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บทคัดย่ อ
ชื่อเรื่ อง : ผลการใช้เกมการศึกษา ชุดเส้นทางอัจฉริ ยะ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
และทักษะการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
โรงเรี ยนอนุบาลแม่สรวย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ชื่อผูศ้ ึกษา : นางสาวนริ ศรา ตั้งตัว
ปี การศึกษา : 2556
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาประสิ ทธิภาพของเกมการศึกษาชุดเส้นทางอัจฉริ ยะ
สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนอนุบาลแม่สรวย สานักงานเขตพื้นที่การ ศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
เรื่ องการลบจานวนสองจานวนที่มีตวั ตั้งไม่เกิน 9 โดยใช้ เกมการศึกษาชุดเส้นทางอัจฉริ ยะ เพื่อ
ศึกษาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้เกมการศึกษาชุดเส้นทางอัจฉริ ยะ และ เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรี ยน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ที่มีต่อการ จัดการเรี ยนรู้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ เรื่ องการลบจานวนสองจานวนที่มีตวั ตั้งไม่เกิน 9 โดยใช้ เกมการศึกษาชุดเส้นทาง
อัจฉริ ยะ
ประชากรที่ใช้ศึกษาเป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2556
โรงเรี ยนอนุบาลแม่สรวย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จานวน 27 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย เกมการศึกษาชุดเส้นทางอัจฉริ ยะ จานวน 7 ชุด
แผนการจัดการเรี ยนรู้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
เรื่ องการลบจานวนสองจานวนที่มีตวั ตั้งไม่กินเ 9
์
โดยใช้เกมการศึกษาชุดเส้นทางอัจฉริ ยะ จานวน 22 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิแบบปรนั
ย3
ตัวเลือก จานวน 1 ฉบับ 30 ข้อ แบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ แบบอัตนัย
จานวน 1 ฉบับ 5 ข้อ แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเ
รี ยนรูค้ ณิ ตศาสตร์
เรื่ อง การลบจานวนสองจานวนที่มีตวั ตั้งไม่เกิน 9 โดยใช้เกมการศึกษาชุดเส้นทางอัจฉริ ยะ แบบจัดอันดับ
คุณภาพ 5 ระดับ จานวน 1 ฉบับ 10 ข้อ วิเคราะห์หาประสิ ทธิภาพของ เกมการศึกษา ชุดเส้นทาง
อัจฉริ ยะ ตามเกณฑ์ 80/80 ใช้สูตร E1/E2 เปรี ยบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ ด้วยคะแนนความก้าวหน้า
ค่าร้อยละ และเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ของโรงเรี ยนที่กาหนด วิเคราะห์ คะแนนที่ได้จากการทดสอบ
ด้วยแบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ดว้ ย ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ แปลผลโดยเทียบ
กับเกณฑ์ คุณภาพที่กาหนดไว้ วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 1 ที่มีต่อการ
จัดการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การลบจานวนสองจานวนที่มีตวั ตั้งไม่เกิน 9
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โดยใช้เกมการศึกษาชุดเส้นทางอัจฉริ ยะ ด้วยการหาค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล
โดยเทียบกับเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยที่กาหนดไว้
ผลการศึกษาพบว่า เกมการศึกษาชุดเส้นทางอัจฉริ ยะ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกปีษาที่ 1
โรงเรี ยนอนุบาลแม่สรวย มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 91.69/94.69 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กาหนด
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เรื่ องการลบจานวนสองจานวนที่มีตวั ตั้ง
ไม่ เกิน 9 โดยใช้เกมการศึกษาชุดเส้นทางอัจฉริ ยะ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยน
อนุบาลแม่สรวย หลังเรี ยนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 28.41 คิดเป็ นร้อยละ 94.69 ซึ่ งสู งกว่าก่อนเรี ยนที่มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.41 คิดเป็ นร้อยละ 31.36 คะแนนเพิ่มขึ้นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 19.00 คิดเป็ นร้อยละ
63.33 ผลสัมฤทธิ์ หลังเรี ยนสู งกว่า เกณฑ์ ร้อยละ 75 ที่โรงเรี ยนกาหนดไว้ ทักษะการแก้ปัญหาทาง
คณิ ตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 36.07 คิดเป็ นร้อยละ 90.19 อยู่ในระดับคุณภาพดีมากและความพึงพอใจ
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 อยูร่ ะดับมากที่สุด

