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บทคัดยอ 
 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาการเรียนใน เรื่องเศษสวนโดยใชเกมเศษสวนมหาสนุก สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 3 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอน (E_1) /
ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอนหลังจากเรียนจบ (E_2) เทากับ 80/80 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน
โดยใชเกมเศษสวนมหาสนุกสูงกวากอนเรียน และ 3) เจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนอยูในระดับมาก
ท่ีสุด กลุมตัวอยางท่ีใชในงานวิจัย คือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม จำนวน 30 คน ซึ่งไดจาก
การเลือกกลุ มตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) โยครูผู สอนในรายวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 3 เปนผูความชำนาญและประสบการณในการสอน จึงเลือกนักเรียนหอง 3/2 จากผลการเรียนวิชา
คณิตศาสตรโดยเฉลี่ยนอยกวานักเรียนหอง 3/1 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก 1) แผนการจัดการเรียนรูวิชา
คณิตศาสตร เรื่องการอานเศษสวน การเปรียบเทียบเศษสวน และการบวก การลบ เศษสวนท่ีมีตัวสวนเทากัน โดยใชเกม
เศษสวนมหาสนุกชั ้นประถมศึกษาปที ่ 3 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื ่องเศษสวน 
แบบทดสอบเลือกตอบ จำนวน 20 ขอ ประกอบไปดวย การอานเศษสวน การเปรียบเทียบเศษสวน และการบวก การลบ 
เศษสวนท่ีมีตัวสวนเทากัน 3) แบบบันทึกการสังเกตเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร 

ผลการวิจัยพบวา 
1) การเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่องเศษสวนโดยใชเกมเศษสวนมหาสนุก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี3 

มีประสิทธิภาพเทากับ 87.30/83.35 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกำหนดไวเทากับ 80/80 
2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนโดยใชเกมเศษสวนมหาสนุกสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 (t > 2.58) 
3) เจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนอยูในระดับมาก 
 

คำสำคัญ : คณิตศาสตร เกม เศษสวน ผลสัมฤทธ์ิ 
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ABSTRACT 
 

 The objectives of this research are as follows: 1) To develop a teaching set of fractions by using 
the fun fractions game for class students primary 3 to be effective according to the criteria. The teaching 

and learning process efficiency (𝐸𝐸1) / the teaching and learning process efficiency after graduation (𝐸𝐸2)   
was 80/80. 2) The achievement after students’ study using fun fractions game have higher grades than 
before.3) The attitudes towards mathematics study of the students were very high. Samples used in 
research It was 30 students of students primary 3 in Anubanphotharam school which was randomly 
selected, The teachers in mathematics courses of Grade 3 students have the expertise and experience 
in teaching. Therefore, the students in class 3/2 were selected from the average math grades less than 
the class 3/1 students. Tools used in this research include 1) Mathematics learning management plan 
about reading fractions, comparing fraction and addition and subtraction of fractions with the same 
denominator by using the fun fractions game for class students primary 3. 2) An achievement test 
learning mathematics the subject matter of 20 multiple-choice fractions consists of reading fractions, 
comparing fractions and addition and subtraction of fractions with equal denominators.3.) Attitude 
observation form for mathematics. 

The research results were found that 
1) Learning mathematics on fractions by using fun fractions game class students primary 3, the 

efficiency was 87.30 / 83.35 which higher than the established criteria was 80/80. 
2) The learning achievement after study using the fun fractions game was significantly higher 

than the set criteria at the 0 .05 level (t> 2.58). 
3) Good students’ attitude towards mathematics was an excellent level. 
 

Keywords: Mathematics, Game, Fun Fractions, Achievement 
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บทนำ 
 การเรียนการสอนคณิตศาสตรในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เรื่องเศษสวนมุงเนนใหผูเรียนสามารถบอก อาน
และเขียนเศษสวนแสดงปริมาณสิ่งตางๆ แสดงสิ่งตางๆ ตามเศษสวนที่กำหนด และเปรียบเทียบเศษสวนที่ตัวเศษเทากัน
โดยที่ตัวเศษนอยกวาหรือเทากับตัวสวน โดยมีสาระการเรียนรู  เศษสวนที่ตัวเศษนอยกวาหรือเทากับตัวสวน การ
เปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษสวน  
 ปญหาดานผลสัมฤทธ์ิในการเรยีนเรือ่งเศษสวนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนอนุบาลพาราม ท่ีพบ
ทุกๆปการศึกษา คือ นักเรียนบางคนเขาใจและสามารถอานเศษสวนได นักเรียนบางคนสามารถอานเศษสวนไดแตตองใช
ภาพประกอบถึงจะเขาใจ แตเมื่อถึงการเปรียบเทียบเศษสวน นักเรียนยังมีความสับสน ไมสามารถโตตอบกับครผููสอนได 
และเมื่อทำการทดสอบผลท่ีไดคือ นักเรียนไดผลคะแนนนอยคิดเปนผลประเมินท่ีไมผาน 
 เศษสวนมหาสนุกเปนเกมในรูปเเบบบัตรคำหรือการด ซึ ่งในการออกเเบบวิธีการเลนขึ้นกับครูผูสอนที่จะ
ออกแบบใหเหมาะสมกับนักเรียน (ผูเลน) การนำบัตรคำหรือการดมาจัดในลักษณะเกมใหผูเลนไดมีสวนรวมมากที่สุด มี
งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการใชเกมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (วรวรรณ วัฒนาวงค ,2557) ผลที่ไดจากการศึกษาผล
ของจากจัดการเรียนรูดวยเกมคณิตศาสตรและแบบฝกคณิตศาสตรท่ีมีตอทักษะการคิดคำนวณเรื่องการบวกและความสุข
ท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีมีความสามารถทางสติปญญาตางกัน พบวาความ
ที่เกิดขึ้นจากการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนที่จัดการเรียนรูดวยเกมคณิตศาสตรและแบบฝกคณิตศาสตรมีความสุข 
และสอดคลองกับผลการวิจัยของ (พิมพพร ไชยฤกษ,2556:5) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะ/กระบวนการ
ทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โดยใชเกมคณิตศาสตรรวมกับกิจกรรมกลุมยอย พบวานักเรียนท่ีไดใช
เกมคณิตศาสตรรวมกับกิจกรรมกลุมยอยมีผลสัมฤทธ์ิทางดานการเรียนวิชาคณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 นอกจากนี้การนำเกมมาประยุกตในการเรียนทำใหผูเรียนเกิดพึงพอใจและเจตคติที่ดีตอ
วิชาคณิตศาสตรสอดคลองกับผลการวิจัยของ (ศศิธร จำเนียรผล ,2541) ไดศึกษาการพัฒนาการเรียนวิชาคณิตศาสตร ค 
204 เรื่องอัตราสวนรอยละ โดยใชเกมประกอบบทเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 
จังหวัดนครสวรรค พบวา นักเรียนเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรโดยใชเกมคณิตศาสตร ประกอบบทเรียนกับ
นักเรียนกลุมทดลองสูงกวานักเรียนกลุมควบคุมท่ีเรียนแบบปกติ อยางมีระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และนักเรียน
กลุมทดลองมีเจตคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตรโดยใชเกมประกอบบทเรียน 
 จากการวิจัยครั้งน้ี จะเกิดประโยชนตอนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม ซึ่งสงผลใหผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใชเกมเศษสวนมหาสนุกสูงกวากอนเรียน และเกิดเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร
ของนักเรียนอยูในระดับมาก 
 

 วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนาการเรียนใน เรื่องเศษสวนโดยใชเกมเศษสวนมหาสนุก สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 
2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนและหลังการเรียนโดยใชเกมเศษสวนมหาสนุก  
3. เพ่ือศึกษาเจตคติของนักเรยีนท่ีมีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยาง 
1) ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม (ชุมชนวัดบาน

สิงห) อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ท่ีศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563 จำนวน 57 คน 
2) กลุมตัวอยางท่ีใชในการดำเนินการคนควา เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนอนุบาล- 
โพธาราม (ชุมชนวัดบานสิงห) อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ที่ศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563 

จำนวน 57 คน ที่ไดจากการเลือกอยางเจาะจง จำนวน 30 คน โดยครูผูสอนในรายวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ัน
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ประถมศึกษาปท่ี 3 เปนผูความชำนาญและประสบการณในการสอน จึงเลือกนักเรียนหอง 3/2 จากผลการเรียนวิชา
คณิตศาสตรโดยเฉลี่ยนอยกวานักเรียนหอง 3/1 

2. ขอบเขตเนื้อหา 
 1) เนื้อหาที่เกี่ยวของไดแก การอานเศษสวน การเปรียบเทียบเศษสวน การบวก การลบเศษสวนที่มีตัวสวน
เทากัน ตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด กลุมสาระการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 (ฉบับปรับปรุง 
2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 3. ขอบเขตดานตัวแปร 
 ตัวแปรตน คือ การใชเกมเศษสวนมหาสนุก 
 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 4. ขอบเขตพ้ืนท่ี 
 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม (ชุมชนวัดบานสิงห) อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
1.1 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ีประกอบดวย 

 1) นว ัตกรรมที ่ ใช   ค ือเกมเศษส วนมหาสนุก เป นการพัฒนาด ัดแปลงมาจากของเด ิมท ี ่ม ีอย ู แลว 
ใหทันสมัยและใชไดผลดียิ่งข้ึน ท่ีสามารถพัฒนาผูเรียนและครูผูสอนใหมีคุณภาพมากข้ึน 

ข้ันตอนการสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
1. การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดสรางเกมเศษสวนมหาสนุก เรื่อง เศษสวน สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 

โดยวางแผนและกำหนดข้ันตอนดังน้ี 
  1.1 วิเคราะหหลักสูตร เน้ือหา และ ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังโดยเขียนเปนแผนจัดการเรียนรู 
  1.2 ศึกษารูปแบบการสรางเกม ออกแบบ และการสรางเกมเศษสวนมหาสนุก และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  1.3 ออกแบบการนําเสนอบทเรียนโดยการสรางเกม อธิบายข้ันตอนในการเลนเกม 
  1.4 เสนอเกมเศษสวนมหาสนุกตออาจารยที่ปรึกษาวิจัย เพื่อขอคำแนะนํา แกไขสวนที่บกพรอง 
และนํามาปรับปรุงแกไข 
  1.5 ดำเนินการแกไขเกมเศษสวนมหาสนุก เรื่อง เศษสวน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
ตามคำแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาวิจัย 
 2) แบบทดสอบเรื่องเศษสวน pre-test เกี่ยวกับการอานเศษสวน การเปรียบเทียบเศษสวน และการบวก 
การลบ เศษสวนท่ีมีตัวสวนเทากัน คือ แบบทดสอบเลือกตอบ 20 ขอ  

3) แบบทดสอบเรื่องเศษสวน post-test เกี่ยวกับการอานเศษสวน การเปรียบเทียบเศษสวนและการบวก 
การลบ เศษสวนท่ีมีตัวสวนเทากัน คือ แบบทดสอบเลือกตอบ 20 ขอ  

 
1.2 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 โดยใชวิธีการสุมตัวอยางของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 จำนวน 30 คน  
 1) ดำเนินการทดสอบกอนเรียน โดยใชแบบทดสอบ เรื่องเศษสวน pre-test 30 ฉบับ เก่ียวกับการอานเศษสวน 
การเปรียบเทียบเศษสวน และการบวก การลบ เศษสวนท่ีมีตัวสวนเทากัน คือ แบบทดสอบเลือกตอบ 20 ขอ   
 2) ใชเกมเศษมหาสนุก ชุดท่ี 1 ซึ่งเปนรูปแบบบัตรคำสำหรับใหนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ไดฝกทักษะการ
อานเศษสวนเปนรายบุคคลจำนวนคนละ 1 ใบ 
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ชุดท่ี 1 บัตรเศษสวน 
 3) ใชเกมเศษสวนมหาสนุก ชุดท่ี 2 ซึ่งเปนรูปแบบบัตรคำสำหรับใหนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ไดฝกทักษะ
การเปรียบเทียบเศษสวนท่ีมีตัวสวนเทากันเปนรายกลุม กลุมละเทา ๆ กัน 
 

 
 
 
 

ชุดท่ี 2 บัตรเปรียบเทียบเศษสวน 
 

 4) ใชเกมเศษสวนมหาสนุก ชุดท่ี 3 ซึ่งเปนรูปแบบบัตรคำสำหรับใหนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ไดฝกทักษะ
การบวกลบเศษสวนท่ีมีตัวสวนเทากันเปนรายกลุม กลุมละเทา ๆ กัน 
 

 
 
 
 
 

ชุดท่ี 3 บัตรดำเนินการบวกการลบเศษสวน 
5) ดำเนินการทดสอบหลังเรียน โดยใชแบบทดสอบ เรื ่องเศษสวน post-test 30 ฉบับ เกี ่ยวกับการอาน

เศษสวนการเปรียบเทียบเศษสวน และการบวก การลบ เศษสวนท่ีมีตัวสวนเทากัน คือ แบบทดสอบเลือกตอบ 20 ขอ 
 6) จดบันทึกแบบสังเกตเจตคติที่มีตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนอนุบาลโพ
ธาราม 
 1.3 การวิเคราะหขอมูล 

สวนท่ี 1 สถิติสำหรับการหาคุณภาพเคร่ืองมือ  
1.3.1 การหาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Validity) การพิจารณาดัชนีความสอดคลอง (Index of 

Congruency) การหาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) เปนการหาคาความเที่ยงตรงที่ใหผูเชี่ยวชาญ
พิจารณาวาขอสอบ หรือ ขอคำถามแตละขอ วัดไดตรงตามสิ่งที่ตองการวัดเนื้อหาหรือวัตถุประสงคการเรียนรูมากนอย
เพียงใด โดยใชเกณฑการประเมิน ดังน้ี 

  ใหคะแนน +1 หมายถึง แนใจวาขอสอบวัดจุดประสงคเน้ือหาน้ัน 
  ใหคะแนน 0 หมายถึง ไมแนใจวาขอสอบวัดจุดประสงคเน้ือหาน้ัน 
  ใหคะแนน -1 หมายถึง แนใจวาขอสอบไมวัดจุดประสงค/เน้ือหาน้ัน 

แลวนำขอมูลท่ีไดจากการพิจารณาของผูเช่ียวชาญมาหาคาความสอดคลองระหวางขอคำถามแตละขอกับจุดประสงคหรือ
เน้ือหา (Index of Item-Objective Congruence หรือ IOC )  

 จากสูตร  𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 =  ∑𝑅𝑅
𝑁𝑁

  

 =  +  =  
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 เมื่อ  IOC แทน คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามกับจุดประสงค 
   ∑ 𝑅𝑅 แทน ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผูเช่ียวชาญ 
  N แทน จำนวนผูเช่ียวชาญ 
เกณฑการตัดสินคา ถามีคา 0.50 ขึ้นไป แสดงวา ขอคำถามนั้นวัดไดตรงจุดประสงค หรือตรงตามเนื้อหาน้ัน 

แสดงวาขอคำถามขอน้ันใชได  
1.3.2 คาความเชื่อมั่น ดัชนีวัดความเชื่อมั่นของครอนบัค (Cronbach) มาจากการทอสอบ ความคง

เสนคงวาภายใน (Internal Consistency) โดยใชกับแบบทดสอบเลือกตอบ (คือมีคะแนนรายขอเปน 1 และ 0) และเปน
แบบวัดชนิดประมาณคาจากนอยท่ีสุดถึงมากท่ีสุด 

 จากสูตร  𝛼𝛼 =  𝑛𝑛
𝑛𝑛−1 �1−  ∑ 𝑆𝑆1

2

𝑆𝑆1
2 � 

  เมื่อ 𝛼𝛼 แทน ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ 

  ∑ 𝑆𝑆1
2
 แทน ความแปรปรวนของขอสอบแตละขอ 

  𝑆𝑆12 แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมของแบบทดสอบ 
  n แทน จำนวนขอสอบท้ังหมด 
 
 1.3.3 การหาคาความยากงาย 

  จากสูตร  𝑃𝑃 =  𝑅𝑅𝐻𝐻+ 𝑅𝑅𝐿𝐿
𝑁𝑁𝐻𝐻+ 𝑁𝑁𝐿𝐿

 

  เมื่อ P แทน ความยากงาย 

   𝑅𝑅𝐻𝐻 แทน จำนวนนักเรียนท่ีตอบถูกในกลุมคะแนนสูง  

   𝑅𝑅𝐿𝐿 แทน จำนวนนักเรียนท่ีตอบถูกในกลุมคะแนนต่ำ 

   𝑁𝑁𝐻𝐻 แทน จำนวนนักเรียนท้ังหมดในกลุมคะแนนสูง  

   𝑁𝑁𝐿𝐿 แทน จำนวนนักเรียนท้ังหมดในกลุมคะแนนต่ำ 
 เกณฑการพิจารณาคาความยากงาย ( P ) ดังน้ี 
  0.80 - 1.00 แปลวา งายมาก (ควรปรับปรุงหรือตดัท้ิง)  
  0.60 - 0.80 แปลวา คอนขางงาย (ดี)  
  0.40 - 0.59 แปลวา ยากพอเหมาะ (ดมีาก)  
  0.20 - 0.39 แปลวา คอนขางยาก (ดี)  
     0 - 0.19 แปลวา ยากมาก (ควรปรับปรุงหรือตดัท้ิง)  
  1.3.4 การหาคาอำนาจจำแนก 

  จากสูตร  𝑟𝑟 =  𝑅𝑅𝐻𝐻− 𝑅𝑅𝐿𝐿
𝑁𝑁𝐻𝐻

หรือ 𝑟𝑟 =  𝑅𝑅𝐻𝐻− 𝑅𝑅𝐿𝐿
𝑁𝑁𝐿𝐿

 

  เมื่อ r คือ คาอำนาจจำแนก 

   𝑅𝑅𝐻𝐻 คือ จำนวนนักเรียนท่ีตอบถูกในกลุมคะแนนสูง  

   𝑅𝑅𝐿𝐿 คือ จำนวนนักเรียนท่ีตอบถูกในกลุมคะแนนต่ำ 

   𝑁𝑁𝐻𝐻 คือ จำนวนนักเรียนท้ังหมดในกลุมคะแนนสูง  

   𝑁𝑁𝐿𝐿 คือ จำนวนนักเรียนท้ังหมดในกลุมคะแนนต่ำ 
สวนท่ี 2 สถิติสำหรับการวิเคราะหขอมูล  

 1.3.5 สถิติสำหรับการหาคณุภาพของนวัตกรรม โดยใชสูตร 𝐸𝐸1  ⁄  𝐸𝐸2 

จากสูตร  𝐸𝐸1  =  𝑥𝑥1
𝑁𝑁1

 × 100 

เมื่อ  𝐸𝐸1 คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอน 
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  𝑥𝑥1 คือ คะแนนเฉลี่ยระหวางเรียน ของนักเรียนท้ังหมด 

   𝑁𝑁1 คือ คะแนนเต็มท่ีเก็บระหวางเรียน 

 จากสูตร  𝐸𝐸2  =  𝑥𝑥2
𝑁𝑁2

 × 100 

เมื่อ  𝐸𝐸2 คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอนหลังจากเรยีนจบ 

  𝑥𝑥2 คือ คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ของนักเรียนท้ังหมด 

   𝑁𝑁2 คือ คะแนนเต็มท่ีเก็บหลังเรียน 
 1.3.6 สถิติสำหรับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ 
 การหาคาเฉลี่ย 

  จากสูตร  𝑋𝑋  =  ∑ 𝑋𝑋
𝑁𝑁

 

 เมื่อ   𝑋𝑋 แทน คาเฉลี่ย 

   ∑ 𝑋𝑋 แทน ผลรวมของขอมูล 
   N แทน จำนวนขอมูล 

    
  การหาคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  จากสูตร  𝑆𝑆.𝐷𝐷. =  �∑ ( 𝑋𝑋− 𝑋𝑋 )2

𝑁𝑁−1
 

เมื่อ  𝑆𝑆.𝐷𝐷. แทน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง 
   X แทน ขอมูลหรือคะแนนแตละตัว 

   𝑋𝑋 แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 
   N แทน จำนวนขอมูล 

   
  สถิติ t-test  

  จากสูตร  𝑡𝑡 =  ∑ 𝐷𝐷

�𝑁𝑁∑ 𝐷𝐷2− (∑ 𝐷𝐷)2

𝑁𝑁−1

 

    𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑛𝑛 − 1 
  เมื่อ  t แทน คา 𝑇𝑇 − 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 

   N แทน จำนวนนักเรียนในกลุมทดลอง 
   ∑ 𝐷𝐷 แทน ผลรวมของผลตางของคะแนนของนักเรียนแตละคน 

   ∑ 𝐷𝐷2
 แทน ผลรวมของผลตางของคะแนนของนักเรียนยกกำลัง 

    �∑ 𝐷𝐷2� แทน ผลรวมของผลตางของคะแนนของนักเรียนท้ังหมดยกกำลัง 

  
  1.3.7 สถิติสำหรับการศึกษาเจตคติของผูเรียน กำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

ปฏิบัติทุกครั้ง  3 คะแนน 
ปฏิบัติบางครั้ง  2 คะแนน 
ไมปฏิบัต ิ  1 คะแนน 

 แปลผลการปฏิบัติเกี ่ยวกับการทำกิจกรรม ตามหลักเกณฑของการแบงอันตรภาคชั ้น (Class 
interval) โดยใชหลักวา เอาคาสูงสุด ลบดวยคาต่ำสุด หารดวยจำนวนชอง หรือระดับท่ีตองการแปลผล (วิเชียร เกตุสิงห 
.2538: 10) แบงเปน 3 ระดับ ดังน้ี 
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คาเฉลี่ย ระดับการปฏิบัติ 

2.34-3.00 มาก 
1.67-2.33 ปานกลาง 
1.00-1.66 นอย 

 

ผลการวิจัย 
1. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพการใชเกมเศษสวนมหาสนุก เพ่ือสงเสริมความรูทางคณิตศาสตร 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะหประสิทธิภาพการใชเกมเศษสวนมหาสนุก 80/80 

เคร่ืองมือท่ีใชวัด 
จำนวนกลุมตัว

อยาง 
คะแนนเต็ม 
(ท้ังฉบับ) 

คะแนนเต็ม 
(ทุกคน) 

คะแนนรวมท่ีได 
(ทุกคน) 

E 

กิจกรรมระหวางเรียน 
(E1) 

30 10 300 262 87.30 

แบบทดสอบหลังเรียน 
(E2) 

30 20 600 500 83.35 

           
 จากตารางที่ 1 จะเห็นวาประสิทธิภาพการใชเกมเศษสวนมหาสนุก คา E1 = 87.30 และ มีคา E2 = 83.35 
แสดงวาการใชเกมเศษสวนมหาสนุกจัดการสอน เรื่องเศษสวน สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปที ่ 3 มีประสิทธิภาพ 
87.30/83.35 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกำหนดไว 80/80 

2. ผลการวิเคราะหเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน และหลังเรียนโดยใชเกมเศษสวนมหาสนุก 
เรื่องเศษสวน 

แบบทดสอบ 𝑁𝑁 (𝑋𝑋�) 𝑆𝑆.𝐷𝐷. 𝑡𝑡 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆. 
กอนเรียน 30 13.20 3.74 

6.55 .00** 
หลังเรียน 30 16.67 2.99 

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (t>2.58) 
จากตารางท่ี 2 แสดงใหเห็นวา คะแนนของแบบทดสอบมีผลสัมฤทธ์ิทางการใชเกมเศษสวนมหาสนุกกอนใชเกม 

มีคาเฉลี่ย (𝑋𝑋�) เทากับ 13.20 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 3.74 และคะแนนของแบบทดสอบมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการใชเกมเศษสวนมหาสนุกหลังใชเกมมีคาเฉลี่ย ((𝑋𝑋�) เทากับ 16.67 สวนเบี่ยงเบนมาตารฐาน (S.D.) เทากับ 2.99 
แสดงใหเห็นวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนโดยใชเกมเศษสวนมหาสนุกหลงัใชเกมสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิ
ระดับ .05 
 3. ผลการวัดเจตคติท่ีมีตอวิชาคณิตศาสตรโดยใชแบบบันทักการสังเกตของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 
ตารางท่ี 3 แสดงผลการวัดเจตคติโดยใชแบบบันทักการสังเกต 

แบบบันทักการสังเกต จำนวน (คน) คะแนน 
ปฏิบัติทุกคร้ัง (3 คะแนน) 17 51 
ปฏิบัติบางคร้ัง (2 คะแนน) 13 26 
ไมปฏิบัติ (1 คะแนน) 0 0 

รวม 30 77 
คาเฉลี่ย (คะแนนรวมท้ังหมด/จำนวนคน) 2.57 
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 จากตารางท่ี 3 แสดงใหเห็นวา คะแนนของแบบบันทึกการสังเกตเพื่อวัดวัดเจตคติที่มีตอวิชาคณิตศาสตรของ
นักเรียน พบวาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.57 อยูในระดับมาก แปลผลตามหลักเกณฑของการแบงอันตรภาคชั้น (Class 
interval) 
 
สรุปผล 
 การใชเกมเศษสวนมหาสนุกจัดการเรียนการสอน เรื่องเศษสวน ในรายวิชาคณิตศาสตรเพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผูเรียน สามารถสรุปผลได ดังน้ี 
 1. ผลการหาประสิทธิภาพของเกมเศษสวนมหาสนุก การอานเศษสวน เปรียบเทียบเศษสวน การบวกลบ
เศษสวน พบวานักเรียนทำกิจกรรมระหวางเรียนไดคะแนนประสิทธิภาพ (E_1) เทากับ 87.30 คะแนน คะแนนทดสอบ
หลังการเรียนไดคะแนนประสิทธิภาพ (E_2) เทากับ 83.35 ดังนั้นประสิทธิภาพของเกม รูปแบบเกมเศษสวนมหาสนกุมี
ประสิทธิภาพ เทากับ 87.30/83.35 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกำหนดไว 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อเปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังเรียนจากการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอาน
เศษสวนเปรียบเทียบเศษสวน การบวกลบเศษสวน โดยใช t-test พบวาคะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบกอนเรียนเทากับ 13.20 
คะแนนหลังเรียนเทากับ 16.67 และคะแนนเฉลี่ยความกาวหนาเทากับ 3.47 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานกอนเรียนเทากับ 
3.74 และหลังเรียนเทากับ 2.99  
 3. ผลการวัดเจตคติโดยใชแบบบันทักการสังเกตพบวาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.57 ซึ่งอยูในระดับมาก 

 
อภิปรายผล  

จากการใชเกมเศษสวนมหาสนุกเพ่ือสงเสรมิความรูทางคณิตศาสตรผูวิจัยไดคนพบปจจยัท่ีพัฒนาความรูทางคณิ
ตศาสตร ดังน้ี 
 1. เกมเศษสวนมหาสนุกจัดไดวา เปนสื่อการสอนรูปแบบหน่ึง ท่ีนำมาบูรณาการอยางเปนระบบ มีกระบวนการ
ที่เปนขั้นตอนนอกจากเปนการเรียนแนวใหมที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงทำใหผูเรียนเกิดความ
สนุกสนานมีความกระตือรือรนที่จะเรียนรู เมื่อนำเกมเศษสวนมหาสนุกมาใชประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตรเปน
สงเสริมการเรียนรู การพัฒนาทักษะความคิดใชไดท้ังการเลนหรือการเรียนรูทางศาสตรตาง ๆ ซึ่งสอดคลองกับ (ละมูล วัน
ทำ,2556) พบวาการใชเกมประกอบการสอนทำใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ในการทดสอบจำนวน 5 
ครั้งมีพัฒนาการท่ีสูงข้ึน 
 2. เปนการสอนท่ีทำใหนักเรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร ซึ่งสอดคลองกับ (ไพลิน ลือธิสาร
, 2553) พบวาการใชการเกมประกอบการสอนทำใหความพึงพอใจของนักเรียนที ่เร ียนโดยใชเกมคณิตศาสตร 
ประกอบการสอนอยูในระดับมาก 
 3. เปนการสอนโดยใชวิธีรวมพลังสมอง (Brainstroming) ผูวิจัยไดใหผูเรียนกลุมตัวอยางไดรวมกันคิดรวมกัน
แกปญหา ทุกคนยอมรับความคิดเห็นของกลุม ซึ่งสอดคลองกับ (Patnaree Siriwarine, 2011) ไดกลาววาการจัดการ
เรียนรูโดยใชเทคนิคระดมสมองทำใหนักเรียนภายในกลุมชวยกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ยอมรับความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน และทำใหนักเรียนเกิดความคิดสรางสรรคมากที่สุด อีกทั้งสอดคลองกับ (รุงอรุณ ลียะวณิชย ,2555) การ
พัฒนาของผูเรียนโดยธรรมชาตินักเรียนประถมศึกษายังคงชอบเลน และสนุกสนาน ดังนั้นเพื่อใหนักเรียนเรียนวิชา
คณิตศาสตรไดอยางมีความรูควบคูกับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ฉะน้ันการใชเกมในการจัดการเรียนรูจึงเปนวิธีการหน่ึง 
ที่จะลดความเครียดใหกับนักเรียน สรางบรรยากาศที่ผอนคลายทำใหผูเรียนมีความสนุกสนานพรอมที่จะเรียนรูสิ่งใหมๆ
มากข้ึน 
 จากที่กลาวมาขางตนผูวิจัยเล็งเห็นวาการจัดกจิกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรควรจัดใหผูเรียนไดรับความรูและ
ความเพลิดเพลินสนุกสนานไปพรอมกันโดยพิจารณาใหเหมาะสมกับวัยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาเพื่อจะชวยพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนคณิตศาสตรเปนพื้นฐานในการเรียนคณิตศาสตรในระดับสูงขึ้นรวมถึงการศึกษาความคิดเห็นของ
ผูเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเกมใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนตอไป 
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ขอเสนอแนะ 
ผลจากการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 
 1. ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช 

1.1 ผูสนใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบเกมเศษสวนมหาสนุก สามารถนำไปบูรณา
การกับการจดักิจกรรมในช้ันเรียน ควรทำความเขาใจ กับแผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบเกมเศษสวนมหา
สนุก 

1.2 ควรใชกิจกรรมใหผูเรียนทุกคนไดมสีวนรวมในการทำกิจกรรมเกมเศษสวนมหาสนุกเพ่ือการ
เรียนรู โดยอาจใชวิธีการใหนักเรียนแตละบุคคลไดสลับหนาท่ีภายในกลุม 

1.3 ควรมีการเสริมกำลังใจหรือคำชมเชยตามๆ ใหกับนักเรียนท่ีมคีวามมุงมั่นและใหความรวมมือใน
การทำกิจกรรม โดยอาจใชวิธีการใหสัญลักษณท่ีบงบอกถึงคะแนนพิเศษ หรือเพ่ิมคะแนนกลุม/รายบุคคลใหกับนักเรยีน 

1.4 ควรจัดบรรยากาศในการสอนท่ีทำใหนักเรียนรูสึกอยากจะทำกิจกรรมและจดับรรยากาศใหเอ้ือ
ตอการเรียนรูของนักเรยีนท่ีเปนการเสริมแรงทางบวก 
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

2.1 ควรมีการนำกิจกรรมเกมเศษสวนมหาสนุกไปใชในการวิจัยกับเด็กในระดับช้ันอ่ืน ๆ ตอไป 
2.2 ควรมีการตอยอดกิจกรรมเกมเศษสวนมหาสนุก ไปบูรณาการในการวิจัยดานอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนา

กระบวนการจดัการเรียนรูในเน้ือหาสาระตาง ๆ ตอไป 
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