทดสอบหลังเรียน
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16 เมื่อทดสอบค่าทีกับเกณฑ์ร้อยละ 80 ซึ่งเท่ากับ 17.83 ปรากฏว่าสูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 แสดงว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการ
สอนโดยใช้เกมคณิตศาสตร์ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการ
วางแผนที่ดี การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เล่นเกมเป็นการสร้างความสนใจ เป็นการกระท าเพื่อให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นในการที่จะเรียน มีความสนใจจดจ่อในบทเรียน ซึ่งเป็นแรงจูงใจเพื่อให้นักเรียนเกิดความต้องการอยากจะ
เรียนด้วยความสนใจ จากรุ่งอรุณ  ลียะวณิชย์ (2556 : 112) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ผลของการใช้เกมคณิตศาสตร์ในการ
สอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและส านึกด้านจ านวนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
3 ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้เกมคณิตศาสตร์ในการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่านักเรียนท่ีใช้การสอนตามปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ. 01 2) นักเรียนที่ได้รับ
การสอนโดยใช้เกมคณิตศาสตร์ในการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์มีส านึกด้านจ านวนดีกว่านักเรียนที่ใช้การสอน
ตามปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. นักเรียนมีเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก เจตคติของนักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีการสอนโดยใช้
เกมประกอบด้วยกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูผู้สอนมีบทบาทกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิด ท าให้ผู้เรียนเกิดความ
เข้าใจยิ่งขึ้น ซึ่งผู้เรียนมีส่วนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน ดังที่ นิตยา  สุวรรณศรี (2546) กล่าวว่า เกมเป็น
กิจกรรมอย่างหน่ึงซึ่งมีความส าคัญต่อการเกิดการเรียนรู้ของเด็กเป็นอย่างมาก เกมจะช่วยให้เด็กเกิดความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งที่เด็กเรียนและสิ่งที่อยู่รอบตัวเด็ก ท าให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการน าเกมคณิตศาสตร์มาใช้ในการ
เรียนการสอนต่อไป อีกทั้งเป็นวิธีที่น าเนื้อหาสาระหรือข้อความที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเจตคติของนักเรียนท าให้
นักเรียนมีความรู้สึกชอบหรือพอใจในการเรียนโดยใช้เกมในการจัดกิจกรรมการสอนที่อยู่ในระดับมากที่สุด 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัย 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. ในการน าวิจัย การศึกษาผลการสอนโดยใช้เกม เพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การ
บวกที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  ต้องมี ขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอน
อย่างเป็นระบบทุกครั้ง มีความสนใจผู้เรียนอยู่ตลอดเวลา  

 2. ในการน าวิจยัการศึกษาผลการสอนโดยใช้เกม เพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การ
บวกที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องมีการฝึกฝนผู้เรียน กระตุ้นให้ผู้เรียน 
เกิดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาและที่ส าคัญบรรยากาศในห้องเรียนมีอากาศถ่ายเทสะดวกสบาย มีสื่อ อุปกรณ์ที่น่าสนใจ
เหมาะสมกับการเรียนรู้ 

3. เวลาในการเล่นเกมส าหรับนักเรียนบางคน มีความสามารถด้านการอ่านและเขียนภาษาไทยต่ า จึงควรมี
การบูรณาการวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ เพื่อซ่อมเสริมความสามารถด้านภาษา หรือส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์โดยการเล่นเกมคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นการซ่อมเสริมในช่วงพักกลางวันหรือหลังเลิกเรียน 
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รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ในการจัดกิจกรรมการสอนควรใช้สื่อที่หลากหลาย ที่มีความน่าสนใจ และทันสมัยให้เกิด ผู้เรียนเกิดการ

เรียนรู้ได้ตลอด  
2. ควรน าเอารูปแบบ และกระบวนการสอนโดยใช้เกมในครั้งนี้ไปท าการศึกษากับเนื้อหารายวิชา กลุ่มสาระ

การเรียนรู้อื่นๆต่อไป  
3. ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ ในการจัดการเรียนการสอน ด้วยใช้เกมในการสอน และรูปแบบการสอน

อื่นๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนคณิตศาสตร์    
4. ควรมีการศึกษาการใช้เกมคณิตศาสตร์ที่ส่งผลต่อตัวแปรอื่นๆ เช่น เจตคติ ความสนใจในการเรียน เป็นต้น 
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