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คำรับรอง 

 
                            ข้าพเจ้า นางสาวดวงแก้ว  พรายแก้ว  ตำแหน่ง  ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านหนอง
ตะเภา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 2 ขอรับรองว่าข้อความใน
เอกสารเล่มนี้เหมือนต้นฉบับจริงทุกประการ 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
                 รายงานการพัฒนาเกมการเตรียมความพร้อมทักษะพ้ืนฐานทางภาษา สำหรับเด็ก
ปฐมวัย  ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงลงได้ด้วยความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่าย โดยเฉพาะ
อย่างนางวนิดา  ครุฑกาศ   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะเภา สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ที่คอยส่งเสริมและสนับสนุนตลอด จึงเกิดผลงานทางวิชาการฉบับนี้ขึ้น และ
ยังกรุณาเป็น ผู้เชี่ยวชาญ  ตรวจสอบเครื่องมือและนวัตกรรม ผู้ศึกษาค้นคว้าขอขอบพระคุณท่าน
เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
                ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญ 1)  นางวนิดา  ครุฑกาศ   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน
หนองตะเภา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2) นางอารยา ช่อ
อังชัญ  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  3) นางพรพรรณ กล่ำกล่อมจิตต์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
พิเศษ โรงเรียนบ้านห้วยมงคล สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  
ตลอดทั้งผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำปรึกษา คำแนะนำตลอดจนการจัดทำรายงานในครั้งนี้ ให้สำเร็จ
ลุล่วงตามวัตถุประสงค ์
              ขอขอบคุณคณะครู โรงเรียนบ้านหนองตะเภา ทุกท่านที่คอยเป็นกำลังใจด้วยดีเสมอ
มาและขอขอบใจนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองตะเภา ทุกคน ที่ตั้งใจทำกิจกรรม
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการทำกิจกรรมที่ดีจะส่งผลให้ทุกคนประสบ
ความสำเร็จ 
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ชื่อเรื่อง            การพัฒนาเกมการเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานทางภาษา  ชั้นปฐมวัยปีที่ 3  
ผู้รายงาน         นางสาวดวงแก้ว  พรายแก้ว  ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 
ที่ปรึกษา          นางวนิดา  ครุฑกาศ   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะเภา 
                     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
ปีท่ีรายงาน      2562 

บทคัดย่อ 
 
 การจัดประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์  จิตใจ  
สังคม และ ด้านสติปัญญา  เป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้ เรียนที่จะเรียนในระดับประถมศึกษา  
ครูผู้สอนควรจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเหมาะสมกับวัย  และ ให้นักเรียนเกิด
ประสบการณ์จริงอย่างต่อเนื่องการศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1)เพ่ือพัฒนาเกมการเตรียมความ
พร้อมทักษะพ้ืนฐานทางภาษา ชั้นปฐมวัยปีที่ 3  จำนวน 10  ชุด  2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยเกมการเตรียมความพร้อมทักษะพ้ืนฐานทาง
ภาษา ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ทั้ง 10 ชุด 3)เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยเกมการ
เตรียมความพร้อมทักษะพ้ืนฐานทางภาษา ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ทั้ง 10 ชุด  4) เพ่ือหาค่าความพึง
พอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยเกมการเตรียมความพร้อมทักษะพ้ืนฐานทางภาษา  ชั้นปฐมวัยปีที่ 3
ทั้ง  10  ชุด   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่นักเรียน ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ภาคเรียนที่  2  ปี
การศึกษา  2562 โรงเรียนบ้านหนองตะเภา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2จำนวน 23  คน  ซึ่ งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  
Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ เกมการเตรียมความพร้อมทักษะพ้ืนฐานทางภาษา  
ชั้นปฐมวัยปีที่  3  จำนวน 10  ชุด แผนการจัดประสบการณ์   จำนวน  20  แผนโดยจัด
ประสบการณ์  แผนละ 1 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดความพร้อมทางการเรียนเป็นข้อสอบ ที่มีตัวเลือก
เป็นรูปภาพ  แบบ 3 ตัวเลือกจำนวน 20 ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนก (r)  อยู่ระหว่าง 0.20  ถึง 0.60  
มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ   0.86  สถิติที่ใช้ในการศึกษา  คือ  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานค่าดัชนีประสิทธิผล  และ ทดสอบสมมุติฐานให้  t-test (Dependemt  
Samples) 
 

ผลการศึกษา 
 

              1.  นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3มีเกมการเตรียมความพร้อมทักษะพ้ืนฐานทางภาษา 
ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ทีมี่ประสิทธิภาพเท่ากับ   85.63/84.38   
             2. นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2 ที่ได้รับเตรียมความพร้อมโดยใช้ เกมการเตรียมความ
พร้อมทักษะพื้นฐานทางภาษาชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน 
            3. ดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนที่ได้รับเตรียมความพร้อมโดยใช้ เกมการเตรียมความ
พร้อมทกัษะพื้นฐานทางภาษา ชั้นปฐมวัยปีที่ 3  มีค่าเท่ากับ  0.457 ซึ่งหมายความว่า หลังเรียน
นักเรียนมีความรู้เพ่ิมขึ้นจากการเรียนร้อยละ  45.70 



 

 

 4. นักเรียนมีความพึงพอใจ ต่อเกมการเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานทางภาษา ชั้น
ปฐมวัยปีที่ 3  อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
                  การศึกษาครั้งนี้สรุปว่า  เกมการเตรียมความพร้อมทักษะพ้ืนฐานทางภาษาชั้น
ปฐมวัยปีที่ 3   ที่ผู้รายงานสร้างข้ึน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ในระดับชั้น
อนุบาลอ่ืน ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สารบัญ 
 

                                                                                                                                               หน้า 
กิตติกรรมประกาศ (จ) 
บทคัดย่อ   (ฉ) 
สารบัญ   (ช) 
สารบัญตาราง  (8) 
สารบัญภาพ  (23) 
บทที ่  
1  บทนำ   1 
 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา   1 
 ความมุ่งหมายของการศึกษา  4 
 สมมติฐานการศึกษา                                                                                                           4 
 ขอบเขตของการศึกษา                                                                                                        4 
 นิยามศัพท์เฉพาะ    5 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา                                                                             6 
2  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2560                                                                  7 
 พัฒนาการด้านสติปัญญา               21 
 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเกม                                                                                                  31 
 การหาประสิทธิภาพของสื่อ                                                                                              37 
 การหาดัชนีประสิทธิผล                                                                                                    39 
 ความพึงพอใจ                                                                                                                    40 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง                                                                                                            41 
 งานวิจัยในประเทศ                                                                                                  41 
 งานวิจัยในต่างประเทศ                                                                                            43 
3  วิธีดำเนินการวิจัย   
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง                                                                                           52 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล                                                                        52 
 วิธีการสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ                                                               53 
 วิธีดำเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล   58 
 การจัดทำข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล                                                                       59 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล                                                                                    60 

 
 
 



 

 

สารบัญ (ต่อ) 
 

บทที่ (ต่อ)                                                                                                                                          หน้า 
4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล                                                                                                          
 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล                                                  66 
 ลำดับขั้นในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล                                                           67 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล                                                                                                  68 
5  สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ                                                                             
 ความมุ่งหมายของการศึกษา                                                                                          74 
 สรุปผล                                                                                                                          74 
 อภิปรายผล                                                                                                                   75 
 ข้อเสนอแนะ 77 
บรรณานุกรม   79 
ภาคผนวก    83 
 ภาคผนวก  ก   รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ                                                                                                 85 
 ภาคผนวก  ข  แบบประเมินและค่าความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญต่อ                                     

การพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางภาษา ชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2                                      
87 

 ภาคผนวก  ค  ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบกับจุดประสงค์ ( IOC ) 92 
                     ค่าความยากของข้อสอบ  (P) และค่าอำนาจจำแนก  (r)  
                     ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                                                 
 ภาคผนวก   ง  หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญ                                              110 
 ภาคผนวก   จ  หนังสือขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ                                               112 
 ภาคผนวก   ฉ  หนังสือตอบขอบคุณ                                                                         114 
ประวัติผู้วิจัย 115 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

สารบัญตาราง 
 

ตารางที่ หน้า 
1 มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค ์                                             8 
2 สาระการเรียนรู้                                                      16 
3 อายุโดยประมาณท่ีเด้กเริ่มเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์                       27 
4 การจัดหน่วยการเรียนรู้ 35 
5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง  ภูกระดึง ( ภูเขา)   นำมาสร้างเป็นเกมการเตรียมความ

พร้อมทักษะพื้นฐานทางภาษา ชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2             37 
6 แสดงการวิเคราะห์เนื้อหาเกมการเตรียมความพร้อมทักษะพ้ืนฐานทางภาษา   

ชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2                                                              54 
7 วิเคราะห์เนื้อหาจุดประสงค์การเรียนรู้ และสัดส่วนของข้อสอบที่ใช้ทดสอบและ

ข้อสอบที่ต้องการ                                                                                                       56 
8 ผลการเรียนรู้ ด้วยเกมการเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานทางภาษาชั้นปฐมวัยปีที่ 

3/2 คะแนนรวม  คะแนนเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน  และคะแนนเฉลี่ย  ร้อยละ  
ของนักเรียนที่ได้จากการทำแบบทดสอบแต่ละชุด           68 

9 ผลของประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้วยเกมการเตรียมความพร้อมทักษะพ้ืนฐานทางภาษา   
ชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2                                               70 

10 แสดงค่าดัชนีประสิทธิผลในการเรียนรู้ด้วยเกมการเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐาน
ทางภาษา  ชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2                                             70 

11 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียน ที่เรียนรู้ด้วยเกมการเตรียมความ
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บทที่  1 
บทนำ 

 
ความสำคัญและความเป็นมาของสภาพปัญหา 
 
                สภาพวิกฤติทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้สร้าง ความกดดันให้เกิด
ความจำเป็นอย่างยิ่งในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของไทย  ให้สามารถผลิตผู้ที่มี
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  มีคุณธรรมและจริยธรรม  อีกทั้งรู้เท่าทันเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง  
สามารถปรับตัวอยู่ในสังคม  ที่เปลี่ยนแปลงอย่าง มีคุณภาพ  (กรมวิชาการ. 2551 : 1)  การศึกษา
ระดับปฐมวัยมีความสำคัญยิ่งเพราะเป็นรากฐานของชีวิตมนุษย์และรองรับการศึกษาทุกระดับ  ซึ่ง
การจัดการศึกษาสำหรับเด็กอายุ  4-5  ปี เป็นการจัดในลักษณะ ของการอบรมเลี้ยงดู และให้
การศึกษาเพ่ือพัฒนาเด็กหลายด้าน ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ สังคม และสติปัญญาตามวัย  
และความสามารถของแต่ละบุคคล  (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 31)  ดังนั้น  สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงกำหนดนโยบาย และ แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ให้แก่เด็ก ระดับปฐมวัยในแผนพัฒนาการศึกษาฉบับที่  9  พุทธศักราช  2545–2551 ซึ่งกำหนด
วัตถุประสงค์  นโยบาย  เป้าหมาย  และมาตรการไว้โดยสรุป  คือ  เด็กปฐมวัยทุกคนต้องได้รับการ
พัฒนาทางด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคมและสติปัญญา   มีคุณธรรม  จริยธรรม และมีความ
พร้อมเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาโดยโรงเรียนต้องจัดการศึกษาและสภาพแวดล้อมบรรยากาศ
ที่เอ้ือต่อการพัฒนาเด็ก ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง เน้นกระบวนการเรียนการสอน 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็ก และสภาพความต้องการของท้องถิ่น  (สำนักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.  2540 : 31-38)  ซึ่งการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
ปฐมวัย  ได้กำหนดจุดหมาย  ซึ่งถือเป็นมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้ 1)  ร่างกาย
เจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี  2) กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่าง
คล่องแคล่ว และ  ประสานสัมพันธ์กัน  3) มีสุขภาพจิตดี  และ มีความสุข   
4)  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีจิตใจที่ดีงาม 5)  ชื่นชม  และ  แสดงออกทางด้านศิลปะ  ด้าน
ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกำลังกาย  6) ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย  7)รัก
ธรรมชาติ  
รักสิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม และ ความเป็นไทย  8)  อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข   และ  ปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  ปฏิบัติตนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  9)ใช้
ภาษาในการสื่อสารได้เหมาะสม ถูกต้อง สมวัย  10)  มีความสามารถในการคิด  และ แก้ปัญหาได้
เหมาะสมกับวัย  11) มีจินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  12) มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ (กระทรวงศึกษาธิการ.   2556  :  31) 
                 การจัดกิจกรรมต่างๆสำหรับเด็กในสมัยก่อนขึ้นอยู่ กับความตั้ งใจของ
ครู  ครูคิดว่าจะสอนอะไรก็จัดอย่างนั้น  แต่ในปัจจุบันนี้การจัดกิจกรรมสำหรับเด็กต้องขึ้นอยู่กับ
ความต้องการที่จะเรียนรู้ของเด็ก ครูจะต้องสังเกตดูความต้องการ ความสนใจ  ระยะเวลาในความ
สนใจและความสามารถของเด็กเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดกิจกรรมให้กับเด็กได้เรียนรู้ ครูควร



 

 

จะได้ทำความรู้จักกับเด็กอย่างเพียงพอโดยการศึกษาดูว่าเด็กในวัยไหนสนใจเรื่องใดมีความรู้
ความสามารถที่จะเข้าใจในเนื้อหาได้มากน้อยเพียงใด  
               จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพนักเรียนในชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2 โรงเรียน
บ้านหนองตะเภา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2   สำนักงาน
คณะกรรมกรรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ  จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน  23  คน 
ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2562  พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 78.75 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น
ผู้รายงานจึงทำการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นรายสมรรถภาพ
และพบว่าพัฒนาการด้านสติปัญญาที่เกี่ยวกับทักษะพ้ืนฐานทางภาษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นปัญหาที่
นักเรียนส่วนใหญ่ ในห้องเรียน มีผลการเรียนไม่น่าพอใจประกอบกับเป็นจุดเน้นที่โรงเรียนบ้าน
หนองตะเภา ต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนให้สูงขึ้น (โรงเรียนบ้านหนอง
ตะเภา  2561 ) เมื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา ก็พบว่า การเตรียม  การสอนของครู และใช้สื่อ
ประกอบการสอนที่ไม่เร้าความสนใจของนักเรียนทำให้ผลการเรียนไม่ดีเท่าที่ควร การสอนที่ผ่าน
มาครูดำเนินการจัดการเรียนรู้แบบครูเป็นศูนย์กลาง  คือ เป็นผู้มีความรู้ ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้
ให้เกิดกับนักเรียน นักเรียนเป็นผู้รับฝ่ายเดียวโดยครูมุ่งหวังว่าการถ่ายทอดความรู้ของตนจะช่วยให้
นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและนำความรู้ไปใช้ได้ ซึ่งในทางปฏิบัติ ผลที่เกิดขึ้นไม่เป็นไปตามที่
คาดหวัง ครูผู้สอนจึงควรปรับเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ถ่ายทอดไปสู่การเป็นมัคคุเทศก์ทาง
ความรู้โดยเด็กจะเป็นผู้มีบทบาทในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง และมีครูที่ยอมรับความคิดเห็น
ของเด็กแสดงให้เด็กเห็นว่าครูให้ความสนใจเชื่อมั่นในความคิดของเด็ก และให้โอกาสเด็กได้เรียนรู้
ตามความคิด และวิธีการของตนเอง เพื่อแสวงหาคำตอบ และเสนอผลการค้นหาคำตอบด้วยงานที่
สร้างข้ึน จากการศึกษาครั้งนี้ผู้รายงานพบว่า เกมพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางภาษา เป็นสื่อการเรียนรู้
อีกรูปแบบหนึ่งที่เหมาะสมในการนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอน เพราะ การสอนที่นำเกมเข้า
มาประกอบนั้น เป็นการสอนที่ทำให้นักเรียนมีความสนใจ และเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินได้
ความรู้โดยไม่รู้ตัว จึงทำให้นักเรียนไม่รู้สึกเบื่อหน่าย  เกมการเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานทาง
ภาษา สามารถใช้เป็นสื่อเพ่ือถ่ายทอดความรู้ ถ่ายทอดคุณธรรม 8 ประการ และการดำเนินชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงได้ ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้  และผู้เรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้  ซึ่งสอดคล้อง
กับ หวานใจ บุญยก (2554 :  บทคัดย่อ ) ได้ศึกษาการพัฒนาแผนการสอนคำยาก วิชา
ภาษาไทย  โดยใช้เกมและเพลง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาแผนการสอนคำ
ยาก วิชาภาษาไทย โดยใช้เกมและเพลง กลุ่มทดลองที่ใช้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
จำนวน 23 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านคำผักหนอก-สงเปือย สำนักงานการ
ประถมศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหารโดยการเลือกแบบเจาะจง สถิติที่ใช้  คือร้อยละค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และดัชนีประสิทธิผล ผลการศึกษาพบว่า  แผนการสอนคำยากวิชา
ภาษาไทยโดยใช้เกมและเพลงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
85.65/87.54 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ คือ 80/80 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลคิดเป็นร้อยละ76 หมายถึง
นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน ร้อยละ 76  สอดคล้องกับอรทัย  แสงทอง (2551  : 
บทคัดย่อ)  ซึ่งได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน ความคงทนในการเรียนรู้ และ
เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ที่เรียนโดยใช้เกมและใช้แบบฝึกหัด



 

 

ปกติในขั้นฝึกทักษะ ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เกมและใช้แบบฝึกหัดปกติในขั้นฝึกทักษะแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  นักเรียนที่เรียนโดยใช้เกมในขั้นฝึกทักษะ มี  เจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์ดีกว่านักเรียนที่เรียน โดยใช้แบบฝึกหัด  สอดคล้องกับ สุทธิพร ชาตาธิคุณ (2554 : 
บทคัดย่อ)ได้ทำการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนทางด้านทักษะภาษาโดยการใช้ เกม ในระดับ
อนุบาล 1  กลุ่มตัวอย่างที่ เป็นนักเรียน ชั้นอนุบาล 1  ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา 2558 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่   แผนการจัดประสบการณ์จำนวน 5 แผน แบบสังเกตพฤติกรรม 
บันทึกการสัมภาษณ์ และ เกม การเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งข้อมูลเชิง
คุณภาพและข้อมูลปริมาณการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้ ค่าความถี่ ร้อยละ และ ค่าเฉลี่ย
ผล ผลการวิจัย มีดังนี้ การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนทางด้านทักษะภาษาโดยการใช้เกม ใน
ระดับอนุบาล 3 พบว่า นักเรียนมีความสนใจการเรียนรู้สึกสนุกสนาน มีความรับผิดชอบ มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์รู้จักทำงานเป็นหมู่มีการเคลื่อนไหวทำให้ไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียนส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ เกิดความเข้าใจในบทเรียน เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน
ทางบวกและทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นนักเรียนจะมีพัฒนาการทักษะทางภาษาเพ่ิมสูงขึ้น
ตามลำดับ จากการเล่นเกมครั้งที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 73.50 และเมื่อถึง
การเล่นเกมครั้งที่ 5 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 85.00  
ซึ่งเป็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น  
                     ผู้รายงานในฐานะครูผู้สอนในระดับปฐมวัย จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาความรู้
ความคิดสำหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้เกมการเตรียมความพร้อมทักษะพ้ืนฐานทางภาษา เพ่ือการ
เตรียมความพร้อมทักษะพ้ืนฐานทางภาษาสำหรับเด็ก ปฐมวัย  ชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2 โรงเรียนบ้าน
หนองตะเภา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2   สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ   เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถใน
การคิดได้หลายลักษณะหลายมิติ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง 
ความมุ่งหมายของการศึกษา 
                1.  เพ่ือพัฒนาเกมการเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานทางภาษา ชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2 
จำนวน 10  ชุด   ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 
                2.  เพ่ือเปรียบเทียบความพร้อมทักษะพื้นฐานทางภาษาของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 
3/2 
ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ด้วยเกมการเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานทางภาษา ทั้ง 10  
ชุด  
               3.   เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของนักเรียน ชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2 
             4.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการเตรียมความพร้อม โดยใช้เกม 
การเตรียมความพร้อมทักษะพ้ืนฐานทางภาษา  จำนวน  10  ชุด    
สมมติฐานการศึกษา 
 



 

 

           1.  เกมการเตรียมความพร้อมทักษะพ้ืนฐานทางภาษาที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน  80/80 
         2.  นักเรียนที่เรียนด้วยเกมการเตรียมความพร้อมทักษะพ้ืนฐานทางภาษา ชั้นปฐมวยัปีที่ 3/2 
จำนวน 10  ชุด  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพ่ิมขึ้นจากก่อนเรียน 
           3.  นักเรียนที่เรียนดว้ยเกมการเตรียมความพร้อมทักษะพ้ืนฐานทางภาษาทั้ง  10  ชดุ  มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 

ขอบเขตของการศึกษา 
            1.  กลุ่มป้าหมาย   
       1.1  ประชากร  
       ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียน ชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2  ภาคเรียนที่  
2   ปีการศึกษา  2562  โรงเรียนบ้านหนองตะเภา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 นักเรียนจำนวน 23  คน   
                          1.2  กลุ่มตัวอย่าง 
                                 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2  ภาคเรียนที่  
2  
ปีการศึกษา  2562  โรงเรียนบ้านหนองตะเภา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 นักเรียนจำนวน 23  คน   
                2.  ตัวแปรที่จะศึกษา 
                2.1  ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เกมการเตรยีมความพร้อมทักษะพ้ืนฐานทางภาษาชั้นปฐมวัยปีที่ 
3/2 
                      2.2  ตัวแปรตาม  ได้แก่  
   2.2.1  ความพร้อมทักษะพ้ืนฐานทางภาษาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ หลัง
ได้รับการเตรียมความพร้อมโดยใช้ เกมการเตรียมความพร้อมทักษะพ้ืนฐานทางภาษาชั้นปฐมวัยปี
ที่  3/2 
   2.2.2  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2 ที่มตี่อเกมการเตรียม
ความพร้อมทักษะพ้ืนฐานทางภาษา ชั้นปฐมวัยปีที่  3/2 
                3.  เนื้อหาในการศึกษา 
  เป็นเนื้อหาการเรียนรู้ด้วยเกมการเตรียมความพร้อมทักษะพ้ืนฐานทางภาษา เพ่ือ
พัฒนาเกมการเตรียมความพร้อมทักษะพ้ืนฐานทางภาษาสำหรับนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่  3/2 โดย
ผู้รายงานได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น  10  ชุด  ดังนี้  
  ชุดที่  1  เกมน้องหมีตาด ี

ชุดที่  2  เกมเสียงอะไรเอ่ย 
ชุดที่  3  เกมฉันคู่กับใคร 
ชุดที่  4  เกมถ้าฉันเป็น 
ชุดที่  5  เกมบ้านฉันอยู่ไหน 
ชุดที่  6  เกมเรียงลำดับ 



 

 

ชุดที่  7  เกมคู่ชีวิต 
ชุดที่  8  เกมเธอจำได้ไหม 
ชุดที่  9  เกมว่าอะไรว่าตามกัน 
ชุดที่  10  เกมเขาคำสั่งทำอะไร 

 4.  ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 
  ทำการศึกษาในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2562   ระหว่าง  เดือน พฤศจิกายน  
2562   ถึง  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563   
 
นิยามศพัท์เฉพาะ 
 

              1. ความพร้อมทักษะพื้นฐานทางภาษา  หมายถึง  ความสามารถ ทางด้านภาษาในการ
สื่อสารการเรียนรู้คำศัพท์ ตามความเหมาะสมของวัย และพัฒนาการด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์  
ด้านสังคมและ ด้านสติปัญญาควบคู่กันไป ของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2 
               2.  เกมการเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานทางภาษา หมายถึง  การนำเสนอความรู้
แก่นักเรียน ซึ่งมีวิธีการนำเสนอความรู้แก่นักเรียนโดยแต่ละกรอบจะเสนอเนื้อหาเป็นขั้นตอน
ประกอบไปด้วย  เนื้อหา  ตัวอย่าง แบบฝึกหัด  นักเรียนศึกษาทีละกรอบอย่างเข้าใจซึ่งมีทั้งหมด
จำนวน 10  ชุด 
               3.  การสอนด้วยเกมการเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานทางภาษา  หมายถึง   
การสอนนักเรียนในห้องเรียนที่ผู้รายงาน  สร้างข้ึนและทดลองใช้ในโรงเรียนบ้านหนองตะเภา  
                 4.  ประสิทธิภาพของเกมการเตรียมความพร้อมทักษะพ้ืนฐานทางภาษา  หมายถึง
เกมการเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานทางภาษา ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นแล้วให้นักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างใช้เรียนและทำแบบฝึกหัด และแบบทดสอบหลังเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  80 / 80 
               5. แผนการจัดประสบการณ์ หมายถึง แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
เกมการเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานทางภาษา ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 
   6.  นักเรียน  หมายถึง  นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2 โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  สำนักงานคณะกรรมกรร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ   ปีการศึกษา  2562   จำนวน  23  คน 
  7.  เกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80  หมายถึง  เกณฑ์ท่ีผู้รายงานใช้เป็นมาตรฐานในการ
พิจารณาหาประสิทธิภาพของเกมการเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานทางภาษา  โดยมี
ความหมายดังนี้ 
         7.1  80  ตัวแรก  หมายถงึ  คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนในกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่ได้ 
ตอบคำถาม ในแบบฝึกหัด  ในเกมการเตรียมความพร้อมทักษะพ้ืนฐานทางภาษาได้คะแนนเฉลี่ย
อย่างน้อย 80 
  7.2  80  ตัวหลัง  หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่ได้
จากการทดสอบหลังเรียนโดยใช้เกมการเตรียมความพร้อมทักษะพ้ืนฐานทางภาษาได้คะแนนเฉลี่ย
อย่างน้อยร้อยละ  80 



 

 

 8.  ความพึงพอใจ  หมายถึง ความรู้สึกท่ีดี  ที่ชอบ หรือพอใจต่อการเรียนโดยใช้เกม
การเตรียมความพร้อมทักษะพ้ืนฐานทางภาษา เพ่ือพัฒนาเกมการเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐาน
ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา 
 

  1.   นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2 มีเกมการเตรียมความพร้อมทักษะพ้ืนฐานทางภาษา 
เพ่ือพัฒนาเกมการเตรียมความพร้อมทักษะพ้ืนฐานทางภาษา  จำนวน 10  ชุด  
  2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้การพัฒนาการเตรียมความพร้อมด้านสติปัญญาสำหรับ
เด็กปฐมวัย  ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองตะเภาสูงขึ้น 
 3.  นักเรียนมีความกระตือรือร้นใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
 4.  รู้มีสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง รู้จักคิดเป็น แก้ปัญหาเป็นและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

5. เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแก่กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ อื่นๆ เน้นการเรียน ความสะดวก  แก่ครูผู้สอนในกรณีท่ีครูผู้สอนไม่สามารถมาทำ 
การสอนได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที่  2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้รายงานได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแยกตามหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ 

1.  หลักสูตรปฐมวัย  พุทธศักราช  2560  (สำหรับเด็กอายุ 3 – 5 ปี) 
2.  พัฒนาการด้านสติปัญญา 
3.  เอกสารเกี่ยวกับเกม 
4.  การหาประสิทธิภาพของสื่อ 
5.  การหาดัชนีประสิทธิผล 
6.  ความพึงพอใจ 
7.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
   -    งานวิจัยในประเทศ 

     -  งานวิจัยต่างประเทศ 
  

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2560  (สำหรับเด็กอายุ 3 – 5 ปี) 
 

                       หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 สำหรับเด็กอายุ   3 – 5  ปี  
(กรมวิชาการ.2560 : 26)   การศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านบ้านหนองตะเภาเป็นการพัฒนาเด็ก
ตั้งแต่ช่วงอายุ 4 – 6 ปีบริบูรณ์  อย่างเป็นองค์รวม บนพ้ืนฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มตาม
ศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอ้ืออาทรและความ
เข้าใจของทุกคนเพื่อรากฐานคุณภาพชีวิตให้เดฏพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อ
ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ โดยมีรายะเอียดดังตอ่ไปนี้ 
1.  จุดมุ่งหมาย 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สำหรับเด็กอายุ 3 - 6 ปี มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการตามวัยเต็ม
ตามศักยภาพและมีความพร้อม ในการเรียนรู้ต่อไป จึงกำหนดจุดหมายเพ่ือให้เกิดกับเด็กเมื่อจบ
การศึกษาระดับปฐมวัย ดังนี้ 
 1. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสุขนิสัยที่ดี 
 2. สุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตใจที่ดีงาม 
 3. มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย และอยู่
ร่วมกับ 
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 4. มีทักษะการคิด การใช้ภาษาสื่อสาร และการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 2.  
วิสัยทัศน์  ภารกิจ เป้าหมาย  หรือจุดหมาย  (มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์) 
 2. วิสัยทัศน์  

 



 

 

 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมุ่งพัฒนาเด็กทุกคนให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคมและสติปัญญาอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่าง
มีความสุขความเป็นไทย โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชนและทุก
ฝ่ายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็ก            
3. เป้าหมาย  
 เป็นการกำหนดความคาดหวังด้านคุณภาพที่เกิดกับเด็กปฐมวัย และการดำเนินงานด้าน
อ่ืนๆ ซึ่งสอดคล้องกับจุดหมายหรือมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ. 2560  และวิสัยทัศน์ที่สถานศึกษากำหนด การกำหนดเป้าหมายสามารถได้ทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ 
4.  มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี กำหนดมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์
จำนวน 12 มาตรฐานประกอบด้วย 

1. พัฒนาการด้านร่างกาย ประกอบด้วย 2 มาตรฐาน คือ 
มาตรฐานที ่1 ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 
มาตรฐานที ่2 กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว 

       และประสานสัมพันธ์กัน 
2. พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน คือ 

มาตรฐานที ่3 มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 
มาตรฐานที ่4 ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
มาตรฐานที ่5 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 

3. พัฒนาการด้านสังคม ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน คือ 
มาตรฐานที ่6 มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐานที ่7 รักธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 
มาตรฐานที ่8 อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ

สังคมในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
4. พัฒนาการด้านสติปัญญา ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน คือ 

มาตรฐานที ่9 ใช้ภาษาสื่อสารไดเ้หมาะสมกับวัย 
มาตรฐานที ่10 มีความสามารถในการคิดที่เป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ 
มาตรฐานที ่11 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
มาตรฐานที่ 12 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหา

ความรู ้
         ได้เหมาะสมกับวัย 

โดยมีรายละเอียดตัวบ่งชี้ และสภาพที่พึงประสงค ์ดังนี้ 
 
 
 



 

 

มาตรฐานที่ 1 ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยท่ีดี 

ตัวบ่งช้ี 
สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 

1.1 น้ำหนักและส่วนสูง      
ตามเกณฑ์   

1.1.1 น้ำหนักและส่วนสูง
ต า ม เก ณ ฑ์ ข อ ง ก ร ม
อนามัย 

1.1.1 น้ำหนักและส่วนสูง
ต า ม เก ณ ฑ์ ข อ ง ก ร ม
อนามัย 

1.1.1 น้ำหนักและส่วนสูง
ต า ม เก ณ ฑ์ ข อ ง ก ร ม
อนามัย 

1 .2 มีสุ ขภาพอนามัย                 
สุขนิสัยท่ีดี 

1 .2 .1 ยอมรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์และ          
ดื่มน้ำสะอาดเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

1.2.1 รับประทานอาหาร
ที่มีประโยชน์และดื่มน้ำ
สะอาดด้วยตนเอง 

1.2.1 รับประทานอาหาร
ที่มีประโยชน์ได้หลายชนิด
และดื่มน้ำสะอาดได้ด้วย
ตนเอง 

1 .2 .2  ล้ า ง มื อ              
ก่อนรับประทานอาหาร
และหลังจากใช้ห้องน้ ำ
ห้องส้วมเม่ือมีผู้ชี้แนะ 

1 .2 .2  ล้ า ง มื อ                         
ก่อนรับประทานอาหาร
และหลังจากใช้ห้องน้ ำ
ห้องสว้มด้วยตนเอง 

1 .2 .2  ล้ า ง มื อ                      
ก่อนรับประทานอาหาร
และหลังจากใช้ห้ องน้ ำ
ห้องส้วมด้วยตนเอง 

1.2.3  นอนพักผ่อนเป็น
เวลา 

1 .2 .3 นอนพักผ่อนเป็น
เวลา 

1 .2 .3 นอนพักผ่อนเป็น
เวลา 

 1.2.4 ออกกำลังกาย 
เป็นเวลา 

1.2.4 ออกกำลังกาย   
เป็นเวลา 

1.2.4 ออกกำลังกาย   
เป็นเวลา 

1.3 รักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อ่ืน 

1.3.1 เล่นและทำกิจกรรม
อย่ างปลอดภั ย เมื่ อมีผู้
ชี้แนะ 
 

1.3.1 เล่นและทำกิจกรรม
อย่างปลอดภัยด้วยตนเอง 
 

1.3.1 เล่น ทำกิจกรรม        
แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ อ่ื น                   
อย่างปลอดภัย 
 

 
มาตรฐานที่ 2 กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและ

ประสานสัมพันธ์กัน 

ตัวบ่งช้ี 
สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 

2.1 เคลื่อนไหวร่างกาย
อย่ า งคล่ อ งแคล่ ว  
ประสานสัมพันธ์ 
และทรงตัวได้  

 

2 .1 .1  เดิ น ต า ม แ น ว ที่               
กำหนดได้ 

2 .1 .1  เดิ น ต่ อ เท้ า ไ ป
ข้างหน้าเป็นเส้นตรงได้โดย
ไม่ต้องกางแขน 

2.1.1 เดินต่อเท้าถอยหลัง
เ ป็ น เ ส้ น ต ร ง ไ ด้ โ ด ย                       
ไม่ต้องกางแขน 

2.1.2 กระโดดสองขาขึ้นลง
อยู่กับที่ได้ 

2 .1 .2  ก ระโดดขาเดี ย ว                
อ ยู่ กั บ ที่ ได้ โด ย ไม่ เสี ย                
การทรงตัว  

2 .1 .2  กระโดดขาเดี ย ว                 
ไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง
โดยไม่เสียการทรงตัว 

2.1.3  วิ่งแล้วหยุดได้  
  

2.1.3 วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวาง 
ได ้

2.1.3  วิ่งหลบหลีก สิ่งกีดขวาง 
ได้อย่างคล่องแคล่ว 

2.1.4 รับลูกบอลโดยใช้                2.1.4 รับลูกบอลโดยใช้                 2 .1 .4  รั บ ลู ก บ อ ล ที่



 

 

ตัวบ่งช้ี 
สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 
มือและลำตัวช่วย มือทั้งสองข้าง กระดอนขึ้นจากพ้ืนได้ 

2 .2 ใช้ มื อ -ตาประสาน
สัมพันธ์กัน 

2 .2 .1  ใ ช้ ก ร ร ไ ก ร ตั ด
กระดาษขาดจากกันได้โดย
ใช้มือเดียว 

2 .2 .1  ใ ช้ ก ร ร ไ ก ร ตั ด
กระดาษตามแนวเส้นตรง
ได ้

2 .2 .1  ใ ช้ ก ร ร ไ ก ร ตั ด
กระดาษตามแนวเส้นโค้งได้ 

2 .2 .2  เขี ย น รู ป ว งก ล ม          
ตามแบบได้ 

2 .2 .2 เขี ยนรูปสี่ เหลี่ ยม          
ต ามแบ บ ได้ อ ย่ า งมี มุ ม
ชัดเจน 

2.2.2 เขียนรูปสามเหลี่ยม
ต า ม แ บ บ ได้ อ ย่ า งมี มุ ม
ชัดเจน 

 2.2.3 ร้อยวัสดุที่มีรูขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ซม.
ได ้

2.2.3 ร้อยวัสดุที่มีรูขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 ซม.
ได้ 

2.2.3 ร้อยวัสดุที่มีรูขนาด 
เส้ น ผ่ า น ศู น ย์ ก ล า ง                          
0.25 ซม.ได้ 

มาตรฐานที่ 3 มีสุขภาพจิตที่ดีและมีความสุข 

ตัวบ่งช้ี 
สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 

3.1 แสดงออก 
ทางอารมณ์ได้อย่าง
เหมาะสม  

3 .1 .1  แ ส ด งอ า รม ณ์  
ความรู้สึกได้เหมาะสมกับ
บางสถานการณ ์

3 .1 .1  แ ส ด งอ า รม ณ์  
ค ว า ม รู้ สึ ก ไ ด้ ต า ม
สถานการณ ์

3 .1 .1  แ ส ด ง อ า ร ม ณ์  
ความรู้สึกได้สอดคล้องกับ
สถานการณ์อย่างเหมาะสม 

3 .2 มีความรู้สึกที่ดีต่อ
ตนเองและผู้อ่ืน   

3 .2 .1  ก ล้ า พู ด ก ล้ า
แสดงออก   
 

3 .2 .1  ก ล้ า พู ด ก ล้ า
แสดงออกอย่างเหมาะสม
บางสถานการณ์ 

3.2.1 กล้าพูดกล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 

3.2 .2 แสดงความพอใจ             
ในผลงานตนเอง 

3 .2 .2 แสดงความพอใจ                  
ในผลงานและความสามารถ                
ของตนเอง 

3 .2 .2  แ ส ด งค ว าม พ อ ใจ               
ในผลงานและความ สามารถ
ของตนเองและผู้อ่ืน 

มาตรฐานที่ 4 ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว 

ตัวบ่งช้ี 
สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 

4.1 สนใจ  มีความสุข
และแสดงออก ผ่าน
งานศิลปะ  ดนตรี 
และการเคลื่อนไหว   

 

4 .1 .1 สนใจ มีความสุข 
และแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ 

4 .1 .1 สนใจ มีความสุข 
และแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ 

4.1.1 สนใจ มีความสุข และ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ 

4 .1 .2 สนใจ มีความสุข 
แ ล ะ แ ส ด ง อ อ ก ผ่ า น
เสียงเพลง ดนตรี   

4 .1 .2 สนใจ มีความสุข 
แ ล ะ แ ส ด ง อ อ ก ผ่ า น
เสียงเพลง ดนตรี   

4.1.2 สนใจ มีความสุข และ
แสดงออกผ่ านเสี ยงเพลง 
ดนตรี   

4 .1 .3 สนใจ มีความสุข 
แ ล ะ แ ส ด ง ท่ า ท า ง  /
เคลื่อนไหวประกอบเพลง 

4 .1 .3 สนใจ มีความสุข 
แ ล ะ แ ส ด ง ท่ า ท า ง  /
เคลื่อนไหวประกอบเพลง 

4.1.3 สนใจ มีความสุข และ
แสดงท่าทาง /เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะ และ



 

 

จังหวะ และดนตรี จังหวะ และดนตรี ดนตรี 
มาตรฐานที่ 5 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 

ตัวบ่งช้ี 
สภาพที่พึงประสงค์ 
อาย ุ3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 

5.1 ซื่อสัตย์สุจริต  5.1.1 บอกหรือชี้ได้ว่าสิ่งใด
เป็นของตนเองและสิ่งใดเป็น
ของผู้อื่น 

5.1.1 ขออนุญาตหรือรอ
คอยเมื่อต้องการสิ่ งของของ
ผู้อื่นเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

5 .1 .1 ขออนุญาตหรือรอ
คอย เมื่อต้องการสิ่ งของ
ของผู้อื่นด้วยตนเอง 

5.2 มีความเมตตากรุณา 
มีน้ำใจและช่วยเหลือ
แบ่งปัน   

5.2.1 แสดงความรักเพ่ือน 
และมีเมตตาสัตว์เลี้ยง 

5.2.1 แสดงความรักเพ่ือน 
และมีเมตตาสัตว์เลี้ยง 

5.2.1 แสดงความรักเพ่ือน  
และมีเมตตาสัตว์เลี้ยง 

5.2.1 แบ่งปันผู้อืน่ได ้
เมื่อมีผู้ชี้แนะ  

5 .2 .1  ช่ ว ย เห ลื อ แ ล ะ
แบ่ งปั น ผู้ อ่ื น ได้ เมื่ อมี ผู้
ชี้แนะ 

5.2.1 ช่วยเหลือและแบ่งปัน
ผู้อื่นได้ด้วยตนเอง 

5 .3  มี ค ว า ม เห็ น อ ก               
เห็นใจผู้อื่น 

5 .3 .1  แสดงสี หน้ าหรื อ
ท่าทางรับรู้ความรู้สึกผู้อื่น 

5 .3 .1  แสดงสี หน้ าและ
ท่าทางรับรู้ความรู้สึกผู้อ่ืน 

5 .3 .1  แส ด งสี ห น้ าแ ล ะ
ท่าทางรับรู้ความรู้สึกผู้ อ่ืน
อ ย่ า ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
สถานการณ์ 

5.4 มีความรับผิดชอบ 5 .4 .1  ท ำ ง า น ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจนสำเร็จ 
เมื่อมีผู้ช่วยเหลือ 

5 .4 .1  ท ำ ง า น ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจนสำเร็จ 
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

5 .4 .1  ท ำ ง า น ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจนสำเร็จด้วย
ตนเอง 

มาตรฐานที่ 6 มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวบ่งช้ี 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 

6.1 ช่วยเหลือตนเอง 
ในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวัน   

 

6 .1 .1  แ ต่ ง ตั ว โ ด ย มี                 
ผู้ช่วยเหลือ 

6.1.1  แต่งตัวด้วยตนเอง 6.1.1 แต่งตัวด้วยตนเอง
ได้อย่างคล่องแคล่ว 

6.1.2 รับประทานอาหาร
ด้วยตนเอง 

6 .1 .2 รับประทานอาหาร          
ด้วยตนเอง                   

6 .1 .2  รั บ ป ร ะ ท า น
อาห าร   ด้ ว ย ต น เอ ง
อย่างถูกวิธี 

6.1.3 ใช้ห้องน้ำห้องส้วม 
โดยมีผู้ช่วยเหลือ  

6 .1 .3 ใช้ห้องน้ ำห้องส้ วม               
ด้วยตนเอง 

6.1.3 ใช้ แล ะท ำความ
สะอาดหลังใช้ห้องน้ำห้อง
ส้วม ด้วยตนเอง 

6.2 มีวินัยในตนเอง     
 

6.2.1 เก็บของเล่นของใช้ 
เข้าท่ีเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

6.2.1 เก็บของเล่นของใช้ 
เข้าท่ีด้วยตนเอง 

6.2.1 เก็บของเล่นของ
ใช้ 



 

 

ตัวบ่งช้ี 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 
เข้ าที่ อ ย่ า ง เรี ย บ ร้ อ ย                  
ด้วยตนเอง 

6.2.2 เข้าแถวตามลำดับ
ก่อนหลังได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

6 .2 .2 เข้ าแถวตามลำดับ
ก่อนหลังได้ด้วยตนเอง 

6.2.2 เข้าแถวตามลำดับ
ก่อนหลังได้ด้วยตนเอง 

6.3 ประหยัดและพอเพียง 6.3.1  ใช้สิ่งของเครื่องใช้
อ ย่ า ง ป ร ะ ห ยั ด แ ล ะ
พอเพียง  เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

6.3.1  ใช้สิ่งของเครื่องใช้           
อย่างประหยัดและพอเพียง  
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

6.3.1 ใช้สิ่งของเครื่องใช้  
อ ย่ า งป ร ะ ห ยั ด แ ล ะ
พอเพียงด้วยตนเอง  

มาตรฐานที่ 7 รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและความเป็นไทย 

ตัวบ่งช้ี 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 
7.1 ดูแลรักษาธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  
 

7.1.1 มีส่วนร่วมดูแลรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

7 .1 .1 มีส่วนร่วมดูแล
รักษาธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม  
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

7 .1 .1  ดู แ ล รั ก ษ า
ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ด้ ว ย
ตนเอง 

7.1.2 ทิ้งขยะได้ถูกที ่ 7.1.2 ทิ้งขยะได้ถูกที ่ 7.1.2 ทิ้งขยะได้ถูก
ที ่

7.2 มีมารยาทตามวัฒนธรรม
ไทย และ            รัก
ความเป็นไทย 

 

7.2.1 ปฏิบัติตนตามมารยาท
ไทยได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

7 .2 .1 ปฏิบัติตนตาม
มารยาท ไท ย ได้ ด้ ว ย
ตนเอง 

7.2.1 ปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทยได้ตาม
กาลเทศะ 

7.2.2 กล่าวคำขอบคุณและ
ขอโทษเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

7.2.2 กล่าวคำขอบคุณ
และ ขอโทษด้วยตนเอง                      

7 .2 .2  ก ล่ า ว ค ำ
ขอบคุณและขอโทษ
ด้วยตนเอง 

7.2.3 หยุดยืนเมื่อได้ยินเพลง
ช า ติ ไ ท ย แ ล ะ                
เพลงสรรเสริญพระบารมี 

7.2.3 ยืนตรงเมื่อได้ยิน 
เพ ล งช า ติ ไท ย แ ล ะ                     
เพ ล งสรร เส ริญ พ ระ
บารมี  

7 .2 .3 ยืนตรงและ
ร่วมร้องเพลงชาติ
ไ ท ย แ ล ะ                   
เพลงสรรเสริญพระ
บารมี  

 
 
 
 
 



 

 

มาตรฐานที่ 8 อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตัวบ่งช้ี 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 
8.1 ยอมรับความเหมือน

แ ล ะค วาม แ ต กต่ า ง
ระหว่างบุคคล  

8.1.1 เล่นและทำกิจกรรม
ร่วมกับเด็กที่ แตกต่างไป
จากตน 
 

8.1.1 เล่นและทำกิจกรรม
ร่วมกับเด็กที่แตกต่างไป
จากตน 

8 .1 .1  เ ล่ น แ ล ะ ท ำ
กิจกรรมร่วมกับเด็กที่
แตกต่างไปจากตน 

8 .2 มีปฏิ สั มพั น ธ์ที่ ดี กั บ
ผู้อ่ืน  

 

8.2.1 เล่นร่วมกับเพ่ือน 8 .2 .1  เล่นหรือทำงาน
ร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่ม 

8 .2 .1 เล่นหรือทำงาน
ร่วมมือกับเพ่ือนอย่างมี
เป้าหมาย 

8.2.2 ยิ้มหรือทักทายผู้ใหญ่
และบุคคลที่คุ้นเคยเมื่อมีผู้
ชี้แนะ 

8.2 .2 ยิ้ ม  ทักทายหรือ
พูดคุยกับผู้ใหญ่และบุคคล
ที่คุ้นเคยได้ด้วยตนเอง 

8.2.2 ยิ้ม ทักทายและ
พู ด คุยกั บ ผู้ ให ญ่ แล ะ
บุ ค ค ล ที่ คุ้ น เค ย ได้
เ ห ม า ะ ส ม กั บ
สถานการณ์ 

8.3 ปฏิบัติตนเบื้องต้นใน
การเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม 

8.3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

8 .3 .1 มี ส่ วน ร่ วมสร้ า ง
ข้อตกลงและปฏิบัติตาม
ข้อตกลงเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

8 .3 .1 มีส่วนร่วมสร้าง
ข้อตกลงและปฏิบัติตาม
ข้อตกลงด้วยตนเอง 

8 .3 .2 ปฏิบัติตนเป็นผู้นำ
และผู้ตามเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

8.3.2 ปฏิบัติตนเป็นผู้นำ
และผู้ตามได้ด้วยตนเอง  

8.3.2 ปฏิบัติตนเป็นผู้นำ
และผู้ตามได้ เหมาะสม
กับสถานการณ์ 

8 .3 . 3  ย อ ม รั บ ก า ร
ประนีประนอมแก้ไขปัญหา
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 
 

8 .3 .3  ป ระนี ป ระน อม
แก้ไขปัญหาโดยปราศจาก
การใช้ความรุนแรงเมื่อมีผู้
ชี้แนะ 

8 .3 .3 ประนีประนอม
แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า โ ด ย
ปราศจากการใช้ความ
รุนแรงด้วยตนเอง 

มาตรฐานที่ 9 ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 

ตัวบ่งช้ี 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 

9.1 สนทนาโต้ตอบและเล่า
เรื่องใหผู้้อ่ืนเข้าใจ   

 

9.1.1 ฟังผู้ อ่ืนพูดจน
จบ แล ะ พู ด โต้ ต อบ
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง 

9.1.1 ฟังผู้อ่ืนพูดจนจบ
แล ะสน ท น าโต้ ต อบ 
สอดคล้องกับเรื่องท่ีฟัง 

9 .1 .1 ฟั งผู้ อ่ื น พูดจนจบ 
และสนทนาโต้ตอบอย่าง
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับ เรื่องที่ฟัง 

9 .1 .2  เล่าเรื่องด้วย
ประโยคสั้นๆ 

9 .1 .2   เล่ า เรื่ อ ง เป็ น
ประโยคอย่างต่อเนื่อง 

9 .1 .2  เล่าเป็น เรื่องราว
ต่อเนื่องได้  

9 .2  อ่าน  เขียนภาพ และ 9.2.1 อ่านภาพ และ 9.2.1  อ่านภาพ สัญลักษณ์ 9.2.1 อ่านภาพ สัญลักษณ์  คำ 



 

 

สัญลักษณ์ได้ พูดข้อความด้วยภาษา
ของตน 

คำ พร้อมทั้งชี้หรือกวาดตา
มองข้อความตามบรรทัด 

ด้ วยการชี้ หรื อกวาดตามอง
จุ ดเริ่ มต้ นและ จุ ดจบของ
ข้อความ 

9 .2 .2  เขี ยน ขี ด เขี่ ย 
อย่างมีทิศทาง 

9 .2 .2  เขี ย น ค ล้ า ย
ตัวอักษร  

9.2.2 เขียนชื่อของตนเอง
ตามแบบ เขียนข้อความ
ด้วยวิธีที่คิดขึ้นเอง  

 
มาตรฐานที่ 10 มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ 

ตัวบ่งช้ี 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 
10.1 มีความสามารถใน

การคิดรวบยอด     
10.1.1 บอกลักษณะของ
สิ่งต่าง ๆ จากการสังเกต
โดยใช้ประสาทสัมผัส 

10.1.1  บอกลักษณะ และ
ส่วนประกอบของสิ่งต่างๆ          
จ าก ก ารสั ง เก ต โด ย ใช้           
ประสาทสัมผัส 
 

1 0 .1 .1   บ อ ก ลั ก ษ ณ ะ  
ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ  ก า ร
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ห รื อ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ  
จ าก ก า รสั ง เก ต โด ย ใช้           
ประสาทสัมผัส 

1 0 .1 .2  จั บ คู่ ห รื อ
เปรียบเทียบสิ่งต่างๆ โดย
ใช้ลักษณะหรือหน้าที่การ
ใช้งานเพียงลักษณะเดียว  

1 0 .1 .2  จั บ คู่ แ ล ะ
เปรียบเทียบความแตกต่าง
หรือความเหมือนของสิ่ ง
ต่ างๆ โดยใช้ลั กษณะที่
สั งเกตพบเพียงลักษณะ
เดียว  

1 0 .1 .2  จั บ คู่ แ ล ะ
เป รี ย บ เที ย บ ค ว า ม
แตกต่างและความเหมือน
ข อ งสิ่ ง ต่ า ง ๆ  โด ย ใช้
ลักษณะที่สังเกตพบสอง
ลักษณะขึ้นไป  

10 .1 .3 คัดแยกสิ่ งต่างๆ 
ตามลักษณะหรือหน้าที่
การใช้งาน  

10.1.3 จำแนกและจัดกลุ่ม
สิ่งต่างๆ โดยใช้อย่างน้อย
หนึ่งลักษณะเป็นเกณฑ์    

10 .1 .3 จำแนกและจัด
กลุ่มสิ่งต่างๆ โดยใช้ตั้งแต่
สองลักษณ ะขึ้น ไป เป็ น
เกณฑ ์

10.1.4 เรียงลำดับสิ่งของ
หรือเหตุการณ์อย่างน้อย           
3 ลำดับ 

10.1.4 เรียงลำดับสิ่งของ
หรือเหตุการณ์ อย่างน้อย  
4 ลำดับ 

10.1.4 เรียงลำดับสิ่งของ
และเหตุการณ์อย่างน้อย         
5 ลำดับ 

10.2 มีความสามารถใน
การคิดเชิงเหตุผล    

 

10.2.1 ระบุผลที่เกิดขึ้นใน
เหตุการณ์หรือการกระทำ
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

10.2.1 ระบุสาเหตุหรือผล
ที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือ
การกระทำเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

10.2.1 อธิบายเชื่อมโยง
สาเหตุและผลที่เกิดขึ้นใน
เหตุการณ์หรือการกระทำ
ด้วยตนเอง 

1 0 .2 .2  ค าด เด า  ห รื อ
ค าด ค ะ เน สิ่ งที่ อ า จ จ ะ
เกิดข้ึน 

1 0 .2 .2  ค า ด เด า  ห รื อ
ค าด ค ะ เน สิ่ งที่ อ า จ จ ะ
เกิดขึ้น หรือมีส่วนร่วมใน

10 .2 .2 คาดคะเนสิ่ งที่
อาจจะเกิดขึ้น และมีส่วน
ร่วมในการลงความเห็น



 

 

 การลงความเห็นจากข้อมูล  จากข้อมูลอย่างมีเหตุผล  
10.3 มีความสามารถ 

ในการคิดแก้ปัญหา  
และตัดสินใจ 

10.3.1 ตัดสินใจในเรื่อง 
ง่าย ๆ 

10.3.1 ตัดสินใจในเรื่อง
ง่าย ๆ และเริ่มเรียนรู้ผลที่
เกิดข้ึน 

10.3.1 ตัดสินใจในเรื่อง 
ง่าย ๆ และยอมรับผลที่
เกิดข้ึน 

10.3.2 แก้ปัญหาโดยลอง
ผิดลองถูก  

1 0 .3 .2  ร ะ บุ ปั ญ ห า  แ ล ะ 
แก้ปัญหาโดยลองผิดลองถูก 

10.3.2 ระบุปัญหา   
สร้ า งท างเลื อกและ เลื อก                 
วิธีแก้ปัญหา 

มาตรฐานที่ 11 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

ตัวบ่งช้ี 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 
11.1  ทำงานศิลปะ 
ต าม จิ น ต น าก า รแ ล ะ
ความคิดสร้างสรรค์ 
 

11.1.1 สร้างผลงานศิลปะ
เ พ่ื อ สื่ อ ส า ร ค ว า ม คิ ด 
ความรู้สึกของตนเอง 

11.1.1 สร้างผลงานศิลปะ
เ พ่ื อ สื่ อ ส า ร ค ว า ม คิ ด 
ความรู้สึกของตนเองโดยมี
การดัดแปลง และแปลกใหม่
จากเดิมหรือมีรายละเอียด
เพ่ิมข้ึน  

11.1.1 สร้างผลงานศิลปะ
เ พ่ื อ สื่ อ ส า ร ค ว า ม คิ ด 
ความรู้สึกของตนเองโดยมี
การดัดแปลง แปลกใหม่
จากเดิมและมีรายละเอียด
เพ่ิมข้ึน 

1 1 .2  แ ส ด ง ท่ า ท า ง /
เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ต า ม
จิ น ต น า ก า ร อ ย่ า ง
สร้างสรรค์  

11.2.1  เคลื่อนไหวท่าทาง
เ พ่ื อ สื่ อ ส า ร ค ว า ม คิ ด 
ความรู้สึก 
ของตนเอง 
 

11.2.1 เคลื่อนไหวท่าทาง 
เ พ่ื อ สื่ อ ส า ร ค ว า ม คิ ด 
ความรู้สึก 
ของตนเองอย่างหลากหลาย 
หรือแปลกใหม ่

11.2.1 เคลื่อนไหวท่าทาง 
เ พ่ื อ สื่ อ ส า ร ค ว า ม คิ ด  
ความรู้สึก 
ข อ ง ต น เ อ ง อ ย่ า ง
หลากหลาย และแปลกใหม่  

มาตรฐานที่ 12 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้
เหมาะสมกับวัย 

ตัวบ่งช้ี 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 

12.1 มีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนรู้  

 

12.1.1 สนใจฟังหรืออ่าน
หนังสือด้วยตนเอง 
 

12 .1 .1   สน ใจซั กถ าม
เกี่ยวกับสัญลักษณ์หรือ
ตัวหนังสือที่พบเห็น 

12.1.1 สนใจหยิบหนังสือ
ม า อ่ าน แ ล ะ เขี ย น สื่ อ
ความคิดด้วยตนเองเป็น
ประจำอย่างต่อเนื่อง 

12.1.2 กระตือรือร้น ใน
การเข้าร่วมกิจกรรม  

12.1.2 กระตือรือร้น ใน
การเข้าร่วมกิจกรรม  

12 .1 .2 กระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมตั้งแต่ต้น
จนจบ  

12.2 มีความสามารถ 
ในการแสวงหาความรู้ 

12.2.1 ค้นหาคำตอบของ 
ข้อสงสัยต่างๆ ตามวิธีการ
ที่มีผู้ชี้แนะ 

12.2.1 ค้นหาคำตอบของ
ข้อสงสัยต่างๆ ตามวิธีการ
ของตนเอง 

12.2.1 ค้นหาคำตอบของ
ข้ อสงสั ยต่ างๆ  โดย ใช้
วิธีการ 



 

 

ทีห่ลากหลายด้วยตนเอง 
12.2.2 ใช้ประโยคคำถาม
ว่า “ใคร” “อะไร”  ใน
การค้นหาคำตอบ 

12.2.2 ใช้ประโยคคำถาม
ว่า “ที่ไหน” “ทำไม” ใน
การค้นหาคำตอบ 

12.2.2 ใช้ประโยคคำถาม
ว่า “เมื่อไร” “อย่างไร” 
ในการค้นหาคำตอบ 

สาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  สำหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ปีประกอบด้วย 2 

ส่วน คือประสบการณ์สำคัญและสาระที่ควรเรียนรู้   ทั้งสองส่วนใช้เป็นสื่อกลางในการจัด
ประสบการณ์   เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
ซึ่งจำเป็นต่อการพัฒนาเด็กให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยผู้สอนหรือผู้จัดการศึกษาอาจจัดในรูปแบบ
หน่วยการสอนแบบบูรณาการหรือเลือกใช้รูปแบบที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยรวมทั้งต้องสอดคล้อง
กับปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 

1.ประสบการณ์สำคัญ  ประสบการณ์สำคัญ เป็นแนวทางสำหรับผู้สอนนำไปใช้ในการ
ออกแบบ 
การจัดประสบการณ์ให้เด็กเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ และได้รับการส่งเสริมพัฒนาการครอบคลุมทุกด้าน 
ดังนี้ 
     1.1 ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย เป็นการสนับสนุนให้
เด็กได้มีโอกาสพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และการประสานสัมพันธ์ระหว่าง
กล้ามเนื้อและระบบประสาทในการทำกิจวัตรประจำวันหรือทำกิจกรรมต่างๆ และสนับสนุนให้เด็ก
มีโอกาสดูแลสุขภาพและสุขอนามัยสุขนิสัย และการรักษาความปลอดภัย ดังนี้ 
ด้านร่างกาย ประสบการณ์สำคัญ 
1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ (1) การเคลื่อนไหวอยู่กับที ่

(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 
(3) การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ ์
(4) การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสานสัมพันธ์ของการใช้
กล้ามเนื้อใหญ่ในการขว้าง การจับ การโยน การเตะ 
(5) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ 

1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก (1) การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและการสร้างสิ่งต่างๆ จากแท่ง
ไม้บล็อก 
(2) การเขียนภาพและการเล่นสี 
(3) การปั้น 
(4) การประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วยเศษวัสดุ 
(5) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก การตัด การปะ 
และการร้อยวัสดุ 

1.1.3 การรักษาสุขภาพอนามัยส่วน
ตน 

(1) การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัยที่ดีในกิจวัตร
ประจำวัน 

1.1.4 การรักษาความปลอดภัย (1) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตรประจำวัน 



 

 

ด้านร่างกาย ประสบการณ์สำคัญ 
(2) การฟังนิทาน เรื่องราว เหตุการณ์เกี่ยวกับการป้องกัน
และรักษาความปลอดภัย 
(3) การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย 
(4) การเล่นบทบาทสมมุติเหตุการณ์ต่างๆ 

1.1.5 ก ารต ร ะห นั ก รู้ เกี่ ย ว กั บ
ร่างกายของตนเอง 

(1) การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไปในทิศทาง ระดับ 
และพ้ืนที่ 
(2) การเคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีดขวาง 

1.2 ประสบการณ์สำคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ เป็นการสนับสนุนให้ 
เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกของตนเองที่เหมาะสมกับวัย ตระหนักถึงลักษณะพิเศษ
เฉพาะที่เป็น     อัตลักษณ์ ความเป็นตัวของตัวเอง มีความสุข ร่าเริงแจ่มใส การเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
ได้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสุนทรียภาพ ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง และความเชื่อมั่นในตนเองขณะ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
ด้านอารมณ์ จิตใจ ประสบการณ์สำคัญ 
1.2.1 สุนทรียภาพ ดนตรี (1) การฟังเพลง การร้องเพลง และการแสดง

ปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี 
(2) การเล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ 
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 
(4) การเล่นบทบาทสมมติ 
(5) การทำกิจกรรมศิลปะต่างๆ 
(6) การสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม 

1.2.2 การเล่น (1) การเล่นอิสระ 
(2) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ 
(3) การเล่นตามมุมประสบการณ์/มุมเล่นต่างๆ 
(4) การเล่นนอกห้อง 

1.2.3 คุณธรรม จริยธรรม (1) การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือ 
(2) การฟังนิทานเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
(3) การร่วมสนทนา และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเชิงจริยธรรม 

1.2.4 การแสดงออกทางอารมณ์ (1) การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเองและผู้อ่ืน 
(2) การเล่นบทบาทสมมติ 
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 
(4) การร้องเพลง 
(5) การทำงานศิลปะ 

1.2.5 การมีอัตลักษณ์ เฉพาะตนและเชื่อว่า
ตนเองมีความสามารถ 

(1) การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามความสามารถ
ของตน 

1.2.6 การเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน (1) การแสดงความยินดีเมื่อผู้อ่ืนมีความสุข เห็น



 

 

ใจเมื่อผู้ อ่ืนเศร้าหรือเสียใจและการช่วยเหลือ
ปลอบโยนเมื่อผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ 

1.3 ประสบการณ์สำคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม เป็นการสนับสนุนให้เด็กมี 
โอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ผ่านการเรียนรู้ทางสังคม เช่น การเล่น การ
ทำงานกับผู้อ่ืน ฯลฯ การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การแก้ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ ดังนี้ 
 
ด้านสังคม ประสบการณ์สำคัญ 
1.3.1 การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน (1) การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวัน 

(2) การปฏิบัติตนตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.3.2 การดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

(1) การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกห้องเรียน 
(2) การใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้อย่างคุ้มค่า 
(3) การทำงานศิลปะที่นำวัสดุหรือสิ่งของเครื่องใช้แล้ว 
มาใช้ซ้ำหรือแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ 
(4) การเพาะปลูกและดูแลต้นไม้ 
(5) การเลี้ยงสัตว์ 
(6) การสนทนาข่าวและเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน 

1.3.3 การป ฏิ บั ติ ต าม วัฒ น ธรรม
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 

(1) การเล่นบทบาทสมมติการปฏิบัติตนในความเป็นไทย 
(2) การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยและ
ประเพณีไทย 
(3) การประกอบอาหารไทย 
(4) การศึกษานอกสถานที่ 
(5) การละเล่นพื้นบ้านของไทย 

1.3.4 การปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วน
ร่วมและบทบาทสมาชิกของสังคม 

(1) การร่วมกำหนดข้อตกลงของห้องเรียน 
(2) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของห้องเรียน 
(3) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
(4) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน 
(5) การร่วมกิจกรรมวันสำคัญ 

1.3.5 การเล่นและทำงานแบบร่วมมือ
ร่วมใจ 

(1) การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
(2) การเล่นและทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
(3) การทำศิลปะแบบร่วมมือ 

1.3.6 การแก้ปัญหาความขัดแย้ง (1) การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการแก้ปัญหา 
(2) การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 

1.3.7 การยอมรับในความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

(1) การเล่นหรือทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพ่ือน 



 

 

1.4 ประสบการณ์สำคัญทีส่่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา เป็นการสนับสนุนให้เด็ก 
ได้รับรู้และเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวผ่านการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม บุคคล และสื่อต่างๆ ด้วย
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กพัฒนาการใช้ภาษา จินตนาการความคิด
สร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การคิดเชิงเหตุผล การคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัว และมี
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของการเรียนรู้ต่อไป ดังนี้ 
 
ด้านสติปัญญา ประสบการณ์สำคัญ 
1.4.1 การใช้ภาษา (1) การฟังเสียงต่างๆ ในสิ่งแวดล้อม 

(2) การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ 
(3) การฟังเพลง นิทาน คำคล้องจอง บทร้อยกรอง หรือเรื่องราวต่างๆ 
(4) การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก แความต้องการ 
(5) การพูดกับผู้อ่ืนเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง หรือพูดเล่าเรื่องราว
เกี่ยวกับตนเอง 
(6) การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ 
(7) การพูดอย่างสรา้งสรรค์ในการเล่นและการกระทำต่างๆ 
(8) การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด 
(9) การพูดเรียงลำดับคำเพ่ือใช้ในการสื่อสาร 
(10) การอ่านหนังสือภาพ นิทานหลากหลายประเภท/รูปแบบ 
(11) การอ่านอย่างอิสระตามลำพัง การอ่านร่วมกัน การอ่านโดยมีผู้ชี้แนะ 
(12) การเห็นแบบอย่างของการอ่านที่ถูกตอ้ง 
(13) การสังเกตทิศทางการอ่านตัวอักษร คำ และข้อความ 
(14) การอ่านและชี้ข้อความ โดยการกวาดตาตามบรรทัดจากซ้ายไปขวา
จากบนลงล่าง 
(15) การสังเกตตัวอักษรในชื่อของตน หรือคำคุ้นเคย 
(16) การสังเกตตัวอักษรที่ประกอบเป็นคำผ่านการอ่านหรือเขียนของผู้ใหญ่ 
(17) การคาดเดาคำ วลี หรือประโยคที่มีโครงสร้างซ้ำๆ กัน จากนิทาน 
เพลง คำคล้องจอง 
(18) การเล่นเกมทางภาษา 
(19) การเห็นแบบอย่างของการเขียนที่ถูกต้อง 
(20) การเขียนร่วมกันตามโอกาส และการเขียนอิสระ 
(21) การเขียนคำที่มีความหมายกับตัวเด็ก/คำคุ้นเคย 
(22) การคิดสะกดคำและเขียนเพื่อสื่อความหมายด้วยตนเองอย่างอิสระ 

1.4.2 การคิดรวบยอด 
         การคิดเชิงเหตุผล 
         การตัดสินใจและแก้ปัญหา 
 
 

(1) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ์
ของสิ่งต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม 
(2) การสังเกตสิ่งต่างๆ และสถานทีจ่ากมุมมองที่ต่างกัน 
(3) การบอกและแสดงตำแหน่ง ทิศทาง และระยะทางของสิ่งต่างๆ ด้วย
การกระทำ ภาพวาด ภาพถ่าย และรูปภาพ 



 

 

ด้านสติปัญญา ประสบการณ์สำคัญ 
(4) การเล่นกับสื่อต่างๆ ที่เป็นทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกระบอก  
ทรงกรวย 
(5) การคัดแยก การจัดกลุ่ม การจำแนกสิ่งต่างๆ ตามลักษณะและรูปร่าง 
รูปทรง 
(6) การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้สมบูรณ์ และการแยกชิ้นส่วน 
(7) การทำซ้ำ การต่อเติม และการสร้างแบบรูป 
(8) การนับและแสดงจำนวนของสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจำวัน 
(9) การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนของสิ่งต่างๆ 
(10) การรวมและการแยกสิ่งต่างๆ 
(11) การบอกและแสดงอันดับที่ของสิ่งต่างๆ 
(12) การชั่ง การตวง วัดสิ่งต่างๆ โดยใช้เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช่หน่วย
มาตรฐาน 
(13) การจับคู่ การเปรียบเทียบ และการเรียงลำดับสิ่งต่างๆ ตามลักษณะ
ความยาว/ความสูง น้ำหนัก ปริมาตร 
(14) การบอกและเรียงลำดับกิจกรรมและเหตุการณ์ตามช่วงเวลา 
(15) การใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์กับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน 
(16) การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการ
กระทำ 
(17) การคาดเดาหรือการคาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล 
(18) การมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมีเหตุผล 
(19) การตัดสินใจและมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ปัญหา 

1.4.3 จิน ตนาการและความคิ ด
สร้างสรรค ์

(1) การรับรู้และแสดงความคิด ความรู้สึกผ่านสื่อ วัสดุ ของเล่น และชิ้นงาน 
(2) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านภาษา ท่าทาง การเคลื่อนไหว และ
ศิลปะ 
(3) การสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้รูปร่างรูปทรงจากวัสดุที่หลากหลาย 

1.4.4 เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และ
การแสวงหาความรู้ 

(1) การสำรวจสิ่งต่างๆ และแหล่งเรียนรู้รอบตัว 
(2) การตั้งคำถามในเรื่องที่สนใจ 
(3) การสืบเสาะหาความรู้เพื่อค้นหาคำตอบของข้อสงสัยต่างๆ 
(4) การมีส่วนร่วมในการร่วมในการรวบรวมข้อมูลและนำเสนอข้อมูลจาก
การสืบเสาะหาความรู้ในรูปแบบต่างๆ และแผนภูมิอย่างง่าย 

 
สาระการเรียนรู้ 

สาระในส่วนนี้กำหนดเฉพาะหัวข้อไม่มีรายละเอียด ทั้งนี้เพ่ือประสงค์จะให้ผู้สอน 
สามารถกำหนดรายละเอียดขึ้นเองให้สอดคล้องกับวัย ความต้องการ ความสนใจของเด็ก อาจ
ยืดหยุ่นเนื้อหาได้โดยคำนึงถึงประสบการณ์  และสิ่งแวดล้อมในชีวิตจริงของเด็ก ผู้สอนสามารถนำ
สาระที่ควรเรียนรู้มาบูรณาการ จัดประสบการณ์ต่างๆให้ง่ายต่อการ เรียนรู้  ทั้งนี้มิได้ประสงค์ให้



 

 

เด็กท่องจำเนื้อหา  แต่ต้องการให้ เด็กเกิดแนวคิดหลังจากนำสาระการเรียนรู้นั้นๆมาจั ด
ประสบการณ์ให้เด็กเพ่ือให้บรรลุจุดหมายที่กำหนดไว้ นอกจากนี้สาระที่ควรเรียนรู้ยังใช้เป็น
แนวทางช่วยผู้สอนกำหนดรายละเอียดและความยากง่ายของเนื้อหาให้เหมาะสมกับพัฒนาการของ
เด็ก สาระที่ควรเรียนรู้ประกอบด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่
แวดล้อมเด็ก ธรรมชาติรอบตัว และสิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก  เช่น 

2.1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อ นามสกุล รูปร่างหน้าตา อวัยวะ 
ต่างๆ   วิธีระวังรักษาร่างกายให้สะอาดและมีสุขภาพอนามัยที่ดี การรับประทานอาหารที่เป็น
ประโยชน์ การรักษาความปลอดภัยของตนเอง รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่างปลอดภัย การรู้จัก
ประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและ
โรงเรียน การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน การรู้จักแสดงความคิดเห็นของตนเองและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน การกำกับตนเอง การเล่นและทำสิ่งต่างๆ ด้วยตนเองตามลำพังหรือกับผู้อ่ืน 
การตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง การสะท้อนการรับรู้อารมณ์และความรู้สึก
ของตนเองและผู้อื่น การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกอย่างเหมาะสม การแสดงมารยาทท่ีดี 
การมีคุณธรรมจริยธรรม  

2.2    เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก   เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับ
ครอบครัว  
สถานศึกษา ชุมชน และบุคคลต่างๆ ที่ เด็กต้องเกี่ยวข้องหรือใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์ใน
ชีวิตประจำวัน                สถานที่สำคัญ วันสำคัญ อาชีพของคนในชุมชน ศาสนา แหล่ง
วัฒนธรรมในชุมชน สัญลักษณ์สำคัญของชาติไทย และการปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นและความ
เป็นไทย หรือแหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิน่อื่นๆ   
 2 .3  ธรรมชาติรอบตัว  เด็กควรเรียนรู้ เกี่ยวกับชื่อ ลักษณะ ส่วนประกอบ การ
เปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของมนุษย์ สัตว์ พืช ตลอดจนการรู้จักเกี่ยวกับดิน น้ำ ท้องฟ้า 
สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ แรงและพลังงานในชีวิตประจำวันที่แวดล้อมเด็ก รวมทั้งการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและการรักษาสาธารณสมบัต ิ  

2.4  สิ่งต่าง  ๆ รอบตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกบัการใช้ภาษาเพ่ือสื่อความหมายใน 
ชีวิตประจำวัน ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการใช้หนังสือและตัวหนังสือ รู้จักชื่อ ลักษณะ สี ผิวสัมผัส 
ขนาด รูปร่าง รูปทรง ปริมาตร น้ำหนัก จำนวน ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์
ของสิ่งต่างๆ รอบตัว เวลา เงิน ประโยชน์ การใช้งาน และการเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ ยานพาหนะ 
การคมนาคม เทคโนโลยีและการสื่อสารต่างๆ ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอย่างประหยัด ปลอดภัย
และรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้  
พัฒนาการด้านสติปัญญา 
 

   ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา 
         ประสาท  อิศรปรีดา (2546 : 45-69)  ได้กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีทาง
สติปัญญาของเพียเจต์ (Piagct) ว่าพัฒนาการทางปัญญามีลักษณะเช่นเดียวกับวิวัฒนาการทาง
ร่างกายของสิ่งมีชีวิต  การเจริญทางปัญญาก็คือ  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางความรู้ความคิด  
เพียเจต์แบ่งโครงสร้างความรู้ความคิดออกเป็น 2 ประเภท  ประเภทแรกเป็นโครงสร้างทางความรู้



 

 

ความคิดในรูปของการกระทำหรือพฤติกรรม (Operative  Knowledge)  อีกประเภทหนึ่งเป็น
โครงสร้างความรู้ความคิดในรูปของข้อเท็จจริงหรือภาพลักษณ์   (Fact  or Figurative  
Knowledge)  ซึ่งเพียเจต์ใช้คำว่า  สกีม (Scheme) แทนโครงสร้างความรู้ความคิดแบบแรก  และ
ใช้คำว่า  สกีมา (Schema)  แทนโครงสร้างความรู้ความคิดแบบหลัง  ตัวอย่างของสกีม  ได้แก่  
การผูกเชือกรองเท้า  การเขียนหนังสือ  การดูดนิ่วมือ  เป็นต้น  ส่วนตัวอย่างของสกีมา  ได้แก่  
นก  สุนัข  คน  มี 2 ขา  เป็นต้น   เพียเจต์ มีความคิดว่าโครงสร้างความรู้ความคิดจะพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ตามขั้นพัฒนาทางปัญญาในการพัฒนาทางสติปัญญา เป็นการปรับพฤติกรรม 
(Adaptation)  ให้เข้ากับสภาพแวดล้อม  เพ่ือให้เกิดภาวะที่สมดุล ซ่ึงประกอบด้วยกระบวนการที่
สำคัญ   2  กระบวนการ  คือกระบวนการปรับเข้าโครงสร้าง (Assimilation)  หมายถึง
กระบวนการที่เด็กรับภาพต่าง ๆ จากสิ่งแวดล้อมตามประสบการณ์ของตนเอง  และจะแสดง
พฤติกรรมต่อสิ่งใหม่ ๆ  ดังเช่นที่ เคยมีประสบการณ์มาก่อน  และกระบวนการปรับขยาย
โครงสร้าง (Accommodation)  หมายถึง  การปรับความเข้าใจเดิมให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่  
หรือการเปลี่ยนพฤติกรรมหรือความคิดเดิมให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมใหม่  
ดังภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
              ภาพประกอบ  1  ลำดับขั้นกระบวนการปรับโครงสร้างความรู้ (Adaptation ) 

 เพียเจต์ ได้กำหนดขั้นพัฒนาการทางปัญญาตามการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพของ
พฤติกรรมการคิด  ซึ่งลักษณะสำคัญของขั้นในการพัฒนาการทางปัญญานั้น  มี 4 ประการด้วยกัน
คือ 

ขั้นท่ี 5 
โครงสร้างความรู้  ความคิด  ไดรั้บการจดัระเบียบใหม่ 

จนเกิดภาวะสมดุลในระดบัท่ีสูงขึ้น 
 

ขั้นท่ี 4 
เกิดกระบวนการปรับโครงสร้างความรู้ความคิด (Adaptation) 

ดว้ยกระบวนการปรับขยายโครงสร้างและการปรับเขา้โครงสร้าง 

ขั้นท่ี 3 
เกิดภาวะสมดุลไม่สมดุล (Disequilibrium) ของโครงสร้างความรู้ความคิด 

ขั้นท่ี 2 
พบเห็นส่ิงเร้าหรือพฤติกรรมใหม่ 

 
ขั้นท่ี 1 

โครงสร้างความรู้ความคิดอยูใ่นภาวะสมดุล 
 



 

 

 1.  ขั้นพัฒนาการทางปัญญาแต่ละขั้น  จะเป็นช่วงระยะของการสร้างความรู้
ความคิด  และจัดระเบียบความรู้ความคิดในลักษณะที่แตกต่างไปจากขั้นอ่ืน ๆ  

 2.  เมื่อบรรลุถึงขั้นพัฒนาการทางปัญญาขั้นหนึ่ง  ก็จะเริ่มพัฒนาการทางปัญญาใน
ขั้นที่สูงขึ้น  นั้นพัฒนาการทางปัญญาในแต่ละขั้นจะมีลักษณะต่อเนื่องกนั (Continuity) ตลอดทุก
ระยะ 

 3.  พัฒนาการทางปัญญาแต่ละขั้นจะพัฒนาไปตามลำดับก่อน – หลัง  กล่าวคือ  จะ
เริ่มจากข้ันที่ 1 ก่อนขั้นที่  2  ขั้นที่ 2 ก่อนขั้นที่  3 ขั้นที่ 3 ก่อนขั้นที่ 4  เสมอจะไม่มีการกระโดด
ข้ามขัน้หรือเริ่มขั้นสูงก่อนขั้นต่ำอย่างไรก็ตามอายุของเด็กแต่ละคนในแต่ละขั้นอาจแตกต่างกัน 

 4.  กระบวนการของพัฒนาการจากข้ันต้นไปสู่ขั้นที่สูงขึ้นจะอยู่ในรูปบูรณาการอย่าง
กลมกลืน (Integration) โครงสร้างความรู้ความคิดในขั้นพัฒนาระยะต้นๆจะได้รับการปรับผลให้
เป็นโครงสร้างความรู้ความคิดใหม่ที่มีความซับซ้อนมากในขั้นพัฒนาการทีสู่งขึ้นต่อ ๆ ไป 

 ในระหว่างการพัฒนาทางสติปัญญา  เพียเจต์ ได้แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนเริ่มจากขั้น
การรับรู้ด้วยประสาทสัมผัส และการเคลื่อนไหว (Sensor motor  Stage) ไปสู่ขั้นก่อนการคิด
แบบ เหตุ ผล  (Preoperational  stage) ขั้ น การคิ ดแบบ เหตุ ผล เชิ งรูป ธรรม  (Concrete  
Operational  Stage)  และขั้นการคิดแบบเหตุผลเชิงนามธรรม (formal  Operational  Stage)
ตามลำดับดังนี้ 

 1.  ขั้นการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว(Sensor motor  stage)  
พัฒนาการในขั้นนี้จะเริ่มตั้งแต่เกิดถึงอายุ 2 ปี  แบ่งออกเป็นขั้นย่อย  6  ขัน้ 

 1.1  ขั้นปฏิกิริยาสะท้อน (Reflexive  Phase)  ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 1 เดือน  
เช่น พฤติกรรมที่แสดงออกเป็นการเคลื่อนไหวที่ซ้ำ ๆโดยบังเอิญ  เริ่มมองและจ้องดุสิ่งต่าง ๆ 
รอบตัวเด็ก จะมีพฤติกรรมสะท้อนอย่างง่าย  เช่น  การดูด การกำมือ การร้องไห้  เกิดขึ้นเพ่ือ
ตอบสนองไม่เก่ียวกับการเรียนรู้ 

 1.2  ขั้นปฏิกิริยาเวียนซ้ำขั้นปฐม (อายุ 1 – 4 เดือน)  เด็กจะทำกิจกรรม
บางอย่างซ้ำ ๆ โดยไม่ตั้งใจ 

 1.3  ขั้นปฏิกิริยาเวียนซ้ำขั้นที่สอง(อายุ 4 – 10 เดือน)  เด็กจะเริ่มเลียนแบบ
พฤติกรรมของคนอ่ืน  เริ่มมีความเข้าใจความคงอยู่ของสิ่งต่าง ๆ  

 1.4  ขั้นการประสานกลุ่มพฤติกรรมเข้าด้วยกัน เป็นพฤติกรรม แบบจงใจ (อายุ 
10 – 12 เดือน)  เด็กจะเริ่มเข้าใจเรื่องสเปซและเวลา สามารถได้ล่วงหน้า  เช่น  เด็กร้องไห้เมื่อแม่
สวมชุดไปทำงานนอกบ้าน 

 1.5  ขั้นปฏิกิริยาเวียนซ้ำขั้นที่สาม (12 – 18 เดือน) เด็กจะเริ่มอยากรู้อยากเห็น
โดยไม่ต้องมีผู้ใหญ่สอน 

 1.6  ขั้นเริ่มต้นการคิด (อายุ 18 – 24  เดือน)  เด็กจะเริ่มใช้ความคิดเพ่ือ
แก้ปัญหาสามารถเลียนแบบโดยไม่จำเป็นต้องมีแม่แบบ 

 2.  ขั้นก่อนการคิดแบบเหตุผล (Preoperational  Stage) ลักษณะสำคัญของเด็ก 
ขั้นนี้ (อายุระหว่าง 2 – 7 ปี) ซ่ึงส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับอนุบาล  มีลักษณะการคิดท่ีเป็นของเด็กใน
ขั้นนี้  ได้แก่  การยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง (Egotrism)  ไม่เข้าใจความคิดของผู้อื่น   



 

 

มีความเชื่อว่าผู้อ่ืนคิดเหมือนตน  มีการรับรู้แบบมุ่งสู่ศูนย์กลาง  เป็นลักษณะที่มองเห็นสิ่งของครั้ง
ละมิติเดียวเท่านั้น  ไม่เห็นความสัมพันธ์ของแต่ละมิตินั้น ๆ  เด็กจะมีความใส่ใจเฉพาะสภาวะที่
ปรากฏ (States)  แต่ไม่ใส่ใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพ  และไม่สามารถคิดย้อนกลับได้  คือ
จะไม่สามารถคิดจากผลที่ปรากฏย้อนกลับไปสู่การเริ่มต้นได้จะมีพัฒนาการทางภาษา   การใช้
สัญลักษณ์  และ การคิดจะก้าวหน้าขึ้นมาก  สามารถเลียนแบบได้โดยไม่ปรากฏแม่แบบ การเล่น
สมมุติ  เช่นสมมุติแท่งเป็นรถ การวาดรูปจะเป็นภาพประกอบตนเองคิดมากกว่าภาพประกอบ
ปรากฏจริง การมีจินตภาพจะเป็นภาพประกอบคิดในใจเป็นภาพนิ่ง อาจเป็นสัญลักษณ์บางอย่าง
แทนสิ่งที่ตนเองนึกก็ได้ พัฒนาการที่เด่นที่สุดในขั้นนี้คือภาษาพูดที่ยึดตนเองไปสู่ภาษาพูดแบบสื่อ
สังคม 

 3.  ขั้นการคิดแบบเหตุผลเชิงรูปธรรม (Concrete  Operational  Stage) ขั้นนี้
เด็กมีอายุ  7 – 11 ปี ในขั้นนี้ เด็กสามารถเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลตามหลัก
ตรรกศาสตร์  สามารถคิ ดย้ อนกลับ ได้  (Reversibility) ส ามารเข้ า ใจ เรื่ อ งการอนุ รักษ์  
(Conservation)สามารถจัดกลุ่ม (Classification) และสามารถเปรียบเทียบลำดับสิ่ งของ 
(Seriation)  

 4.  ขั้นการคิดแบบเหตุผลเชิงธรรม (Formal  Operational  Stage)  ขั้นนี้จะมี
ความสามารถคิดแก้ปัญหา หรือสรุปเหตุผลอย่างเป็นระบบ  สามารถสรุปเหตุผลได้ถึงแม้ว่าข้อมูล
ที่มีอยู่จะไม่ครบ สามารถคิดความเป็นไปได้ (Possibility) ของเหตุการณ์ต่าง ๆ  หรือสามารถตั้ง
สมมุติฐานและสรุปกฎเกณฑ์จากการตรวจสอบสมมติฐานที่กำหนดขึ้น 

 สรุปว่าความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล  ตามแนวเพียเจต์  ที่เด็กระดบัปฐมวัย 
มีความสามารถในการเรียนรู้ได้ เป็นสิ่งที่ควรได้รับการส่งเสริมให้เกิดขึ้นกับเด็ก  และมีความ
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2560 ที่กำหนดขอบข่ายของกิจกรรม
ประจำวันที่จะพัฒนาการคิด เพ่ือให้เด็กได้พัฒนาความคิดรอบยอด สังเกต จำแนกเปรียบเทียบ  
จัดหมวดหมู่  เรียงลำดับเหตุการณ์  แก้ปัญหา  ควรจัดกิจกรรมให้เด็กได้สนทนาอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  หรือจัดกิจกรรมเกมการศึกษาที่เหมาะสมกับวัยอย่างหลากหลาย ฝึก
การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 

 1.  ความสามารถทางสติปัญญา 
 ความสามารถทางสติปัญญา  เป็นความสามารถท่ีนำมาใช้ฝึกฝน  เช่น 

 1.  ความสามารถในการจำแนกประเภทหรือจัดหมวดหมู่ (Classification)  
ความสามารถในการจำแนกประเภทหรือจัดหมวดหมู่สิ่งของเป็นกลุ่ม  โดยคำนึงถึงคุณสมบัติที่
คล้ายกันหรือแตกต่างกัน  กระบวนการคิดลักษณะนี้จะเกี่ยวข้องกับการแยกประเภทในรูปของ
ส่วนย่อยของส่วนใหญ่ (sub – class) ด้วยความสามารถประเภทนี้  แบ่งออกเป็น 3 ประเภท  
ได้แก่ 

 1.1  การจัดกลุ่มอย่างง่าย (Simple  classification) เป็นการจัดกลุ่ม
แบบมิติเดียว โดยอาจแบ่งตามสี  ขนาด  อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว เช่น แบ่งแท่งไม้สีแดง 
กลุ่มหนึ่ง  แท่งไม้สีเหลืองเป็นอีกกลุ่มหนึ่ง การจัดกลุ่มในลักษณะนี้เด็กขั้นก่อนการคิดแบบเหตุผล 
(Preoperational  Stage) ก็สามารถเข้าใจได้ 



 

 

 1.2  การจัดกลุ่มแบบพิจารณาหลายมิติ (Multiple Classification) การ
จัดกลุ่มลักษณะนี้จะซับซ้อน  ผู้ตอบพิจารณาคุณสมบัติของสิ่งของหลาย ๆ มิติ  และวิธีการจัด
กลุ่มมีได้มากกว่า 1 วิธี  เด็กในขั้นการคิดแบบรูปธรรมจะสามารถเข้าใจได้ 

1.3  การจัดกลุ่มในรูปส่วนย่อยของส่วนรวม (Class Inclusion)  เด็ก 
ในขั้นการคิดแบบเหตุผลเชิงรูปธรรม  จะสามารถทำได้  โดยการแบ่งหมู่ในลักษณะที่กลุ่มเล็กเป็น
ส่วนย่อยของกลุ่มใหญ่  เช่น  มีกระดาษรูปสามเหลี่ยมสีแดง จำนวน 3 แผ่น  กระดาษรูป
สามเหลี่ยมสีน้ำเงิน  จำนวน 2 แผ่น และกระดาษรูปวงกลมสีน้ำเงิน จำนวน 4 แผ่นแล้วถามเด็ก
ว่ามีกระดาษสีแดงมากกว่าหรือกระดาษรูปสามเหลี่ยมมากกว่า ถ้าเด็กตอบได้และให้เหตุผลใน
ลักษะของส่วนย่อยส่วนรวมได้  เมื่อเด็กเข้าใจการจัดกลุ่มในลักษณะนี้ จากผลการศึกษาของเพีย
เจต์ เด็กจะเข้าใจเรื่องนี้เมื่ออายุประมาณ  8  ปี 
 

การทดลองเก่ียวกับพัฒนาการด้านนี้ โดยให้เด็กอายุแตกต่างกันเลือกของ 
ที่ทำด้วยพลาสติกมีขนาดและสีต่างกัน จัดกลุ่มเข้าด้วยกัน ปรากฏว่าเด็กอายุ 2½  – 4 ½  ขวบ  
จัดกลุ่มตามรูปเส้นที่ตนมองเห็น(Figure) ซึ่งมักเป็นเส้นตรงและวงกลม  เด็กอายุ 4 ½ - 7 ขวบ  
 มีวิธีการจัดกลุ่มต่าง ๆ กันหลากหลาย  คือบางคนจัดกลุ่มตามรูปทรง  บางคนจัดกลุ่มตามสี   
บางคนจัดกลุ่มตามเส้นสามเหลี่ยม บางคนจัดกลุ่มตามรูปวงกลม บางคนจัดกลุ่มตามรูปสี่เหลี่ยม  
แต่ในที่สุดเด็กปฐมวัยช่วงสุดท้าย (ประมาณ 7 ขวบ) จะจัดกลุ่มตามสี ขนาด  หรือรูปทรงเท่านั้น 
กล่าวคือเมื่อสิ้นสุดวันเด็กตอนต้นหรือเด็กปฐมวัย การจัดกลุ่มเด็กจะมีทิศทางท่ีชัดเจนขึ้น 

 2.  ความสามารถในการจัดลำดับของสิ่งของ (Seriation) 
 ความสามารถอีกประการหนึ่งของเด็กขั้นการคิด แบบเหตุผลเชิงรูปธรรม ก็คือ  

 เขาสามารถที่จะจัดลำดับสิ่งต่าง ๆ โดยเปรียบเทียบคุณสมบัติเชิงปริมาณ (ซึ่งอาจจะเป็นความสูง  
ขนาด น้ำหนัก หรือปริมาตร) เพียเจต์ ได้แบ่งความสามารถใน การจัดลำดับสิ่งของออกเป็น  
3 แบบ ดังนี้ 

 2.1  การจัดลำดับอย่างง่าย (Simple  Serration) เป็นการจัดลำดับสิ่งของ
โดยเปรียบเทียบเฉพาะคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว เช่น เปรียบเทียบเฉพาะความ
สูง  หรือเปรียบเทียบเฉพาะน้ำหนัก  การจัดลำดับลักษณะนี้เด็กขั้นก่อนการคิดแบบเหตุผลก็
สามารถทำได ้

 2.2   การจัดลำดับสิ่งของแบบพิจารณาหลายมิติ (Multiple Serration)  
 เป็นการจัดลำดับสิ่งของโดยเปรียบเทียบคุณสมบัติของสิ่งต่าง ๆ มากว่า 1 อย่าง  ตัวอย่าง เช่น  
 ให้เด็กจัดลำดับสิ่งของลูกบอล  4  ลูกท่ีมีเส้นผ่านศูนย์กลางและน้ำหนักแตกต่างกัน 

2.3 การเปรียบเทียบโดยวิธีอนุมาน (Transitive Inference) การจัดลำดับ  ทั้ง
สองแบบที่กล่าวข้างต้น เด็กจะเปรียบเทียบคุณสมบัติของสิ่งของโดยอาศัยประสบการณ์ที่เป็น
รูปธรรม  แต่การเปรียบเทียบโดยวิธีอนุมานนี้เด็กจะต้องใช้ความคิดเปรียบเทียบโดยอาศัยเหตุผล
ทางตรรกศาสตร์ 

 ตัวอย่างการศึกษาของเพียเจต์ในเรื่องการจัดลำดับ 



 

 

 มีไม้ขนาดใกล้เคียงกับก้านไม้ขีดไฟ  จำนวน 10 อัน  แต่ละอันมีความยาว
ต่างกันประมาณ 1 นิ้ว  ซึ่งเด็กสามารถเห็นความแตกต่างได้  แล้วให้เด็กเรียงลำดับจากไม้ที่สั้น
ที่สุดไปสู่ไม้ที่ยาวที่สุด  จากผลการศึกษาของเพียเจต์  เขาสรุปพัฒนาการของเดก็ไว้ดังนี้ 

 ระยะที ่1  อายุตั้งแต่ 4 ปีลงมา  เด็กยังไม่สามารถจัดลำดับได้เลย 
 ระยะที่ 2  อายุประมาณ 4 – 5 ปี  เด็กจะเริ่มสามารถจัดลำดับได้  แต่

จะต้องเปรียบเทียบกันเป็นคู่ ๆ เขายังไม่สามารถเปรียบเทียบความยาวระหว่างไม้ที่มากกว่า 
กลุ่มละ 2 อันได้ 

 ระยะที่ 3  อายุประมาณ 5 – 7 ปี ส่วนใหญ่จะเรียงลำดับโดยพิจารณา
เฉพาะด้านบน  แต่ไม่พิจารณาด้านล่างมีความยาวต่างกัน บางคนอาจสามารถจัดลำดับของไม่ ได้  
กลุ่มละ  
4 – 5 อัน 

 ระยะที่ 4  อายุประมาณ  7 – 8  ปี เด็กจะสามารถจัดเรียงลำดับของไม้
ทั้ง 10 อัน  ได้อย่างสมบูรณ์   

 การทดลองความสามารถเข้าใจความคิดสำหรับเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับเรื่องนี้
ด้วยวิธีการนำจำนวนก้านไม้ขีดหลาย ๆ ขนาดมาทดลองกับเด็ก 

 ขั้นแรก : ให้เด็กบอกว่าก้านไม้ขีดอันไหนยาวที่สุด และก้านไม้ขีดอันไหน
สั้นที่สุด  เด็ก 4 – 5 ขวบ  จะสามารถตอบคำถามนี้ได้ถูกต้องเกือบทุกคน 

 ขั้นที่ 2  :  ต่อมานำก้านไม้เหล่านั้นมาเรียง จากสั้นสุดไปหายาวสุดคล้าย
บันไดแล้วทำให้พัง  แล้วบอกให้เด็กทำขึ้นมาใหม่เหมือนรูปเดิม เด็ก 5 – 6 ขวบ จะทำได้  แต่ต้อง
ใช้เวลาค่อนข้างนาน  เด็ก 3 – 4 ขวบ ทำได้แต่ทำได้เฉพาะขั้นบนที่มีรูปคล้ายขั้นบันได   
แต่ละช่วงล่างจะเรียงผิด จึงกล่าวได้ว่า เด็กเล็ก ๆอาจสามารถมีแนวคิดเรื่องการจัดเรียงเป็นชุดได้
แล้ว  แต่ชุดต้องมีจำนวนน้อย 

 ขั้นที่ 3 : ทดลองความคิดในเรื่องการจัดเข้าชุดที่ซับซ้อน โดยให้เด็กที่
สามารถผ่านกระบวนการจัดเข้าชุดได้มากแล้ว เรียงก้านไม้ชุดใหม่ที่มีขนาดต่าง ๆ กันแล้ว 
เว้นช่องบางช่องเพ่ือให้เด็กวางก้านไม้เข้าเป็นรูปขั้นบันได  ปรากฏว่าเด็ก 6 – 7 ขวบวางก้านไม้ได้
ตรงตามช่องแต่เด็ก 5 – 6 ขวบ วางให้ตรงตามช่องไม่ได้  แต่หากให้จัดเป็นแถวเหมือนขั้นบันได 
จะทำได้ 

 การทดลองนี้พิสูจน์ให้เห็นว่า  ความเข้าใจของเด็กค่อนข้างอยู่ในวงจำกัด   
คือจัดได้เฉพาะชุดที่มีจำนวนน้อย  การมองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมดยงของเด็กยังไม่กว้างไกล 
จนกระทั่งอายุ  5- 6 ขวบ การมองเห็นความสัมพันธ์จึงพัฒนาขึ้นไปอีกหนึ่งขั้น และเมื่ออายุ 6 -7
ขวบ จึงจะเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของสิ่งที่ปรากฏเฉพาะหน้ากับสิ่งที่สูญหายไป 

 3.  ความสามารถเข้าใจเกีย่วกับการอนุรักษ์ (Conservation) 
 ในการคิดแบบเหตุผลเชิงรูปธรรม เด็กจะสามารถเข้าใจว่าคุณสมบัติทางปริมาณ

ของสิ่งของยังคงอยู่เท่าเดิม  แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนรูปร่างหรือที่อยู่ก็ตาม การคิดแบบอนุรักษ์มี
หลายแบบ  ได้แก่  การอนุรักษ์มวลสาร (substance  of  Mass) การอนุรักษ์ความยาว (Length)  
การอนุรักษ์จำนวน (Number) การอนุรักษ์ปริมาตรของของเหลว (Liquid Volume)  การ
อนุรักษ์ พ้ืนที่  (Area)  การอนุรักษ์น้ำหนัก (Weight) และการอนุรักษ์ปริมาตรของของแข็ง 



 

 

(Solids)  เด็กจะเริ่มเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์แต่ละเรื่องในช่วงอายุที่แตกต่างกัน  การตอบของ
เด็กโดยการอ้างเหตุผลประกอบ  และเหตุผลที่เด็กนำมาใช้แต่ละแบบที่เด็กนำมาใช้  เป็นเครื่อ ง
ตัดสินระดับสติปัญญาของเด็กได้เพราะบางเหตุผลเด็กคิดแต่เพียงตื้นๆ ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับผู้
คิดลึกลงไปอย่างละเอียดลออลึกซึ้งกว่า ก็ย่อมสู้ไม่ได้เป็นธรรมดา หลักการอนุรักษ์เป็นหลักการ
อันหนึ่งที่เพียเจต์นำมาทดสอบเพ่ือต้องการทราบว่าเมื่ออายุของเด็กอยู่ในวัยที่ควรทราบหลักการ
อันนี้แล้ว เด็กจะทราบหรือไม่  การตัดสินก็พิจารณาดูจากเหตุผลที่เด็กตอบ  เพียเจต์พบว่าเหตุผล
ที่เด็กตอบมีหลายแบบจะพิจารณาว่าเด็กคนใดมีการอนุรักษ์หรือไม่  พิจารณาจากการให้เหตุผลซึ่ง
แสดงความคิดของเด็ก  ได้แก่การให้เหตุผลแบบเอกลักษณ์หรืออิงลักษณะเดิม ( Identity)  เป็น
การคิดอ้างอิงวัตถุท่ีเป็นอยู่เดิมเชื่อมกับวัตถุที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน บางแบบเด็กคิดโดยการให้เหตุผล
แบบคิดทวนกลับ (Reversibility) เป็นการคิดทวนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นแล้วกลับมาหาจุดเดิม  และ 
การคิดโดยให้เหตุผลแบบทดแทน (Compensation) 
  เป็นความคิดที่เด็กมองเห็นมิติเพ่ิมข้ึนจาก 1 มิติ เป็น 2 มิติ  การอนุรักษ์ที่เกิดขึ้นนั้นมีลำดับขั้น 
การเกิดจากขั้นที่ยังไม่มีการอนุรักษ์ ไปสู่ขั้นที่เกิดการอนุรักษ์แล้ว เพียเจต์แบ่งพัฒนาการในการ
เกิดไว้ 3 ขั้น คือ 

 ขั้นที่ 1 เป็นขั้นที่ยังไม่เกิดสังกัปในเรื่องการอนุรักษ์ (No conservational  
Stage)  เด็กมักจะติดอยู่กับส่วนใดส่วนหนึ่งจากการรับรู้ 

 ขั้นที่  2  เป็นขั้นหัวเลี้ยวหัวต่อ (Transitional  stage)  เด็กจะอยู่ในระยะที่
เกิดสังกัปเรื่องการอนุรักษ์ภายใต้สถานการณ์บางอย่าง  และจะไม่เกิดการอนุรักษ์เมื่อเงื่อนไข
เหล่านี้เปลี่ยนไป 

 ขั้นที่  3  เป็นขั้นที่เกิดสังกัปการอนุรักษ์ (Conservational  Stage)  เด็กจะ
สามารถแก้ปัญหาการอนุรักษ์ แสดงดังตารางที่  2  

 
ตาราง  2   อายุโดยประมาณที่เด็กเริ่มเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ 
 

ป ร ะ เภ ท ข อ งก า รคิ ด
อนุรักษ ์

ตัวอย่าง อายุ ที่ เริ่ ม เข้ า ใจ 
(ปี) 

1. การอนุรักษ์มวลสาร 
 
 
2.  การอนุรักษ์ความยาว 
 
 
 

เข้าใจได้ว่าเมื่อดินเหนียวก้อนหนึ่งถูกแบ่ง
ออกเป็นชิ้น ๆ  แยกส่วน  เมื่อนำมารวมกันก็ยัง
มีมวลเทา่เดมิ 
เข้าใจได้ว่าลวดตรง 2 เส้นที่มีความยาวเท่ากัน 
เมื่อดัดลวดหนึ่งเป็นวงกลม ลวดทั้ง 2 เส้นยังคง
ยาวเท่ากันอยู่ 
 

6 – 7 
 
 
4 – 7 
 
 
 

 
  
 
 



 

 

ตาราง   2   อายุโดยประมาณที่เด็กเริ่มเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ 
 

ป ร ะ เภ ท ข อ งก า รคิ ด
อนุรักษ ์

ตัวอย่าง อายุ ที่ เริ่ ม เข้ า ใจ 
(ปี) 

3.  การอนุรักษจ์ำนวน 
 
 
4 .  การอนุ รั กษ์ ปริมาตร
ของเหลว 
5.  การอนุรักษ์พ้ืนที ่
 
6.  การอนุรักษ์น้ำหนัก 
 
7.  การอนุ รั กษ์ ปริมาตร 
(ของแข็ง) 

เข้าใจได้ว่าเมื่อนำเหรียญบาทวางเรียงกันดัง 
ภาพ ก. เมื่อเปลี่ยนเป็นภาพ ข. ทั้งสองแถวยังคง
มีจำนวนเหรียญเท่ากันอยู่ 
เข้าใจได้ว่าเมือ่เทน้ำจากภาชนะใบหนึ่งไปยังอีก
ใบหนึ่ง  ปริมาตรน้ำยังคงเท่าเดิม 
เข้าใจได้ว่าเมื่อเปลี่ยนที่อยู่ของบ้านแล้ว  พ้ืนที่
ของสนามหญ้ารอบบ้านก็ยังคงเท่าเดิม 
เข้าใจได้ว่าดินก้อนหนึ่งที่ถูกป่นเป็นชิ้น   เล็ก 
 ๆเมื่อรวมกันยังคงมีน้ำหนักเท่าก้อนเดิม 

เข้าใจได้ว่าดินก้อนหนึ่งที่ถูกแยกส่วนเป็นชิ้น
เล็ก ๆ   แล้วทิ้งลงไปในแก้วน้ำจะกินเนื้อที่
รวมกันเท่ากับดินก้อนเดิม 

5 – 7 
 
 
6 – 7 
 
7 
 
9 – 12 
 
11 – 12 
 
 

 
                     เสริมเกียรติ  พรหมผุย (2555. 206 – 207)  ได้สรุปพัฒนาการทางเชาวน์
ปัญญาและความคิดความเข้าใจในขั้นก่อนการคิดแบบมีเหตุผลสำหรับเด็กปฐมวัย เป็นระยะของ
การแก้ปัญหาของการรับรู้และยังไม่รู้จักการใช้เหตุผล  ลักษณะพัฒนา การทางด้านความคิดความ
เข้าใจเป็นลักษณะเฉพาะวัย สามารถใช้ภาษาแทนความคิด  เด็กจะใช้ความคิดรอบยอดพ้ืนฐานใน
การตัดสินต่าง ๆ รอบตัว การตัดสินใจหรือ  ความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ ยังอาจคลาดเคลื่อนได้  เด็ก
วัยนี้จะมีแนวลักษณะความคิดความเข้าใจที่แตกต่างไปจากวัยทารก โดยเด็กปฐมวัยจะมี
ความสามารถพ้ืนฐานในการคิดถึงวัตถุหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ด้วยตนเอง  แต่ความคิดความเข้าใจ
เกี่ยวกับวัตถุหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ยังไม่เป็นระบบระเบียบมากเท่ากับวัยผู้ใหญ่  ลักษณะทางด้าน
ความคิดความเข้าใจของเด็ก 
วัยนี้คือ 

 1.  เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสร้างมโนภาพขึ้นในใจ (Imagination)  ความคิดคำนึง
หรือการสร้างมโนภาพขึ้นในใจเพ่ือใช้แทนบุคคล  วัตถุ  สิ่งของ  หรือ เหตุการณ์ ต่าง ๆ จะค่อย ๆ 
พัฒนาขึ้นในตอนต้น ๆ ของชีวิต  ซึ่งสันนิษฐานกันว่าจะเกิดขึ้นเร็วพอ ๆ กับความสามารถในการ
พูด  หรือเด็กบางคนอาจจะเร็วกว่า  และจะแสดงออกอย่างชัดเจนในช่วงปฐมวัย 

 2.  เด็กปฐมวัยจะมีความสามารถในการใช้เหตุผลเบื้องต้น  เด็กระยะ 2 – 4 ขวบ   
จะเริ่มรู้จักการนำวัตถุ 2 สิ่ง  หรือเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กันมาเป็นเหตุผลซึ่งกัน
และกัน (Transductive  Reasoning)  แต่การให้เหตุผลของเด็กวัยนี้ยังเป็น   การให้เหตุผลที่ไม่
ถูกต้องนัก  ทั้งนี้ เพราะเด็กวัยนี้ยังผูกความคิดของตนอยู่บนพ้ืนฐานของการยึดตัวเองเป็น
ศูนย์กลาง (Egocentrism)  ซึ่งทำให้เด็กยึดความคิดและความต้องการของตนเองเป็นใหญ่ในการ
ใช้เหตุผล โดยไม่ดูเหตุผลที่ควรจะเป็นในสายตาคนอ่ืน การใช้เหตุผลจะมีหลักเกณฑ์มากขึ้นเมื่อ



 

 

เด็กมีอายุมากขึ้น คือในระยะปฐมวัยตอนปลาย  เด็กจะมีการใช้เหตุผลโดยดูความเป็นไปได้ในแง่
ของความเป็นจริงมากขึ้น  เช่น  เด็กอยากรับประทานส้ม  แต่ผู้ใหญ่บอกว่าส้มยังไม่สุกยังมีสีเขียว
อยู่  หลังจากนั้นให้เด็กไปเติมน้ำส้มซึ่งหวานและมีสีเหลือง  เด็กจะสรุปโดยทันทีว่า ส้มสีเหลืองจะ
มีรสชาติหวาน เป็นต้น ซึ่งการให้เหตุผลแบบนี้จะเป็นการนำวัตถุ 2 อย่าง หรือเหตุการณ์ 2 
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันมาเกี่ยวพันกันอย่างมีเหตุผล ซึ่งการให้เหตุผลของเด็กในระยะนี้ยังเป็น
เหตุผลที่สรุปจากความเข้าใจของเด็กเอง  อาจจะมีการผิดพลาดได้ง่าย 

 3.  เด็กปฐมวัยจะมีลักษณะของการยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง (Egocentrism) ซึ่ง
ลักษณะดังกล่าวจะมีอิทธิพลต่อความคิดความเข้าใจและการกระทำของเด็กในวัยนี้เป็นอย่างมาก  
ลักษณะของการยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางนี้จะมีอิทธิพลต่อความคิดของเด็ก ซึ่งจะทำให้เด็กคิดอะไร
พุ่งเข้าหาความต้องการของตนเอง ยังไม่สามารถมองความคิดเห็นของผู้อ่ืนได้  เด็กวัยนี้มักจะพูด
เรื่องของตนเองไม่ฟังผู้อ่ืน ทะเลาะกันบ่อย และพยายามเล่นหรือหาประสบการณ์ต่าง ๆ ตาม
ความต้องการของตัวเองเท่านั้น  แต่ลักษณะนี้จะค่อยๆ หายไปเมื่อเด็กมีอายุมากขึ้น 

 4. เด็กปฐมวัยมีความสามารถคิดย้อนทวนกลับ (Invisibility) ของวัตถุสิ่งของ  หรือ
จำนวนได้  ความสามารถนี้โดยทั่วไปยังไม่เกิดขึ้นกับเด็กปฐมวัยอย่างเห็นได้ชัดจะเริ่มเห็นได้เมื่อ
เด็กอยู่ในระยะปฐมวัยตอนปลาย  หรือระยะประถมศึกษาตอนต้น 

 5.  เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการจัดกลุ่มสิ่งของ (Classification)  เด็กวัยนี้มี
ความสามารถในการจัดกลุ่มสิ่งของวัตถุที่อยู่รอบตัวในสภาพแวดล้อมได้  ความสามารถนี้จะมีมาก
ขึ้นตามอายุเช่นกัน  แต่พัฒนาการการจัดกลุ่มสิ่งของต่าง ๆ นี้จะพัฒนาการอย่างรวดเร็วในระดับ
ปฐมวัย 

 6.  เด็กปฐมวัยจะมีลักษณะการเล่นสมมุติ (Symbolic  play หรือ Imaginative  
play)  การเล่นสมมุติเป็นลักษณะของการเล่นที่ใช้สัญลักษณ์แทนวัตถุหรือเหตุการณ์บางอย่าง  
เช่น  เด็กเล่นอยู่กับแท่งไม้ลูกบาศก์โดยสมมุติว่าแท่งไม้นั้นเป็นรถ  ซึ่งการเล่นสมมุตินี้ไม่ปรากฏให้
เห็นในกลุ่มเด็กทารก  การเล่นสมมุติบางครั้งก็อยู่ในรูปแบบการแสดงบทบาทการเป็น พ่อ  แม่  
ลูก  หรือสมมุติว่าบริเวณต่าง ๆ เป็นบ้าน  เป็นโรงเรียน เป็นตลาด  หรือเป็นศูนย์การค้าก็ได้  เด็ก
จะเกิดความพึงพอใจในตนเองที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกแห่งความจริงไปสู่โลกที่เขาฝันหรือ
จินตนาการ  อย่างไรก็ตามการเล่นสมมุติในระยะนี้จะเป็นการเล่นสมมุติในสิ่งที่เขารู้อยู่ ก่อน
มากกว่าเป็นการสมมุติในสิ่งที่แปลกใหม่ 

 7.  การวาดภาพ (Drawing) การวาดภาพสำหรับเด็กปฐมวัยเป็นพฤติกรรม 
ที่ผสมผสานระหว่างการเล่นกับจินตนาการเข้าด้วยกัน  ภาพประกอบเด็กวาดในช่วงนี้   เป็นภาพ
ตามที่เขาคิดมากกว่าการวาดจากสิ่งที่ปรากฏจริงๆ  ด้วยเหตุนี้เมื่อเด็กวาดภาพบ้านและต้นไม้ในที่
ลาดบนเนินเขา  เด็กจึงวาดภาพบ้านและต้นไม้ที่ ได้ตั้งฉากกับแนวลาดของภูเขาแทนที่จะวาดให้
บ้านและต้นไม้ตั้งฉากกับแนวราบหรือการวาดภาพคนผู้ชายและผู้หญิงจะเป็นเพียงแค่สัญลักษณ์ว่า
ผู้ชายต้องสวมกางเกงและผู้หญิงต้องสวมกระโปรง 

สรุปได้ว่า  องค์ประกอบของความพร้อมทางสติปัญญาของนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล  
ประกอบด้วยความสามารถในด้านต่าง ๆ ดังนี้ คือ  ความสามารถในการจำแนก  การจัดประเภท    



 

 

การเปรียบเทียบ การสร้างความคิดรอบยอดการรู้ความหมายของคำและประโยค  การเข้าใจเนื้อเรื่อง  
การปฏิบัติตามคำสั่ง การแก้ปัญหา  การหาความสัมพันธ์  การใช้มือและตาให้สัมพันธ์กันการต่อ
เติมภาพใหส้มบูรณ์  ลำดับเหตุการณ์และการจำตัวเลข  ลำดับที่  จำนวน 

 8.  การเตรียมความพร้อมทางด้านสติปัญญาสำหรับเด็กปฐมวัย  
วิธีส่งเสริมการเตรียมความพร้อม  ดังนี้ 

 1.  จัดประสบการณ์พ้ืนฐานให้เด็ก  โดยให้เด็กเล่นหรือทำในสิ่งที่เขาสนใจ  
เพ่ือเป็นการปูพื้นฐานให้กับเด็กในการเรียนรู้  เพราะการเล่นคือการเรียนรู้ของเด็กนั่นเอง 

 2.  แนะนำของเล่นที่เป็นประโยชน์  และจะช่วยในการเรียนรู้   ทางภาษา  
คณิตศาสตร์  หรือวิทยาศาสตร์ 

 3.  จัดประสบการณ์ในการสำรวจ  ค้นคว้า ทดลอง ให้กับเด็กโดยจัดเตรียม
อุปกรณ์เครื่องเล่นให้กับเด็ก  ให้เด็กได้เรียนรู้จากการสัมผัส 

 4.  พูดคุยสนทนาเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่น่าสนใจและเด็กควรรู้ 
 5.  เล่านิทาน ท่องบทกลอนสั้น  เพ่ือความสนุกสนานและสอนเด็กโดยให้

เด็กดูนิทานประกอบ 
 6.  พาเด็กออกไปรู้ประสบการณ์นอกบ้าน เช่น พาไปซื้อของ พาไปสวนสัตว์  

เป็นต้น 
 7.  ยั่วยุให้เด็กถามในสิ่งที่เด็กสนใจ และตอบคำถามของเด็กทุกครั้ง โดยใช้

คำถามท่ีง่ายและสั้น  ซึ่งจะช่วยพัฒนาการทางภาษาและสติปัญญาของเด็ก 
 8.  ให้โอกาสเด็กได้มีส่วนร่วมกิจกรรมบางอย่างของครอบครัว  เช่น   

การช่วย รดน้ำต้นไม้  ช่วยล้างรถ  ช่วยล้างจาน  จัดของให้เป็นที่ 
 สรุป  การเตรียมความพร้อมของเด็กด้านสติปัญญาต้องส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนา

ความสามารถ  โดยการจัดกิจกรรมในแนวกว้างๆ เพ่ือให้เด็กได้สามารถเรียนรู้ได้หลาย ๆ แนวทาง  
เด็กสามารถเลือกวิธีเล่นหรือทำได้หลาย ๆ อย่างในเวลาเดียวกัน  ตามความถนัดและความสนใจ  
นอกจากนี้จะต้องพิจารณาขั้นพัฒนาการของเด็ก ว่าเด็กมี พัฒนาการขั้น ใด  ควรจะให้
ประสบการณ์ สิ่งใดที่ เด็กพร้อมที่จะเรียนรู้  เช่น จัดจักรยานให้เด็กเล่นเมื่ออายุ 4 – 5 ขวบ   
เพราะอายุยังไม่ถึงเด็กจะยังทำไม่ได้ ซึ่งทางโรงเรียนและบ้านควรให้ความร่วมมือกันในการส่งเสริม
เด็กด้วย  จึงจะเกิดผลดี 

 การประเมินความพร้อมของเด็กในระดับก่อนประถมศึกษา 
ในการประเมินผลเด็กระดับก่อนประถมศึกษา  เป็นการวัดความเจริญเติบโตทั้ง

ด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม และสติปัญญาตามจุดมุ่งหมายของกระทรวงศึกษาธิการได้
เสนอไว้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2544  (เสริมเกียรติ  พรหมผุย. 2544 : 
43) 
  ควรใช้วิธีดังนี้ 

 1.  การสังเกต  ครูควรสังเกตในขณะที่ เด็กทำกิจกรรม  หรือทั้ งเป็น
รายบุคคล  เพ่ือทราบถึงพัฒนาการทางด้านต่าง ๆ ของเด็ก  ครูควรจดบันทึกสิ่งที่สั งเกตได้ทั้งที่
เป็นข้อดีและข้อบกพร่อง  อันจะเป็นข้อมูลในการเลือกกิจกรรมเสริมสำหรับเด็กต่อไป 



 

 

 2.  การสนทนา  การสนทนากับเด็กเป็นรายบุคคลจะช่วยให้ครูทราบถึง
พัฒนาการด้านภาษา  การพูด  การฟัง การสื่อสารของเด็ก  นอกจากนี้ยังช่วยให้ทราบถึง
สภาพแวดล้อมท่ีบ้านซึ่งเป็นข้อมูลที่จะช่วยให้ครูเข้าใจเด็กได้ดียิ่งขึ้น  รวมทั้งทำให้ทราบถึงอารมณ์
จิตใจของเด็กด้วย 

 3.  การสัมภาษณ์หรือการทดสอบปากเปล่า  ช่วยให้ครูทราบถึงลักษณะ
พัฒนาการทางภาษาการพูดที่บกพร่อง  เช่น  คำควบกล้ำ  การพูดไม่ชัด  นอกจากนี้ยังช่วยให้
ทราบถึงพัฒนาการทางสติปัญญา  ความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  การคิดของเด็ก 

 4.  การเก็บรวบรวมผลงาน  ข้อมูลที่ได้ช่วยให้ครูทราบถึงความก้าวหน้าของ
พัฒนาการต่าง ๆ ของเด็กแต่ละคน  เช่น  งานศิลปะ  ภาพวาด  จะช่วยให้ทราบถึงพัฒนาการของ
กล้ามเนื้อนิ้วมือ  ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อตาและมือ  เป็นต้น 

 5.  ใช้แบบทดสอบเป็นรูปภาพ เพ่ือช่วยให้ครูทราบถึงข้อมูลเดียวกันจากเด็ก
ทุกคน ครูอาจใช้แบบทดสอบท่ีเป็นรูปภาพ และควรทำการทดสอบในสภาพแวดล้อมที่เด็กคุ้นเคย 

 การวัดและการประเมินความพร้อมทางสติปัญญา 
 ความพร้อมทางสติปัญญา  หมายถึง  ความสามารถในการคิด  ความเข้าใจ  

ความจำ  การใช้เหตุผล  การเปรียบเทียบ  การตัดสินใจและความรู้พ้ืนฐานทั่ว ๆ ไป   
การประเมินความพร้อมทางด้านสติปัญญาในระดับก่อนประถมศึกษา  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2534 : 83 – 98)  ได้แก่ 

 1.  ความสามารถในการรับรู้   โดยกำหนดตัวชี้บ่ งที่ ใช้วัดคือ  การบอก
รายละเอียดของสิ่งที่รับรู้ตั้งแต่ 1 – 4 ลักษณะ  และมากกว่า  4  ลักษณะ 

 2.  ความสามารถในการจำแนกการเปรียบเทียบ  โดยกำหนดตัวชี้บ่งที่ใช้วัด  
คือ  เปรียบเทียบของ 2 สิ่งที่มีรูปร่าง  รูปทรง  สี  น้ำหนัก  ขนาด  มิติ  จำนวน  อยู่ในสภาวะ
ตำแหน่งทีเ่หมือนกันหรือต่างกัน 

 3.  ความสามารถในการจัดหมวดหมู่ประเภทโดยกำหนดตัวบ่งชี้ที่ใช้วัด คือ  
บอกหรือจัดหมวดหมู่ของสิ่งของที่มีลักษณะเหมือนกันได้ 2 และมากกว่า 2  ลักษณะ  และ 
การเลือกสิ่งของที่ให้มีจำนวนเท่ากันกับจำนวนที่กำหนดให้ 

 4.  ความสามารถในการสร้างความคิดรอบยอด โดยกำหนดตัวชี้บ่งที่ใช้วัดคือ
การรู้ค่าจำนวน 1 – 10  บอกคุณลักษณะหรือสมบัติร่วมของสิ่งต่าง ๆ ได้ตั้งแต่ 1 – 3 ลักษณะ 

 5.  ความสามารถในการหาความสัมพันธ์  โดยกำหนดตัวชี้บ่งคือ  บอกลำดับ
เหตุการณ์ก่อนหรือหลัง  จากเหตุการณ์ที่กำหนดให้ตั้งแต่  1 – 3  เหตุการณ์ 

 6.  ความสามารถในการหากฎเกณฑ์และหลักการ โดยกำหนดตัวบ่งชี้ที่ใช้วัด  
คือ  การคงสภาพของสสารและมวลสาร  กฎทางธรรมชาติต่าง ๆ  

 7.  ความสามารถในการแก้ปัญหา โดยกำหนดตัวบ่งชี้ที่ใช้วัดคือการแก้ไขปัญหา
ในชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเกม      
 

 1.  ความหมายของเกมการศึกษา (Didactic  Game) 
      เกมการศึกษาระดับเดก็ปฐมวัยนับเป็นกิจกรรมการเล่นตามแนวทฤษฏีการเล่น 
เชิงรู้คิด  ตามหลักของเพียเจต์  การเล่นเป็นส่วนสำคัญของพัฒนาการทางสติปัญญา  เพราะ 
การเล่นเป็นการกระทำที่ถือว่าเป็นการแสดงของของผลรวมในพฤติกรรมทั้งหมดที่เด็กกระทำและ 
แสดงออกมาซึ่งตัวเด็กได้คิดแล้วกระทำด้วยความพอใจ 
     โคลัมบัส  (เยาวพา  เดชะคุปต์.  2542  :  35 ;  อ้างอิงมาจาก Kolumbus.  1979 : 
141 -149)  ได้ให้ความหมายของเกมการศึกษา  คือ  เกมที่พัฒนาความคิดของเด็กซึ่งจะต้องคิด
และแสหาเหตุผลครูสามารถบอกได้ว่าเด็กมีความเข้าใจในความคิดรวบยอดเรื่องนั้นอย่างไร 
      สำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  (2539  :  42 )  ได้นิยามคำว่า  เกม
การศึกษา  หมายถึง  เกมที่จัดให้เด็กวัย 4-6 ขวบ  ได้เล่นเพ่ือฝึกความพร้อมเป็นพ้ืนฐานในการ
เรียนวิชาต่าง ๆ เกมการศึกษามุ่งเน้นให้เด็กได้ใช้สติปัญญาในการสังเกต  คิดหาเหตุผล  และ
แก้ปัญหาโดยพยายามฝึกใช้เวลาที่สั้นที่สุด 
       บุญชู  สนั่นเสียง  (2554  :  21)  ได้กล่าวถึงเกมการศึกษา  เป็นอุปกรณ์เครื่องช่วย
สอนที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้รับความพอใจ  และสนุกสนาน  อีกทั้งยังท้าทายที่จะให้เด็กเล่นเสมอ  
ช่วยให้เด็กมีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน  แต่ที่เน้นเฉพาะ  คือ  สติปัญญาเด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสกับ
กล้ามเนื้อมือ  ฝึกสังเกต  เปรียบเทียบในเรื่องรูปทรง  จำนวน  ประเภท  และฝึกคิดหาเหตุผล 
 สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  (2541 : 12) ได้กล่าวถึง
ความหมายของการศึกษาว่าเกมการศึกษาเป็นของเล่นที่ช่วยผู้เล่นเป็นผู้มีความสังเกตดี  ช่วยให้
มองเห็นได้ฟังหรือคิดอย่างรวดเร็วซึ่งเกมการศึกษาจะต่างจากของเล่นอย่างอ่ืน   แต่ละชุดจะมีวิธี
เล่นโดยเฉพาะ  อาจเล่นคนเดียวหรือเล่นเป็นกลุ่ม  ผู้เล่นสามารถตรวจสอบการเล่นว่าถูกต้อง
หรือไม ่
       สามารถสรุปได้ว่า  เกมเป็นอุปกรณ์เครื่องช่วยสอนที่ช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาสติ 
ปัญญา  ในด้านการคิด  การสังเกต  การคิดหาเหตุผล  เนื่องจากเกมการศึกษาแต่ละชุดจะมี
วิธีการเล่นโดยเฉพาะอาจเล่นคนเดียวหรือเป็นกลุ่ม  และผู้เล่นสามารถตรวจสอบว่าเล่นถูกหรือไม่
ด้วยตนเอง  รวมทั้งเด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสกับกล้ามเนื้อมือหลังจาก เล่นเกมแล้วเด็กก็จะเกิด
ความคิดรวบยอดในเรื่อง ๆ นั้นได ้
    2.  ประเภทของเกมการศึกษา 
         ได้มีนักการศึกษาหลายท่านได้แบ่งเกมการศึกษาออกเป็นชนิดต่าง ๆ ดังนี้ 
               โคลัมบัส  (เยาวพา  เดชะคุปต์.  2552  :  35  ;  อ้างอิงมาจาก Kolumbus.  
1979  150-151)  ได้แบ่งเกมการศึกษาออกเป็น 

   1.  เกมการแยกประเภท  หมายถึงการแยกกลุ่ม  จัดกลุ่ม  จับคู่  ซึ่งสามารถ
ฝึกทักษะเด็กได้หลายอย่าง  โดยแยกเป็นของที่เหมือนกันและต่างกัน  ของที่มีลักษณะกลม  
สี่เหลี่ยมหรือแยกตามสี  รูปทรง  ขนาด  ซึ่งแบ่งออกเป็น 



 

 

         1.1  เกมลอตโต  เป็นเกมที่เล่นอย่างง่าย ๆ ดยเด็กจะมีรูปภาพ   เล็ก ๆ
อยู่ชุดหนึ่ง  ซึ่งจะนำมาจับคู่กับรูปในกระดาษโดยรูปที่ เด็กเลือกออกมา  เขาจะต้องห ารูป
เหมือนกันวางลงให้ได้  ถ้ารูปนั้นไม่มีคู่  เขาก็จะวางบัตรนั้นลงแล้วหาภาพใหม่ 

        1.2  เกมโดมิโน  เป็นเกมที่ในแต่ละด้านจะมีภาพ  จำนวน  ตัวเลข  
จุดให้เด็กเลือกภาพที่มีสี  รูป  หรือขนานต่อในแต่ละด้านไปเรื่อย ๆ 

         1.3  เกมตารางสัมพันธ์ เกมนี้จะประกอบด้วยตารางซึ่งแบบเป็นช่อง
ขนาดเท่ากัน  16  ช่อง  และมีบัตรเล็กๆ ขนาดเข้ากับตารางแต่ละช่องโดยการเล่นอาจจะจับคู่
ภาพที่อยู่ข้างบนกับภาพที่เด็กวางลงให้ตรงกันหรืออาจจับคู่ภาพที่มีส่วนประกอบของภาพที่อยู่
ข้างบนกับภาพที่อยู่ด้านล่างก็ได้  เช่น  ครูอาจจะวางบัตรภาพวงกลมไว้ด้านข้าง วางบัตรสีแดงไว้
ด้านบน  และให้เด็กหาบัตรภาพที่มีสีแดงและเป็นรูปวงกลมมาวางให้ตรงกัน 

   2.  เกมฝึกทำตามแบบ ในเกมชนิดนี้เด็กจะสร้างหรือวาดหรือลากตามแบบ
ตามลำดับ  ซึ่งเด็กจะใช้ลูกปัด หรือบล็อกที่มีสีหรือขนาดต่างๆ  กับบัตร  หรือแม้แต่แปรงสีฟันก็
ได้มาวางไว้ตามลำดับ ตัวอย่างเช่น  ถ้าตัวอย่างมี 3 สี  เช่น  ดำ  ขาว  แดง  เด็กก็จะจัดสิ่งของ
ตามลำดับเรื่อยไป ซ่ึงเด็กจะต้องจัดสินใจว่าจะเลือกอะไรก่อนหลัง เพ่ือตามแบบ 

   3.  เกมฝึกลำดับหรืออนุกรรรม  ในเกมนี้จะฝึกความจำของเด็กโดยครูจะเล่า
เหตุการณ์หรือลำดับเรื่องราว หรือนิทาน  แล้วให้เด็กวางสิ่ง ๆหรอืภาพตามลำดับในเรื่อง   

   ในปี  2526  จันทรวรรณ เทวารักษ์  (2526 :  31) ได้แบ่งเกมการศึกษาออกเป็นชนิด 
ต่าง ๆ  ดังนี้  

        1.  เกมจับคู่ภาพเหมือน เด็กฝึกสังเกตภาพที่เหมือนกัน นำภาพที่เหมือนกันมาเรียน
เข้าคู่กัน   
         2.  โดมิโน  เป็นเกมที่มีขนาดเล็กเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  แบ่งครึ่งออกเป็นส่วนใน
แต่ละด้านมีภาพ  จำนวน  ตัวเลข  จุด ให้เด็กเลือกภาพที่มีสี รูป หรือขนาดต่อกันในแต่ละด้านไป
เรื่อย ๆ 
        3.  ภาพตัดต่อ เป็นการแยกชิ้นส่วนของภาพออกเป็นชิ้น ๆ แล้วให้เด็กนำต่อกันให้
เป็นภาพที่สมบูรณ์  ภาพตัดต่อควรมีจำนวนชิ้นที่จุให้เด็กต่อให้เหมาะสมกับวัย  เด็กเล็กควรมี
จำนวนชิ้นไม่ก่ีชิ้น ประมาณ  5 – 6  ชิ้น  เมื่อเด็กโตขึ้นก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น 
        4.  ภาพสัมพันธ์  เป็นการนำภาพที่เป็นประเภทเดียวกันหรือมีความสัมพันธ์กันมา
จับคู่กันจะช่วยฝึกให้เด็กรู้จักคิดหาเหตุผล  และจัดประเภทได้ถูกต้อง 
        5.  ลอตโต  เป็นเกมที่ มี  2  ส่วนให้เด็กศึกษารายละเอียดของภาพ ภาพใหญ่
จะต้องเป็นสิ่งที่ต้องให้เด็กรู้จักรายละเอียดต่าง ๆ ส่วนภาพเล็กเป็นภาพปลีกย่อยของภาพใหญ่  ที่
ต้องการให้เด็ก เรียนรู้  โดยให้เด็กศึกษาภาพใหญ่ว่าเป็นเรื่องอะไร มีคุณสมบัติอย่างไร  ให้เด็ก
หยิบภาพเล็กที่เตรียมมาวางให้สมบูรณ์ 
         6.  ภาพต่อเนื่องหรือการเรียงลำดับภาพ  เป็นการเรียงลำดับภาพตามเหตุการณ์ ที่
เกิดข้ึน จากเหตุการณ์แรกไปจนถึงเหตุการณ์สุดท้าย 
        7.  พ้ืนฐานการบวก เป็นเกมที่ผู้เล่นได้มีโอกาสฝึกการบวกโดยยึดแผ่นหลักเป็น
เกณฑ์  ผู้เล่นต้องหาชิ้นส่วนเล็ก 2 ชิ้น เมือ่รวมกันแล้วได้ผลลัพธ์เท่ากับจำนวนภาพในแผ่นหลัก 



 

 

  8.  ตารางสัมพันธ์ ประกอบด้วยช่องขนานเท่ากัน  16  ช่อง  และมีบัตรเล็ก ๆ 
ขนานเท่ากับช่องตาราง  เพ่ือเล่นเข้าชุดกันโดยมีบัตรที่กำหนดไว้เป็นตัวนำไว้ข้างบนแต่ละช่องโดย
การเล่นจากจับคู่ภาพที่มีส่วนประกอบของภาพที่อยู่ข้างบนกับภาพที่อยู่ด้านข้างก็ได้ 
     จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ประเภทของเกมการศึกษาแบ่งได้เป็น 
         1.  เกมแยกประเภท  เป็นเกมท่ีจัดกลุ่ม  จับคู่  แยกกลุ่ม 
         2.  เกมฝึกทำตามแบบ เกมชนิดนี้เด็กจะต้องสร้าง  วาด  หรือลากตามแบบ 
         3.  เกมฝึกลำดับหรืออนุกรม  เป็นเกมให้เด็กฝึกลำดับเรื่องราวหรือนิทานวางสิ่ง
ต่าง ๆ ตามลำดับ 
    3.  จุดประสงค์ของการจัดเกมการศึกษา 
                      อุษา  กลเกม  (2533 : 25)  ได้กล่าวถึงจุดประสงค์ของการจัดเกมการศึกษา
ช่วยให้ผู้เล่นบรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างได้  คือ  สามารถจำแนกด้วยสายตา  
คิดหาเหตุผล  คิดแก้ปัญหา  แยกประเภท  จำแนกเสียง  หาความสัมพันธ์ให้สังเกตเปรียบเทียบ
รูปภาพและวัสดุสิ่งของต่าง ๆใช้ความคิดอย่างมีเหตุผล การตัดสินใจแก้ปัญหา  และเป็นการ
เตรียมความพร้อมไปสู่การอ่านและการเขียน 
          สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  (2541  :  9)  ได้กล่าวถึง
จุดประสงค์ของการจัดเกมการศึกษา 
   1.  ฝึกฝนและพัฒนาความสามารถในการใช้ประสาทสัมพันธ์  เพ่ือให้เกิดการ
รับรู้เพ่ือจะนำไปสู่การเรียนรู้ 
   2.  พัฒนาคิดหาเหตุผล 
   3.  ฝึกการสังเกตและการตัดสินใจ 
                      4.  ฝึกการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
   5.  ช่วยให้เกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งที่เรียนรู้ 
   6.  ฝึกการจำแนกเกี่ยวกับสี  รูปร่าง  รูปทรง  ขนาด  ปริมาณ  จำนวน  เสียง 
   7.  ฝึกทักษะพ้ืนฐานทางคณิตสาสตร์และภาษา 
   8.  ฝึกการคิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ 
        จากจุดประสงค์ของการจัดเกมการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้น  สรุปได้ว่า  เกม
การศึกษาเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี  ตอบสนองความต้องการของเด็ก  หลาย ๆ 
ด้าน  เพราะการศึกษาเป็นสิ่งที่ช่วยเป็นพ้ืนฐานในการเตรียมความพร้อมทั้ง 4  ด้าน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อเด็กได้เล่นเกมการศึกษาเด็กได้รู้จักการสังเกต  การจำแนก การเปรียบเทียบ  การจัด
หมวดหมู่  การเชื่อมโยง  ฝึกการรับรู้  ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นทักษะพ้ืนฐานในการคิดในขณะที่เด็ก
เล่นเกมได้มากเด็กก็จะได้ฝึกคิดมาก  ซึ่งเหล่านี้ก็จะเป็นพ้ืนฐานในการทำงานของเด็กในอนาคต  
และเม่ือเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่   ที่มีคุณภาพ 
      4.  หลักการใช้เกมการศึกษา 
            ราศ ีทองสวัสดิ์(2523 : 14)ได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องการนำเกมการศึกษาไปใช้ว่า 
  1.  ครูควรเตรียมเกมการศึกษาไว้ให้เพียงพอ 
  2.  ลักษณะของเกมอาจเป็นภาพตัดต่อ  จับคู่ภาพเหมือน  โดมิโน  การแยกหมู่ 



 

 

  3.  เวลาที่ใช้ฝึกนี้กำหนดไว้เป็น 1 กิจกรรม  เพราะอุปสรรคแต่ละชุดจะให้ผลต่อ
เด็กไม่เหมอืนกัน  ดังนั้นการจัดควรหมุนเวียนให้เด็กเล่นหรือฝึกทุกชุดให้ทั่วถึงกัน 
  4.  เกมหรืออุปกรณ์ที่จะใช้  ควรมีพอที่จะหมุนเวียนกันอยู่เสมอหากจำเจ เด็กก็
จะเบื่อไม่อยากเล่น 

   ประโยชน์ของการนำเกมมาใช้ประกอบการเรียนการสอน  
          ผ่องฉวี   ไวยาวัจมัย (2528 , หน้า 2-4) กล่าวถึงประโยชน์ของการมาใช้
ประกอบการเรียนการสอนไว้ดั้งนี้ 

      1.  ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดเจคติท่ีดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 
      2.  เป็นเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจในการเรียนคณิตศาสตร์ 

                   3.  ช่วยให้นักเรียนเกิดความสุขกาย  สบายใจ เมื่อให้สามารถเล่นเกมหรือประสบ
ความสำเร็จในการเล่นเกม 

      4.  เกมบางเกมสามารถใช้เกมใช้เป็นแบบฝึกหัดที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนในการ  
เรียนเนื้อหานั้น ๆ 

      5.  เกมคณิตศาสตร์บางเกมจะช่วยลดเวลาให้นักเรียนได้มาซึ่งข้อเท็จจริง หรือ
ทักษะต้องการ 

      6.  เป็นทางหนึ่งที่ให้ครูได้เห็นความสามารถที่แตกต่างของนักเรียนแต่ละคน 
      7.  เกมที่เล่นเป็นกลุ่มจะช่วยให้นักเรียนรู้จักการทำงานร่วมกันเป็นการอยู่ร่วมกัน 

                     สรวงพร  กุศลส่ง (2554,หน้า 47) ได้สรุปประโยชน์ที่ได้จากเกมการศึกษา ว่าทำ
ให้เด็กเกิดความสนุกสนาน ฝึกการใช้ความคิดอย่างมีเหตุผล   ฝึกการตัดสินใจ  การแก้ปัญหา
ต่างๆฝึกการ  รู้จักสังเกต และ จำแนกสายตา ฝึกการใช้ประสาทสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ  ฝึกการ
มี 
มนษุยสัมพันธ์ที่ดี 
       ทองระย้า  นัยชิต  (2554, หน้า  63)ได้กล่าวถึงคุณค่าของเกมในการเรียนการ
สอน          คณิตศาสตร์สรุปได้ดั้งนี้ 
            1.  ช่วยให้นักเรียนเรียนคณิตศาสตร์ด้วยความสนุกสนาน ในบรรยากาศที่ ผ่อน
คลายความตึงเครียด ซึ่งจะมีผลทำให้นักเรียนชอบเรียนคณิตศาสตร์มากข้ึน 
            2.  ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้นเนื่องจากช่วยทำให้วิชาคณิตศาสตร์ 
มีลักษะเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 
             3.  ช่วยให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะทางคณิตศาสตร์  ทั้งในห้องและนอก
ห้องเรียนเนื่องจากวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาทักษะ  นักเรียนจะต้องเรียนจนถึงขั้นมีทักษะอย่าง
คล่องแคล่ว  เกิดความชำนาญ เกมคณิตศาสตร์ ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยได้โดยที่นักเรียนได้รู้สึกว่า
เป็นสิ่งที่เบื่อหน่าย 
           4.  ช่วยให้นักเรียนร่วมกันคิด  และร่วมกันแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นการฝึก
ให้นักเรียนรู้จักการเล่นและการทำงานร่วมกัน 
           5.  ช่วยให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหา เช่นเด็กได้ฝึก   
ต่อของเล่นเป็นรูปต่าง ๆ 



 

 

          6.  ช่วยให้การสอนซ่อมเสริมโดยครูอาจจัดให้เด็กเก่งเล่นคู่กับเด็กอ่อน  เพ่ือให้
เด็กเก่งเป็นพ่ีเลี้ยงช่วยเหลือเด็กอ่อน  ทำให้เด็กอ่อนสามารถแก้ไขข้อบกพร่องของตนและเรียนรู้
ตามทันเด็กอ่ืนได ้

   จากที่กล่าวมาข้างต้นถึงประโยชน์และคุณค่าของการนำเกมมาใช้ในห้องเรียน สรุปได้
ว่าการสอนในระดับประถมศึกษาจำเป็นต้องใช้เทคนิค  วิธีการสอนต่างๆ  รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้
นักเรียนอย่างเรียน การนำเกมเข้ามาใช้ในการประกอบการเรียนการสอน  เป็นการสร้างแรงจูงใจที่
ทำให้นักเรียนสนใจในการเรียน เรียนด้วยความสนุกสนาน  ไม่เบื่อหน่าย ซ่ึงจะก่อให้เกิดการ
เรียนรู้ด้วยความเข้าใจง่าย แม่นยำและรวดเร็วขึ้น เป็นการทบทวนเนื้อหาวิชาที่เป็นไปแล้วฝึกให้
คิดหาเหตุผลส่งเสริมให้เป็นคนมีน้ำใจ ทั้งยังเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีในการเรียนได้อีกทางหนึ่ง 
 
การจัดหน่วยการเรียนรู้ 
ตาราง 3  การจัดหน่วยการเรียนรู้สาระการเรียนปฐมวัย   ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 
 

หน่วยที่ หน่วยการเรียนรู้ ประสบการณ์สำคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

1 ปฐมนิเทศ แนะนำชื่อเด็ก ชื่อครู ชื่อพ่ีเลี้ยง ชื่อเพ่ือน 25 

2 โรงเรียนของเรา สร้างข้อตกลงและการปฏิบัติของห้องเรียนและ
โรงเรียน 

25 

3 ตัวเรา การเรียนรู้หน้าที่ของอวัยวะของร่างกาย บอก
ประโยชน์ของอวัยวะ 
ของร่างกาย 

25 

4 หนูทำได้ การเลือกเครื่องแต่งกายและการแต่งตัว 25 
5 ครอบครัวมีสุข การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว 25 
6 อาหารดีมีประโยชน์ อาหารที่มีประโยชน์และอาหารที่ไม่มีประโยชน์ 25 
7 ฝน ปรากฏการณ์ธรรมชาติ วัฏจักรของน้ำฝน 25 
8 ข้าว ข้าวชนิดต่าง ๆ เช่น ข้าวเจ้า ข้าวเหนียวประโยชน์

ของข้าว 
25 

9 ปลอดภัยไว้ก่อน การรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืนใน 
กิจวัตรประจำวัน 

25 

10 วันเฉลิมฯ พระราชประวัติ 25 
11 วันแม่ ความสำคัญของวันแม่แห่งชาติ 25 
12 รักเมืองไทย หน้าที่ของเด็กในการเป็นพลเมืองดี 25 
13 ของเล่นของใช้ การรู้จักของเล่นของใช้ 

- การจำแนกและจัดกลุ่มของเล่นของใช้ตามรูปทรง
เรขาคณิต 

25 

14 ชุมชนของเรา ชื่อชุมชน สถานที่ในชุมชน 25 



 

 

หน่วยที่ หน่วยการเรียนรู้ ประสบการณ์สำคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

15 ต้นไม้ที่รัก การจำแนกประเภทของต้นไม้ (ไม้ดอก ไม้ผล ไม้ใบ) 25 
16 หิน ดิน  ทราย สังเกตลักษณะ ดิน หิน ทรายจากของจริง 25 
17 สัตว์น่ารัก ประเภท รูปร่าง ลักษณะ ขนาด ของสัตว์ที่

แตกต่างกัน 
25 

18 ต้นไม้ที่รัก การปฏิบัติตนให้มีความปลอดภัยในการเดินทาง  
เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก 

25 

19 รู้รอบ ปลอดภัย การปฏิบัติตนและป้องกันภัยที่อาจเกิดข้ึนกับตนเอง           
เมือ่อยู่ในสถานที่สาธารณะ เมื่อพลัดหลงกับพ่อแม่ 

25 

20 ลอยกระทง ความเป็นมาและความสำคัญของวันลอยกระทง 25 
21 กลางวัน กลางคืน ความแตกต่างระหว่างกลางวันและกลางคืน 25 
22 ค่านิยมไทย ฉันภูมิใจในความเป็นไทยท่ีมีวันสำคัญของชาติ  

ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
25 

23 วันชาติ วันที่ ๕ ธันวาคมถือเป็นวันพ่อแห่งชาติเนื่องจาก 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงเป็นผู้
มีพระคุณแก่ชาติ เปรียบเสมือนพ่อของชาวไทยทุก
คน 

25 

24 เศรษฐกิจพอเพียง ความรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับ 
ปฐมวัย 

25 

25 เทคโนโลยีและการ
สื่อสาร 

การสื่อสารทางโทรศัพท์ และการสื่อสารทางอ่ืนๆ 
ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ 

25 

26 วันขึ้นปีใหม่ ประวัติความเป็นมาของวันขึ้นปีใหม ่ 25 
27 สนุกตัวเลข การรวมสิ่งต่างๆสองกลุ่มและบอกจำนวนที่เกิดจาก

การรวมสิ่งต่างๆสองกลุ่มมีผลรวมไม่เกิน 10 
25 

28 ขนาด รูปร่าง รูปทรง จำแนกวัสดุทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยม ทรงสามเหลี่ยม 
และรูปวงกลม รูปสี่เหลี่ยม รูปสามเหลี่ยม 

25 

29 วันเด็ก วันครู ความสำคัญของวันเด็ก  ความสำคัญของวันเด็ก 25 
30 โลกสวยด้วยสีสัน แม่สีและการผสมสีจากแม่สี และการทำสีผสม

อาหารจากพืช 
25 

31 ฤดูหนาว สภาพอากาศในต่าง ๆ และปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้น
ในฤดูหนาว 

25 

32 แรงและพลังงานใน
ชีวิตประจำวัน 

สิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าแต่ละชนิด     
มีวิธีการใช้แตกต่างกัน ต้องใช้ให้ถูกวิธีเพ่ือไม่ให้ 
เกิดอันตรายและเป็นการประหยัดพลังงาน 

25 



 

 

หน่วยที่ หน่วยการเรียนรู้ ประสบการณ์สำคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

33 เสียงรอบตัว เสียงเกิดจากการสั่นของสิ่งต่าง ๆ 25 
34 รักการอ่าน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวหนังสือและตัวหนังสือ 

จากหนังสือนิทาน 
25 

35 ปริมาตร น้ำหนัก ปริมาตรของที่ อยู่ ในภาชนะต่ างกัน และ การ
คาดคะเนน้ำหนักของสิ่งของ 

25 

36 ฤดูร้อน สภาพอากาศในฤดูร้อนโรคที่พบในฤดูร้อนและการ
ป้องกัน 

25 

 
            จากตาราง 3  ผู้รายงานได้วิเคราะห์เนื้อหาโดยนำสาระการเรียนรู้ในหน่วยที่ 9  เรื่อง  ภู
กระดึง  นำมาสร้างเป็นเกมการเตรียมความพร้อมทักษะพ้ืนฐานทางภาษา ชั้นปฐมวัยปีที่ 2 
จำนวน 10 ชุด  จำนวน  20  ชั่วโมง  
 
ตาราง  4  หน่วยการเรียนรู้ที่  9  เรื่อง   ภูกระดึง  นำมาสร้างเป็นเกมการเตรียมความพร้อม 
                   ทักษะพ้ืนฐานทางภาษา ชั้นปฐมวัยปีที3่ จำนวน  10  ชุด   ดังตาราง  4 
 
เกมการเตรียมความพร้อม
ทักษะพ้ืนฐานทางภาษา 
ชุดที ่

ชื่อเรื่อง เวลา(ชั่วโมง) 

1 เกมน้องหมีตาด ี 2 
2 เกมเสียงอะไรเอ่ย 2 
3 เกมฉนัคู่กับใคร 2 
4 เกมถา้ฉันเป็น 2 
5 เกมบ้านฉันอยู่ไหน 2 
6 เกมเรียงลำดับ 2 
7 เกมคู่ชีวิต 2 
8 เธอจำได้ไหม 2 
9 เกมว่าอะไรว่าตามกัน 2 
10 เกมเขาคำสั่งทำอะไร 2 
การหาประสิทธิภาพของสื่อ 

บุญชม  ศรีสะอาด (2554:153-156) กล่าวถึง  การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของสื่อ  
วิธีสอน หรือนวัตกรรม  ไว้ว่า  เมื่อครูทำการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  หรือวิธีสอน หรือ
นวัตกรรม  จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการทดลองใช้   และหาประสิทธิภาพของสิ่งที่พัฒนา  
เพ่ือที่จะมั่นใจในการที่จะนำไปใช้ต่อไป การหาประสิทธิภาพนิยมใช้เกณฑ์  80/80 ซึ่งมีวิธีการ  2  
แนวทางดังนี้ 



 

 

1. แนวทางท่ี 1  พิจารณาจาก ผู้เรียนจำนวนมาก (ร้อยละ80) สามารบรรลุผล 
ในระดับสูง  (ร้อยละ  80)  กรณีนี้เป็นนวัตกรรมสั้น ๆ ใช้เวลาน้อย  เนื้อหาที่สอนมีเรื่องเดียว  
เช่น  ชุดการสอน  1  บท  ใช้สอน  1 ชั่วโมง เป็นต้น  เกณฑ์  80/80  หมายถึง  80 %  ของ
ผู้เรียนที่ทำไดไ้ม่ต่ำกว่า  80 %  ของคะแนนเต็ม   

2.  แนวที่  2 พิจารณาจากผลระหว่างดำเนินการและผลเมื่อสิ้นสุดการดำเนินการ
โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง  (เช่น  ร้อยละ  80)  กรณีใช้การสอนหลายครั้ง มีเนื้อหาสาระมาก  

 (เช่น  3  บทขึ้นไป)  มีการวัดผลระหว่างเรียน  (Formative)  หลายครั้งเกณฑ์  
80/80   
มีความหมายดังนี้ 

80  ตัวแรก  เป็นประสิทธิภาพของกระบวนการ  (E
1
) 

80  ตัวหลัง  เป็นประสิทธิภาพของผลโดยรวม  (E 2 ) 
 

การหาประสิทธิภาพใช้สูตรดังนี้ 
                  ผลรวมของคะแนนที่สอบได้ของทุกคน    

                                           ผลรวมของคะแนนเต็มจากทุกคน   
 

ประสิทธิภาพจึงเป็นร้อยละของค่าเฉลี่ย  เมื่อเทียบกับคะแนนเต็มซึ่งต้องมีค่าสูงจึงจะชี้
ถึงประสิทธิภาพได้  กรณีนี้ใช้ร้อยละ  80 

80  ตัวแรก  ซึ่งเป็นประสิทธิภาพของกระบวนการ  เกิดจากการนำคะแนนที่สอบได้
ระหว่างดำเนินการ   ( นั่นคือระหว่างเรียน  หรือระหว่างการทดลอง)  มาหาค่าเฉลี่ย แล้วเทียบ
เป็นร้อยละ  ซึ่งต้องได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 

80  ตัวหลัง  ซึ่งเป็นประสิทธิภาพของผลโดยรวม เกิดจากการนำคะแนน จากการวัด
โดยรวม  เมื่อสิ้นสุดการสอน หรือสิ้นสุดการทดลอง มาหาค่าเฉลี่ยแล้วเทียบ  เป็นร้อยละ  
ซึ่งต้องได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ  80 

เหตุผลเบื้องหลังการกำหนดเกณฑ์  80/80 ในกรณีนี้ก็คือ การที่สิ่งที่ครูผู้รายงาน
สร้างขึ้นสามารถช่วยให้ผู้เรียนมีผลการเรียน ทั้งระหว่างเรียน และหลังเรียนโดยเฉลี่ยร้อยละ80  
ของคะแนนเต็มย่อมชี้ถึงการมีประสิทธิภาพสูง 

แง่คิดเกี่ยวกับการกำหนดเกณฑ์ 
1.  การกำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ  สามารถกำหนดได้หลากหลาย  ขึ้นกับครู

ผู้รายงานจะกำหนด  ถ้าต้องการประสิทธิภาพสูง  ก็กำหนดค่าไว้สูง เช่น 90/90  แต่  การกำหนด
เกณฑ์ไว้สูงอาจพบปัญหาว่า ไม่สามารถบรรลุเกณฑ์ที่กำหนดไว้ได้ การที่จะทำให้ผู้เรียนส่วนมาก
ทำคะแนนได้จวนเต็ม มีค่าเฉลี่ยจวนเต็ม คือ ร้อยละ 90  ขึ้นไปไม่ใช่เรื่องง่าย   ดังนั้นจึงไม่ค่อย
พบว่ามีการตั้งเกณฑ์ 90/90ในงานวิจัยบางเรื่อง ตั้งเกณฑ์ไว้ต่ำกว่า 80 ทั้งด้านกระบวนการ และ
ผลโดยรวม  เช่นตั้งเกณฑ์  70/70  ทั้งนี้  เนื่องจากเห็นว่าเรื่องนั้นโดยธรรมชาติแล้วเป็นเรื่องที่
ยาก เช่น วิชาเรขาคณิต  เป็นต้น การตั้งเกณฑ์ไว้สูงจะพบว่าไม่อาจบรรลุผลได้ อย่างไรก็ตาม ไม่
ควรตั้งเกณฑ์ไว้ต่ำเกินไปเช่น  ต่ำกว่า 70/70 ทั้งนี้เพราะถ้าสิ่งที่ครูพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพจริง
แล้วจะต้องสามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุผลระดับสูงเป็นส่วนใหญ่ได้ การตั้งเกณฑ์  50/50  หรือ  

ประสิทธิภาพ =  100 



 

 

60/60   แสดงถึงว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนได้  โดยเฉลี่ยครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มหรือมากกว่า
ครึ่งหนึ่งเล็กน้อย(60 %)  ซ่ึงไม่น่าจะเพียงพอควรพัฒนาได้มากกว่านั้น 

2.  การเขียนเกณฑ์  80/80 ไม่ได้หมายถึงอัตราส่วนหรือสัดส่วนระหว่าง  2  ส่วนนี้  
โดยทั่วไปไม่ได้แปลความหมายโดยนำมาเปรียบเทียบกัน  ดังนั้นครูผู้รายงานอาจไม่เขียนในรูป  
80/80  แต่เขียนในรูปอ่ืน  เช่น 80/80  หรือแม้กระทั่งเขียนว่าใช้เกณฑ์ 80 %  ทั้งกระบวนการ
และผลโดยรวมก็ได้การเขียน 80/80 เป็นเพียงการแยกส่วนของประสิทธิภาพของกระบวนการซึ่ง
เป็นเลข  80  ตัวหน้า  กับประสิทธิภาพของผลโดยรวม  ซึ่งเป็นเลข  80  ตัวหลัง 

3.  ครูผู้รายงานอาจตั้งเกณฑ์  2 ส่วนไม่เท่ากันก็ได้  เช่น  ตั้งเกณฑ์เป็น  70/80  ซึ่ง
หมายถึงประสิทธิภาพของกระบวนการใช้  70 %  ส่วนประสิทธิภาพของผลโดยรวม ใช้  80 %  
ซึ่งไม่นิยมกำหนดในลักษณะดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามไม่จำเป็นที่จะทำอะไรให้สอดคล้องกับความ
นิยม  ข้อสำคัญ  คือเหตุผลเบื้องหลังของการตั้งเกณฑ์ ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า  การตั้งเกณฑ์แบบ
นั้นมีความเหมาะสมมีเหตุผลที่ดีกว่า 
  

การหาดัชนีประสิทธิผล 
 

 บุญชม  ศรีสะอาด (2554 : 157-159)กล่าวถึงการวิเคราะห์ หาประสิทธิผลของสื่อ  วิธี
สอน หรือ นวัตกรรม  ไว้ว่า เพ่ือที่จะทราบว่าสื่อการเรียนการสอน วิธีสอน หรื  นวัตกรรมที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิผล  (Effectiveness) เพียงใด ก็จะนำสื่อที่พัฒนาขึ้นนั้นไปทดลองใช้กับ
ผู้เรียนที่อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับที่ได้ออกแบบมา แล้วนำผลจากการทดลองมาวิเคราะห์หา
ประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถในการให้ผลอย่างชัดเจน  แนน่อน  ซึ่งนิยมวิเคราะห์ และแปล
ผล  2  วิธี 

 วิธีที่  1  จากการพิจารณาผลของการพัฒนา 
วิธีนี้เป็นการเปรียบเทียบระหว่างจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้าย  เช่น  ระหว่างก่อน

เรียนกับหลังเรียน  เพื่อเห็นพัฒนาการหรือความงอกงาม  ผู้รายงานจะต้องสร้างเครื่องมือวัด 
ในตัวแปรที่สนใจศึกษา  เช่น  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นเครื่องมือที่สร้างเพ่ือ
วัดผลการเรียนรู้   หลังจากเรียนเรื่องนั้น  หรือหลังการทดลองเรื่องนั้น  ซึ่งจะต้องสร้างให้
ครอบคลุมจุดประสงค์  เนื้อหาสาระที่เรียน หรือคุณลักษณะที่มุ่งวัด  สร้างไว้ล่วงหน้าเมื่อก่อนจะ
เริ่มสอนหรือเริ่มทดลอง  ก็จะนำแบบทดสอบหรือเครื่องมือดังกล่าวมาวัดกับผู้เรียน  เรียกว่าการ
ทดสอบก่อนเรียนหรือก่อนทดลอง (Pre – Test) และหลังจากเรียนเรื่องนั้นจบแล้วก็นำ
แบบทดสอบชุดเดิมมาทดสอบกับผู้เรียนกลุ่มเดิม (Post – Test)นำผลการทดสอบทั้งสองครั้งมา
เปรียบเทียบกันโดยเขียนคะแนนหลังเรียนไว้ก่อนคะแนนก่อนเรียน  จำแนกเป็น  2  กลุ่ม  
                     1.  การพิจารณารายบุคคล   
                     2.  การพิจารณารายกลุ่ม   
 
 
 
 



 

 

 วิธีที่  2  จากการหาดัชนีประสิทธิผล 
 

การหาดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness  Index) กรณีรายบุคคล ตามแนวคิด
ของ  Harland  จะให้สารสนเทศท่ีชัดเจนโดยใช้สูตรดังนี้ 

 
                                                คะแนนหลังเรียน  -  คะแนนก่อน

เรียน 
ดัชนีประสิทธิผล       =       

                                                                 คะแนนเต็ม   -   คะแนนก่อน
เรียน 

โดยทั่วไปการหาดัชนีประสิทธิผลมักหาโดยใช้คะแนนของกลุ่ม  ซึ่งทำให้มีสูตรเปลี่ยนไป  ดังนี้ 
                               ผลรวมของคะแนนหลังเรียนของทุกคน  -  ผลรวมของคะแนนก่อนเรียนของทุกคน  
                                            (จำนวนนักเรียน     คะแนนเตม็)  -  ผลรวมของคะแนนก่อนเรียนของทุกคน 
   

 
ความพึงพอใจ  
 

 ความหมายของความพึงพอใจ 
   กิติมา  ปรีดีดิลก (2554  :  321)ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจหมายถึง
ความรู้สึกที่ชอบหรือพอใจที่มีต่อองค์ประกอบและสิ่งจูงใจในด้านต่างๆ ของงานและผู้ปฏิบัติงาน
นั้น ได้รับการตอบสนองตามความต้องการของเขาได้ 
 พิน  คงพูล (2554 : 389)ได้สรุปความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติ  คือ  
ความรู้สึกชอบ  ยินดี  เต็มใจ หรือเจตคติท่ีดีของบุคคลที่มีต่องานที่เขาปฏิบัติ  ความพึงพอใจ  เกิด
จากการได้รับการตอบสนองความต้องการ ทั้งด้านวัตถุและจิตใจ 
  ศลใจ   วิบู ลกิจ  (2555 : 42) ได้ ให้ ความหมายไว้ว่ าความ พึ งพอใจ หมายถึ ง                   
สภาพอารมณ์บุคคลที่มีต่อองค์ประกอบของงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของบุคคลนั้น ๆ 
   จากความหมายของความพึงพอใจ สรุปได้ว่า ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกชอบ 
หรือเจตคติท่ีดีของบุคคลที่มีต่อการงานที่ปฏิบัติในเชิงบวก  ดังนั้น ความพึงพอใจในการเรียนรู้  จึง
หมายถึง  ความรู้สึกพอใจ ชอบใจในการร่วมปฏิบัติกิจกรรม การเรียนการสอน  และต้องการ
ดำเนินกิจกรรมนั้นๆ จนบรรลุผลสำเร็จ ใน  การจัดการเรียนการสอน  การทำให้ผู้เรียนเกิดความ
พึงพอใจ ในการเรียนจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญท่ีทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้  
อย่างมีประสิทธิภาพ   
   ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน  ความพึงพอใจเป็นสิ่งสำคัญที่จะกระตุ้นให้
ผู้เรียนทำงานที่ได้รับมอบหมายหรือต้องการปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  ครูผู้สอน  
ควรคำนึงถึงความพอใจในการเรียนรู้ การทำให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจใน การเรียนรู้  หรือ 
การปฏิบัติงานมีแนวคิดพ้ืนฐานที่ต่างกัน 2 ลักษณะ คือ (สมยศ  นาวีการ. 2554  :  119) 

E.I. =     



 

 

      1.  ความพึงพอใจนำไปสู่การทำงาน 
          การตอบสนองความต้องการผู้ปฏิบัติงานจนเกิดความพึงพอใจ จะทำให้เกิด
แรงจูงใจในการเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานที่สูงกว่าผู้ไม่ได้รับการตอบสนองหมายความว่า  
ครูผู้สอนที่ต้องการให้กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางบรรลุผลสำเร็จ  จึงต้อง
คำนึงถึงการจัดบรรยากาศและสถานการณ์รวมทั้งสื่อ  อุปกรณ์การเรียนการสอนที่เอ้ืออำนวยต่อ
การเรียน  เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของผู้เรียนให้มีแรงจูงใจในการทำกิจกรรมจนบรรลุ ตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
       2.  ผลของการปฏิบัติงานนำไปสู่ความพึงพอใจ 
    ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและผลการปฏิบัติงานถูกเชื่อมโยง ด้วย
ปัจจัยอ่ืน ๆ ผลการปฏิบัติงานที่ดี จะนำไปสู่ผลตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งในที่สุดจะนำไปสู่การ
ตอบสนองความพึงพอใจผลการปฏิบัติงานย่อมได้รับการตอบสนองในรูปรางวัล  หรือ ตอบแทนซึ่ง
แบ่งออกเป็นผลตอบแทนภายใน (Intrinsic  Rewards) และผลตอบแทนภายนอก(Extrinsic 
Rewards) โดย ผ่านการรับรู้เกี่ยวกับความยุติธรรมของผลตอบแทน  ซึ่งตัวบ่งชี้ปริมาณของ
ผลตอบแทนที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับ  นั่นคือ ความพึงพอใจในงานของผู้ปฏิบัติงานจะถูกกำหนดโดย
แตกต่างระหว่างผลตอบแทนที่ เกิดขึ้นจริง และการรับรู้เรื่องเกี่ยวกับความยุติธรรม  ของ
ผลตอบแทนที่รับรู้แล้ว  ความพึงพอใจย่อมเกิดข้ึน 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   งานวิจัยในประเทศ 
           แวววดี ปัญญา  (2556 :  บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการใช้เพลงและเกมเพ่ือฝึกอ่าน
ออกเสียงคำที่ใช้พยัญชนะ ร ล ว ควบกล้ำสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีข้อบกพร่อง
ในการอ่านออกเสียงคำ ร  ล  ว  ควบกล้ำ  ผลการวิจัยพบว่า  นักเรียนจำนวนร้อยละ 90.80  มี
ความสามารถในการอ่านออกเสียงคำที่ใช้พยัญชนะ ร ล ว  ควบกล้ำได้ถูกต้อง มีคะแนนเฉลี่ยของ
ผลสัมฤทธิ์หลังการฝึก ร้อยละ  90.81  สูงกว่าเกณฑ์ การประเมินอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  มีพฤติกรรมที่ดีต่อการเรียนรู้  เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน และความคิดเห็นชอบ
และพบใจในการใช้เพลงและเกมเพ่ือฝึกอ่านออกเสียงคำที่ใช้พยัญชนะ ร ล ว  ควบกล้ำในระดับ
มาก  
           อรทัย  แสงทอง(2554  : บทคัดย่อ)  ซึ่งได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ความคงทนในการเรียนรู้ และเจตคติต่อ วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่  3 ที่เรียนโดยใช้เกมคณิตศาสตร์ และใช้แบบฝึกหัดปกติในขั้นฝึกทักษะ ผลการศึกษาพบว่า  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และความคงทนในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้
เกมคณิตศาสตร์ และใช้แบบฝึกหัดปกติในขั้นฝึกทักษะแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  ส่วน
เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนทั้งสองกลุ่ม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  
.05  
นักเรียนที่เรียนโดยใช้เกมในข้ันฝึกทักษะมีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ดีกว่านักเรียนที่เรียน 
โดยใช้แบบฝึกหัด  การที่ผลการศึกษาค้นคว้า เป็นเช่นนี้  อาจเนื่องมาจากสาเหตุผลดังต่อไปนี้ 



 

 

     1.1  แผนการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เกม  เรื่องการหาร การที่ผู้ศึกษาค้นคว้า
พัฒนาขึ้นเป็นแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  กล่าวคือ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมการเรียนรู้มากท่ีสุด  โดยเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  การมปีฏิสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อม 
การฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการทำงานที่สำคัญ การสรุปความรู้ด้วยตนเอง 
รวมทั้งมกีารพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนมีระบบ และผ่าน การวิเคราะห์ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ 
    1.2  กิจกรรมเกมที่ผู้ศึกษาค้นคว้านำมาประกอบแผนการเรียนรู้ในแต่ละแผนนั้น
สามารถสร้างความสนุกสนานควบคู่ไปกับการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี เป็นวิธีสอนที่ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้สูงทำให้ผู้เรียนไม่เครียด ไม่เกิดความเบื่อหน่ายในบทเรียน  มีผลทำให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีข้ึน 

         สมยา  อินทรสัมพันธ์  (2544 :บทคัดย่อ )ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มนักเรียนกลุ่มเก่ง   
กลุ่มปานกลาง  และกลุ่มอ่อน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ที่เรียนโดยการศึกษาเป็นทีม  
ผลการวิจัยพบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มหลังการเรียน โดยการแข่งขันเป็น
ทีมสูงกว่าก่อนเรียนโดยมีผลสรุปดังนี้คือ  กลุ่มเก่ง  ก่อนเรียนร้อยละ 61 .00  หลังเรียนร้อยละ  
81.50  กลุม่ปานกลางก่อนเรียนร้อยละ 37.05  หลังเรียนร้อยละ 62.96  กลุ่มอ่อน ก่อนเรียนร้อย
ละ 34.50  หลังเรียนร้อยละ 47.50 
          อมรรัตน์  อุ่นเรือน  (2554  :  บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคำ
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้เกมการแข่งขันเป็นทีมกับนักเรียนกลุ่ม
เก่ง  กลุ่มปานกลาง  และกลุ่มอ่อนก่อนและหลังเรียนโดยใช้เกมการแข่งขันเป็นทีม  ผลการวิจัย
พบว่า  นักเรียนที่เรียนโดยใช้เกมการแข่งขังเป็นทีมมีผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคำภาษาไทยสูงกว่า
นักเรียนที่เรียนแบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 นักเรียนกลุ่มเก่ง  และกลุ่มอ่อน มี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนการเขียนสะกดคำภาษาไทยก่อนและหลังเรียนแตกต่างกันอยู่มีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 นักเรียนกลุ่มปานกลางที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนการเขียนสะกดคำภาษาไทยก่อน
และหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

       วัลนา  ธรจักร  (2555  :  บทคัดย่อ)  ได้ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน
ระดับปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์  ด้วยกิจกรรมเกมการศึกษาประกอบการประเมินสภาพ
จริง  ผลการศึกษาพบว่า  ผู้เรียนระดับปฐมวัยก่อนการจัดกิจกรรมและระหว่างการจัดกิจกรรมเกม
การศึกษาประกอบการประเมินแต่ละสัปดาห์  มีทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์โดยเฉลี่ยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .001  และเมื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงระหว่าง
ช่วงสัปดาห์  พบว่า  คะแนนทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์โดยเฉลี่ยรวมมีการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางท่ีเพ่ิมข้ึนตลอดช่วงเวลา  6  สัปดาห์ 

        สงบ  สัพโส  (2555  :  บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการเล่นเกมการศึกษาต่อพฤติกรรม
ทางสังคมด้วยความเอ้ือเฟ้ือและด้านความมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัย  ผลการวิจัยพบว่า 
             1.  ผู้เรียนระดับกลุ่มปฐมวัยกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษารายกลุ่ม  
รายบุคคล  และกลุ่มทีไ่ด้รับการสอนตามปกติมีพฤติกรรมทางสังคมด้านการเอื้อเฟือ้และด้านความ
มีระเบียบวินัยสูงกว่าการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 



 

 

              2.  ผู้ เรียนระดับปฐมวัยที่ ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาต่างกันมี
พฤติกรรมทางสังคมด้านความเอ้ือเฟ้ือและด้านความมีระเบียบวินัยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  .05  โดยกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษารายกลุ่มเป็นผลต่อพฤติกรรม
ทางสังคมด้วยความเอื้อเฟ้ือและความมีระเบียบวินัยสูงกว่าผู้เรียนกลุ่มควบคุม 

           กรรณิการ์ ทวีนันท์   (2554  : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาการพัฒนาแผนการ
ประสบการณ์การเตรียมความพร้อมพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  ชั้นปฐมวัยปีที่ 2 พบว่าแผนการจัก
ประสบการณ์การเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์มีประสิทธิผล  เท่ากับ  0.7083  ซึ่งแสดงว่าที่
นักเรียนเรียนด้วยเกมการศึกษาจากจากสื่อธรรมชาติมีความรู้ เพ่ิมขึ้ นร้อยละ  70.83  
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75และมีผลการเรียนหลังเรียนเพ่ิมขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ  .01 

       สุทธิพร  ชาตาธิคุณ (2554  : บทคัดย่อ) ได้ทำการพัฒนากิจกรรมการเรียนการ
สอนทางด้านทักษะภาษาโดยการใช้เกม ในระดับอนุบาล 1   กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนชั้น
อนุบาล 1 
 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการสอนจำนวน 5 แผน 
แบบสังเกตพฤติกรรม บันทึกการสัมภาษณ์ และเกม การเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลปริมาณ  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้ค่า 
ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผลการวิจัย มีดังนี้ การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนทางด้าน
ทักษะภาษาโดยการใช้เกมในระดับอนุบาล 1  พบว่า นักเรียนมีความสนใจการเรียน รู้สึก
สนุกสนาน มีความรับผิดชอบ  
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักทำงานเป็นหมู่ มีการเคลื่อนไหว ทำให้ไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน 
ส่งเสริมทักษะในด้านต่าง ๆ เกิดความเข้าใจในบทเรียน เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางบวก
และทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  นักเรียนจะมีพัฒนาการทักษะทางภาษาเพ่ิมสูงขึ้น
ตามลำดับจากการเล่นเกมครั้งที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 73.50 และเมื่อถึงการ
เล่นเกมครั้งที่ 5  ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 85.00 ซึ่ง
เป็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น  
 

                   งานวิจัยต่างประเทศ 
                

         จิลแลท  (Gillat.  1993  :  2082 -A)  ได้ทำการศึกษาเกมการศึกษา  :  
การศึกษาเฉพาะกรณี เกี่ยวกับการตอบสนองของเด็กนักเรียนที่มีต่อศูนย์การเรียนรู้ทาง
คณิตศาสตร์ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ  และกำหนดจุดความสนใจไว้ที่ความคิดรวบยอด
ของการคูณ 
 (The  Concept  of  Multiplication)  และการตอบสนองต่อเกมการเรียนรู้ที่ ได้รั บการ
ออกแบบอย่างเป็นพิเศษการทบทวนวรรณคดีที่เกี่ยวข้องใน การสนับสนุนแนวคิดที่ว่า  กลวิธีที่มี
การจัดโครงสร้างในการเล่นเกม  มีผลกระทบเชิงการศึกษาอย่างมีนัยสำคัญนั่นคือ  มีการกำหนด
วิธี (Tactic) ให้กับผู้เรียนที่เข้าถึงเกมด้วยกลวิธีที่มีการให้คำชี้แน่อย่างเฉพาะเจาะจง  การศึกษา
ครั้งนี้เป็นการดำเนินเพ่ือการทดสอบ  ข้อสันนิษฐานที่ว่าเกมเป็นการเพ่ิมคุณค่าให้กับคุณลักษณะ
(Repertoire) ของวิธีสอนและมีพ้ืนฐานบนความเชื่อว่าเกมทั้งหลายสามารถก่อ ให้เกิดความ



 

 

กระตือรือร้น(Enthusiasm) และความตื่นเต้น (Exciterment)  และนักเรียนสามารถที่จะกลายมา
เป็นผู้มีแรงจูงใจอย่างเข้มแข็งได้โดยการใช้เกมการศึกษาครั้งนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญ  เพราะมี
การศึกษาจำนวนน้อยมากที่ให้ความสนใจทำการศึกษา  การเล่นเกมการศึกษาของนั กเรียนใน
ห้องเรียน  ด้วยวิธีการศึกษาในแนวลึกครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ตั้งใจค้นคว้าหาคำตอบว่าสิ่งใดที่ได้เกิด
ขึ้นกับนักเรียนเมื่อในขณะที่นักเรียนเล่นเกมอะไร  นั่นคือเด็กนักเรียนคิดอย่างไร  พวกเขาได้เข้า
ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเกณฑ์นั้นได้อย่างไรในฐานะที่เกิดการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์การเรียนรู้
ที่สามารถนำมาบรรจุไว้เป็นส่านหนึ่งของถิ่น  ที่สำคัญผู้วิจัย  อยากจะให้เล่นเกมการศึกษาได้รับ
การสนใจให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร  ความมีประสิทธิภาพของการใช้ศูนย์การเรียนรู้ใหม่ให้
แสดงออกมาเห็นตามรูปแบบการสร้างองค์ความรู้ของบุคคลแต่ละคน และการสร้างองค์ความรู้
โดยกลุ่มคน การเล่นรวมกันได้เปิดเผยให้เห็นว่าความเกี่ยวพันของนักเรียนในการสร้างภาพย่อของ
มนุษย์ในสังคมและยังได้สร้างความรู้เกี่ยวกับความคิดรวบยอดของการคูณด้วยของเขาเองอีกด้วย  
นอกจากนี้ผลการศึกษาครั้งนี้ยังได้ชี้ให้เห็นว่าการเล่น(ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู้) ได้เปิดเผยให้เห็นว่ามีผลกระทบอย่างมากต่อ การปฏิบัติงานทางด้านวิชาการของนักเรียน  
ในรูปแบบของทักษะทางคณิตศาสตร์และทักษะทางสังคม  การศึกษาครั้งนี้ได้สาธิตแสดงให้เห็นว่า  
ข้อสรุปเกี่ยวกับเกมการศึกษา  สามารถนำไปจัดไว้ในบทเรียนตามรูปแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลตามที่ต้องการจะปลูกฝังตามความจำเป็น 
       มิลเลอร์(Miller.  1997  : 4679-A)ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคำนิยามและความ
เชื่อของครูวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 คน เกี่ยวกับการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์   
การฝึกแก้ปัญหาของครู  และวิธีที่ครูสอนการแก้ปญัหาคณิตศาสตร์โดยการสัมภาษณ์ครูแต่ละคน 
 3  ครั้ง  และสังเกต 1 ครั้ง ในระหว่างบทเรียนการแก้ปัญหา  ข้อมูลซึ่งประกอบด้วยคำถอดเทป
บันทึกเสียง บันทึกภาพสนาม และรายการตรวจสอบการแก้ปัญหาซึ่งเช็คครบถ้วน  นำมาใช้เตรียม
กรณีศึกษาในขณะที่คำนิยาม  การฝึกและการสอนของครูต่างกัน  ข้อค้นพบยังคงที่ได้แต่ละกรณี
ผลการศึกษาบ่งชี้ว่าครูได้รับการสอนมาอย่างไร  และครูได้เรียนรู้อะไรมาในฐานะนักเรียนก็จะ
สัมพันธ์กับวิธีที่ครูสอนการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์นั้นเอง 
         วอสทินา  (Voshtina.  1998  :  4270-B)  ได้ทำการศึกษาความคิดรวบยอดใน                     
การแก้ปัญหาหรับเพ่ือสร้างความร่วมมือที่ได้รับการจัดทำให้มีลักษณะทั่วไป  ( เกมที่ข้อจำกัด
ทางด้านกราฟ  การแบ่งหน้าที่เป็นส่วน ๆ) การศึกษาครั้งนี้เกี่ยวข้องกับความคิดในการแก้ปัญหา
สำหรับเกมแบบร่วมมือที่ได้รับการจดจำให้มีลักษณะทั่วไป ทางลักษณะได้ผลประโยชน์สูงสุดที่
สามารถถ่ายโอนกันได้  ซึ่งผู้วิจัยได้ทำการพิจารณาเกมอยู่  2  กลุ่ม  กล่าวคือ1) เกมที่ได้รับ
กำหนดครอบเขตด้วยแผนภาพ  และ 2)  เกมในรูปแบบที่มีการกำหนดหน้าที่เป็นส่วน ๆ การเล่น
เกมในกลุ่มแรกได้รับการสร้างแบบจำลองตามสถานการณ์ทั้งนี้เป็นเพราะว่าเกมในกลุ่มนี้มีความ
บกพร่องในในการสื่อสารถึงผู้เล่นบางคนคือไม่สามารถที่จะสร้างข้อตกลงที่สามารถเข้าใจได้ทั้งฝ่าย
ในหมู่ผู้เล่นเกมด้วยกัน  สถานการณ์ในการเล่นเกมในลักษณะนี้สามารถนำมาสร้างเป็นแบบจำลอง
ได้โดยแผนภาพซึ่งแกนตั้งของแผนภาพแต่ละวันคือ  ผู้เล่นเกมแต่ละคน  ถ้าผู้เล่น  จำนวน 2  คน  
สามารถที่จะให้ความร่วมมือกันได้โดยปราศจากการให้ความช่วยเหลือจากผู้เล่นที่ทำหน้าที่
ประสานงาน  จุดรวมของผู้เล่นทั้งสองจะอยู่ปลายสุดของแกนตั้งในแผนภาพ  ความคิดรวบยอดใน  



 

 

การแก้ปัญหาสำหรับเกมในกลุ่มนี้ได้รับการแนะนำไว้ในบทความของ  R.Myerson  (13) แนะนำ
เกี่ยวกับโครงสร้างของการร่วมมือกันในเกมแบบร่วมมือ  ซึ่งได้รับการเรียกว่าคุณค่าของ  
Myerson  (The  Myterson  Valure)  การศึกษาครั้งนี้ ได้แนะนำความคิดรวบยอดในการ
แก้ปัญหาแบบทางเลือก  (Altemative  Solution  Concept)  ซึ่งมีพ้ืนฐานอยู่บนกฎเกณฑ์
คล้ายคลึงกันกับความคิดรวบยอดในการแก้ปัญหาที่เรียกว่า “ The  Shapley  Valure”  เกมอีก
กลุ่มหนึ่งที่ทำการศึกษาในครั้งนี้คือ  กลุ่มของเกมที่อยู่ในรูปแบของ การกำหนดหน้าที่แบบแยก
ส่วนลักษณะของเกมในกลุ่มนี้เป็นการจักการกระทำให้มีลักษณะทั่วไปในรูปแบบที่มี การกำหนด
หน้าที่ตามคุณลักษณะและสร้างแบบจำลองของสถานการณ์ในลักษณะของความมีคุณค่าขึ้นอยู่กับ
การให้ความร่วมมือกันไม่ใช่ขึ้นอยู่กับสมาชิกแต่ละคน  สำหรับเกมในกลุ่มนี้จะทำการอภิปราย
ความคิดรวบยอดในการแก้ปัญหาในลักษณะอ่ืนกล่าวคือ การใช้จุดร่วมเป็นเครื่องมือในการ
อภิปรายหมายความว่าโครงสร้างของกลุ่มร่วมถูกนำมาใช้ในการอธิบายในลักษณะที่เป็นจุดร่วมกัน
เพียงจุดเดียว ในช่วงสุดท้ายบทที่ 3 ผู้วิจัยได้ขยายแนวคิด เรื่องโครงสร้างของการร่วมมือกันใน
การเล่นเกมของ Myersonไปสู่เกมที่จัดอยู่ในกลุ่มที่มีรูปแบบการกำหนดหน้าที่แบบแยกส่วน 

         เชียง  (Chiang.  1999  : 58 – A)  ได้ศึกษาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์แบบกิ้งก่ายักษ์
(เครื่องมือรายวิชา) ชุดคำสั่งผลิตเครื่องมือที่ได้รับการออกแบบเพ่ือเด็กนักเรียนได้รับในโรงเรียน
ระดับประถมศึกษา ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้สอนการบวกและลบฟังชันคณิตศาสตร์ที่
ก่อให้เกดิผลกระทบต่อการมีชีวิตชีวาอย่างสูงสุดในสภาวะแวดล้อมของเกมคณิตศาสตร์แบบกิ้งก่า
ยักษ์เป็นการนำร่องที่ได้รับการทดสอบกับผู้ เรียนในระดับเกรด 1, 2 และ 3 จำนวน 26 คน  ที่
โรงเรียนชาวจีนที่ตั้งอยู่ชุมชนอาร์ดาร์เดีย   ประเทศลอสแองเจอริส )  98%  เป็นชาวอเมริกันเชื้อ
สายจีนที่มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล้องแคล่ว ครอบครัวของนักเรียนเหล่านี้เป็นชน
ชั้นกลางและเหนือกว่าชั้นกลาง  ความมาตรฐานของเศรษฐกิจสังคม  นักเรียนจำนวนมากมี
คอมพิวเตอร์อยู่ในบ้านของตัวเอง  การศึกษาครั้งนี้ได้ดำเนินการทดลองเป็นเวลา 4 สัปดาห์  ใน
ระหว่างการทดลองบทเรียนมีโอกาสที่ฝึกปฏิบัติโดยใช้ชุดคำสั่งที่สร้างขึ้นมา  จำนวน 8 ครั้ง  
ผลลัพธ์ของการได้ชี้ให้เห็นว่านักเรียนผู้ที่ได้มีส่วนร่วมในการทดสอบนำร่องได้รับคะแนนในส่วนที่
เป็นคะแนนหลังเรียนบนสูงกว่านักเรียนผู้ที่ ไม่เข้ามามีส่วนร่วมในแผนการเรียนอย่างมีนัยสำคัญ
นอกจากนี้นักเรียนส่วนมากได้รายงานว่ามีเจตคติต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์
เข้ามาช่วยส่วนในทางบวกมากกว่าก่อนที่พวกเขาจะได้มีส่วนในการทดสอบ 
       จากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า เกมการศึกษาเป็นสื่อที่สำคัญและเป็น
พ้ืนฐานในการเรียนรู้ของเด็ก  เด็กได้มีส่วนร่วมเกิดความสนุกสนาน  ฝึกการใช้ความคิด  ฝึกการ
ตัดสินใจ แก้ปัญหาให้เด็กได้เรียนรู้  ฝึกทักษะการคิดซึ่งในด้านมิติสัมพันธ์เป็นสมรรถภาพทาง
สมอง   
ผู้รายงานจึงศึกษาผลของการนำกิจกรรมเกมการศึกษาและการใช้แบบฝึกความพร้อมทางการเรียน
มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนในชั้นปฐมวัยปีที่ 3 เพ่ือพัฒนาความสามารถ ทางสติปัญญาด้าน
การคิดอย่างมเีหตุผล  และมีความพร้อมในการเรียนระดับที่สูงขึ้น 
 
 
 



 

 

บทที่ 3 
 

วิธีดำเนินการศึกษา 
 

          การศึกษาเกมการเตรียมความพร้อมทักษะพ้ืนฐานทางภาษาสำหรับปฐมวัย ชั้นปฐมวัย
ปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองตะเภา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2  
สำนักงานคณะกรรมกรรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ   เป็นการศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาการเรียนการสอนโดยได้ดำเนินการตามลำดับดังต่อไปนี้ 
  1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  2 .  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3 .  วิธีดำเนินการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
  4 .  วิธีดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
  5.   การจัดทำข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  6 .  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
            ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ไดแ้ก่  นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2 
โรงเรียนบ้านหนองตะเภา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคี รีขันธ์เขต 2  
สำนักงานคณะกรรมกรรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 
23 คน ทีก่ำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

          เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีดังนี้ 
 1.  เกมการเตรียมความพร้อมทักษะพ้ืนฐานทางภาษา ชั้นปฐมวัยปีที่ 3  จำนวน 10  
ชุด  ดังต่อไปนี้ 
  ชุดที่  1  เกมน้องหมีตาด ี

ชุดที่  2  เกมเสียงอะไรเอ่ย 
ชุดที่  3  เกมฉันคู่กับใคร 
ชุดที่  4  เกมถ้าฉันเป็น 
ชุดที่  5  เกมบ้านฉันอยู่ไหน 
ชุดที่  6  เกมเรียงลำดับ 
ชุดที่  7  เกมคู่ชีวิต 
ชุดที่  8  เกมเธอจำได้ไหม 
ชุดที่  9  เกมว่าอะไรว่าตามกัน 
ชุดที่  10  เกมเขาคำสั่งทำอะไร 

 



 

 

                       2.  แบบทดสอบความพร้อมทักษะพ้ืนฐานทางภาษาของนักเรียนที่เรียน ด้วย  
เกมการเตรียมความพร้อมทักษะพ้ืนฐานทางภาษาชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ของนักเรียน โรงเรียนบ้าน
หนองตะเภา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2     สำนักงานคณะ
กรรมกรรการศึกษาข้ันพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ   ชนิดเลือกตอบ  
                     3.   แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยการใช้เกมการเตรียม
ความพร้อมทักษะพ้ืนฐานทางภาษา ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 
 
วิธีการสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ได้แก่ เกมการเตรียมความพร้อมทักษะ
พ้ืนฐานทางภาษา ชั้นปฐมวัยปีที่ 3  แบบประเมินก่อนเรียน – หลังเรียน  และแบบสอบถาม
เกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียน  ซึ่งผู้รายงานได้ดำเนินการสร้าง และหาคุณภาพของเครื่องมือ 
ดังต่อไปนี้ 
  1. การสร้าง เกมการเตรียมความพร้อมทักษะพ้ืนฐานทางภาษา ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 
   1.1  ศึกษาหลักการและรายละเอียดหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2546                   
โดยศึกษาในด้านหลักการ  โครงสร้าง   อัตราเวลาสอน  การวัดและประเมินผล 
   1.2  ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างเกมการเตรียมความพร้อมทักษะ
พ้ืนฐานทางภาษา เช่น วิธีการ หลักการ ทฤษฎี เทคนิคการเน้นและงานวิจัยที่เกี่ยวกับ เกมการ
เตรียมความพร้อมทักษะพ้ืนฐานทางภาษา เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างเกมการเตรียมความพร้อม
ทักษะพ้ืนฐานทางภาษา 
   1.3  การสร้างเกมการเตรียมความพร้อมทักษะพ้ืนฐานทางภาษาชั้นปฐมวัย 
ปีที่ 2   มีข้ันตอนดังนี ้
    1.3.1  ศึกษาหลักสูตรปฐมวัย  พุทธศักราช  2560  ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 

          1.3.2  แสวงหาความรู้เกี่ยวกับการจัดทำเกมการเตรียมความพร้อมทักษะ
พ้ืนฐานทางภาษา โดยการเข้ารับการอบรมสัมมนา ศึกษาจากเอกสารจากของจริงและผลงานวิจัย 
             1.3.3  ศึกษาสิ่ งแวดล้อมและสภาพท้องถิ่นซึ่ งอาจเกิดจากปัญหา
สิ่งแวดล้อมของสังคมที่นักเรียนอยู่ในปัจจุบัน โดยตั้งปัญหาให้เด็กคิด สร้างจุดมุ่งหมายดำเนินการ
เพ่ือให้ผู้อ่าน คิดและหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
    1.4  ศึกษานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2     สำนักงานคณะกรรมกรร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ  และนโยบายของ โรงเรียนบ้านหนองตะเภา ในด้าน
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทักษะกระบวนการคิด และการปลูกฝังค่านิยมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
    1.5  ศึกษาความสนใจและความต้องการอ่านของเด็กตามวัย 

          1.6  ศึกษาตามความยากง่ายในการใช้ภาษา  เช่น  การใช้คำ การใช้ประโยค
ตลอดจนสำนวนภาษา 

             1.7  ศึกษารูปแบบการสร้างเกมการเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานทางภาษา 



 

 

             1.8  ศึกษาการใช้ภาพประกอบ ชนิดของภาพ การใช้สีวาดภาพ เขียน
รายละเอียดของภาพ  เลือกใช้ภาพวาดหรือภาพถ่าย 

             1.9  ดำเนินการสร้างเกมการเตรียมความพร้อมทักษะพ้ืนฐานทางภาษาชั้น
ปฐมวัยปีที่ 3 โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 10 ชุดใช้เวลาในการทำการสอน 20 ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาที่
ใช้ในการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน)  จำนวน 10 ชุด  แต่ละชุดประกอบด้วย 
      1.9.1  ชื่อเรื่อง 
         1.9.2  คำแนะนำการใช้ 
         1.9.3  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
         1.9.4  เนื้อหาที่จัดไว้แต่ละชุดจะมีบทสรุป 4  ข้อ คือ 
       1.9.4.1  บันทึกช่วยจำ 
       1.9.4.2  คุณธรรมนำความรู้ 
       1.9.4.3  มุ่งสู่ทักษะกระบวนการคิด 
       1.9.4.4  สร้างกิจนิสัยแบบพอเพียง 
         1.9.5  คำถามประจำเนื้อหาแต่ละกรอบ 
         1.9.6  เฉลยคำถามในแต่ละกรอบในกรอบถัดไป 
              1.9.7  แบบทดสอบท้ายบทเรียนประจำเนื้อหาแต่ละเรื่อง 
 

ตาราง  5   แสดงการวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือเกมการเตรียมความพร้อมทักษะพ้ืนฐานทาง 
                  ภาษ ที่ผู้รายงานพัฒนาขึ้น 
 

เกมการเตรียมความพร้อม
ทักษะพื้นฐานทางภาษา 

ชุดที่ 
ชื่อเรื่อง จำนวนชั่วโมง 

ชุดที่ 1 เกมน้องหมีตาดี 2 
ชุดที่ 2 เกมเสียงอะไรเอ่ย 2 
ชุดที่ 3 เกมฉันคู่กับใคร 2 
ชุดที่ 4 เกมถ้าฉันเป็น 2 
ชุดที่ 5 เกมบ้านฉันอยู่ไหน 2 
ชุดที่ 6 เกมเรียงลำดับ 2 
ชุดที่ 7 เกมคู่ชีวิต 2 
ชุดที ่8 เธอจำได้ไหม 2 
ชุดที่ 9 เกมว่าอะไรว่าตามกัน 2 
ชุดที่ 10 เกมเขาคำสั่งทำอะไร 2 

 
                             1.10 ดำเนินการสร้างเกมพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางภาษา ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 

            1.11 นำเกมพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางภาษา  ชั้นปฐมวัยปีที่  3 ไปให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาความเหมาะสมของรูปเล่ม  และประเมิน เกมพัฒนา



 

 

ทักษะพ้ืนฐานทางภาษา ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ที่สร้างขึ้น  เพ่ือนำไปปรับปรุงแก้ไขซ่ึงผู้เชี่ยวชาญที่
ตรวจสอบ จำนวน  5  ท่านดังนี้ 
       1.11.1  นายสมควร  รัชตวิมล   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน
เขาแดง  ที่ปรึกษาด้านภาษา 
     1.11.2  นางวาสนา  ยังสุ่ม  ตำแหน่ง วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2   ที่ปรึกษาด้านเนื้อหาและ
หลักสูตรการเรียนการสอน 
     1.11.3  นางพรพรรณ กล่ำกล่อมจิตต์  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครู
ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านห้วยมงคล สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2   ที่ปรึกษาด้านการวัดผลและประเมินผล 
การวัดผลและประเมินผล 
    1.12  นำเกมพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางภาษา ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ที่ได้รับการ
ตรวจสอบความถูกต้องและการประเมินแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียน ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ภาคเรียนที่  
1  ปีการศึกษา  2562 โรงเรียนบ้านหนองสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  จำนวน  24 คน โดยดำเนินการต่อไปนี้ 
                1.12.1 นำเกมพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางภาษา ชั้นปฐมวัยปีที่ 3  ทดลองใช้
กับนักเรียน 3  คนโดยคละตามความสามารถ เก่ง ปานกลาง อ่อน อย่างละ 1  คน ชั้นปฐมวัยปีที่ 
3   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2562 โรงเรียนบ้านห้วยมงคล  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2   จำนวน  25 คน เพ่ือตรวจสอบความชัดเจนของภาษา 
ขั้นตอนในการเขียนความยากง่ายของเนื้อหาและความเหมาะสมของเวลาในแต่ละเรื่องเพ่ือนำผล
การทดลองมาปรับปรุงเกมพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางภาษา  ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ให้เหมาะสม   

                1.12.2  นำเกมพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางภาษาชั้นปฐมวัยปีที่ 3ไปทดลอง
กลุ่มเล็กกับนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2562 โรงเรียนอนุบาลหัวหิน  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ซึ่งไม่ใช่นักเรียนตาม ข้อ  1.12.1 
จำนวน  23  คน ประกอบด้วยนักเรียนเก่ง  3  คนนักเรียนปานกลาง  3  คน และนักเรียนอ่อน  3  
คน    

                 1.12.3 นำเกมพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางภาษา  ชั้นปฐมวัยปีที่  2 มา
ปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง  แล้วจึงนำไปทดลองกับนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ปีการศึกษา  2562 
โรงเรียนวัดนาห้วย   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จำนวน  
20  คน 
 เพ่ือหาประสิทธิภาพของเครื่องมือตามเกณฑ์  80/80 
              1.13  จัดพิมพ์และจัดทำรูปเล่มเกมพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางภาษา   
ชั้นปฐมวัยปีที่ 2 แล้วนำไปใช้กับนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562  
จำนวน  23  คน โรงเรียนบ้านเขาแดง  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 
เขต 2 เพ่ือหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ ตามเกณฑ์  80/80 
   
 



 

 

 2.  การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน – หลังเรียน   
เป็นแบบเลือกตอบ ได้ดำเนินการสร้างและหาคุณภาพตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
   2.1  ศึกษาทฤษฎีและวิธีการสร้างแบบทดสอบทางการเรียนและเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการประเมินผล เครื่องมือการวัดผลการเรียนรู้โดยศึกษาเทคนิคการสร้างแบบทดสอบ 
(สมนึก  ภัททิยธนี.  2554  :  63 - 67) 

             2.2   วิเคราะห์หลักสูตรจุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ เนื้อ
เรื่องที่สร้างเกมพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางภาษา ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 เพ่ือสร้างแบบทดสอบให้มีความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหาและจุดประสงค์  ดังตาราง  3 
 
ตาราง  6  วิเคราะห์เนื้อหาจุดประสงค์การเรียนรู้ และสัดส่วนของข้อสอบที่ใช้ทดสอบและ
ข้อสอบที่ต้องการ 
 

เนื้อหา/เรื่อง จำนวนข้อสอบท่ี
ออกทั้งหมด 

จำนวนข้อสอบท่ี
ต้องการจริง 

ชุดที่ 1 เกมน้องหมีตาดี 4 2 
ชุดที่ 2 เกมเสียงอะไรเอ่ย 4 2 
ชุดที่ 3 เกมฉันคู่กับใคร 4 2 
ชุดที่ 4 เกมถ้าฉันเป็น 4 2 
ชุดที่ 5 เกมบ้านฉันอยู่ไหน 4 2 
ชุดที่ 6 เกมเรียงลำดับ 4 2 
ชุดที่ 7 เกมคู่ชีวิต 4 2 
ชุดที ่8 เกมเธอจำฉันได้ไหม 4 2 
ชุดที่ 9 เกมว่าอะไรว่าตามกัน 4 2 
ชุดที่ 10 เกมเขาคำสั่งทำอะไร 4 2 

 
              2.3 สร้างแบบทดสอบชนิดเลือกตอบให้ครอบคลุมเนื้อหาความเหมาะสมของ
ภาษาที่ใช้ตลอดจนประเมินความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้ กับแบบทดสอบโดยใช้
เกณฑ์การพิจารณาของ (สมนึก  ภัททิยธนี. 2558 :220-211)                                            
 2.4 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของเกมพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางภาษา  
ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นเสนอต่อที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหาและวัตถุประสงค์ โดยผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา  
ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้  (IOC)  ซึ่งกำหนดค่าคะแนนไว้ดังนี้ 
                        คะแนน  1  เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
            คะแนน  0  เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
            คะแนน -1  เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นไม่วัดตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 



 

 

   2.5  คำนวณหาค่า IOC เป็นรายข้อ และคัดเลือดข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
ไม่น้อยกว่า .50  แล้วปรับปรุงแก้ไขข้อสอบที่มีค่าดัชนีน้อยกว่า .50 จนได้ข้อสอบที่มีค่า  IOC  
ตั้งแต่  .60-1.00   
   2.6  นำแบบทดสอบท่ีผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเนื้อหาจำนวน 20 ข้อ   
ไปทดลองกับนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองตะเภา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2562  ซึ่งเป็นนักเรียนที่เคย
เรียนเรื่อง ทักษะพ้ืนฐานทางภาษา  จำนวน 23  คน  แล้วตรวจให้คะแนน โดยตอบถูกได้ 1 
คะแนน ถ้าตอบผิดหรือไม่ตอบ  หรือเลือกคำตอบมากกว่า  1  คำตอบ  ได้  0  คะแนน 
  2.7 นำผลการทดสอบที่เก็บรวบรวมได้จากการทดลองมาวิเคราะห์แบบทดสอบโดยหา
ค่าความยากง่าย (p)  หาค่าอำนาจจำแนก (r) (ล้วน  สายยศ และอังคณา  สายยศ  2549 : 179) 
          2.7.1  การหาค่าความยากง่าย  ค่าอำนาจจำแนกของข้อสอบแต่ละข้อใช้วิธี
วิเคราะห์ทางสถิติที่เรียกว่า  เทคนิคกลุ่มสูง-กลุ่มตำ่  27 %  โดยใช้ตารางวิเคราะห์ข้อสอบของ 
 จุง เต ฟาน (บุญชม  ศรีสะอาด 2545 : 78)   เพ่ือหาค่าความยากง่าย (p)  และค่าอำนาจจำแนก 
(r) ของข้อสอบแต่ละข้อ  แล้วคัดเลือกข้อที่มีค่า p  ตั้งแต่  .65-.88   และค่า  r  ตั้งแต่  .20 -.60  
ซึ่งผู้รายงานได้คัดเลือกไว้จำนวน  20  ข้อ    
    2.7.2  นำแบบทดสอบจำนวน  20  ข้อ ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3 
โรงเรียนบ้านหนองตะเภา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  ปี
การศึกษา 2562 ซึ่งเป็นนักเรียนที่เคยทำแบบทดสอบ เรื่อง  เกมการเตรียมความพร้อมทักษะ
พ้ืนฐานทางภาษา  จำนวน  23  คน  เพ่ือหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใช้สูตร KR-20  ของ  
Kuder  Richardson (บุญชม  ศรีสะอาด  2554 : 85-86)  ได้ความเชื่อม่ันเท่ากับ  0.86 
 2.8   นำข้อสอบที่ได้จำนวน 20 ข้อไปใช้ทดลองเพ่ือใช้เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียนกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองตะเภา  สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  สำนักงานคณะกรรมกรรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ   ปีการศึกษา 2560 จำนวน 23  คน     
            3. แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเกมการเตรียม
ความพร้อมทักษะพ้ืนฐานทางภาษา ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ผู้รายงานได้ดำเนินการดังนี้ 
   3.1  ศึกษาวิธีสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของ (สมนึก ภัททิยธนี. 2558:36 -
42)  โดยกำหนดระดับความคิดเห็นไว้  5  ระดับ  ได้แก่   มากที่สุด  มากปานกลางน้อย และ 
น้อยที่สุด  
   3.2  ผู้รายงานได้สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจให้คลอบคลุมเกี่ยวกับด้าน
ภาพประกอบ  ด้านเนื้อหา ด้านภาษาที่ใช้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ด้านสื่อและอุปกรณ์
การเรียน และด้านการวัดผลประเมินผล แล้วนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจความถูกต้อง และความ
เหมาะสมของภาษาท่ีใช้ในการตั้งคำถามและนำมาปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ                    
   3.3  จัดพิมพ์แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ 
 
 
 



 

 

 

วิธีดำเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 1.  วิธีการดำเนินการทดลอง 
                   ในการศึกษาทดลองครั้งนี้  ได้ดำเนินการโดยนำเกมการเตรียมความพร้อม
ทักษะพ้ืนฐานทางภาษา  ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขมาตามลำดับแล้ว  ทั้ง 10 ชุด มา
ดำเนินการสอนกับนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองตะเภา  สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  สำนักงานคณะกรรมกรรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2560  จำนวน 23  คนโดยผู้รายงานเป็นผู้ดำเนินการสอนด้วย
ตนเอง 
ซึ่งมีข้ันตอนการสอนดังนี้ 
  1.1  ชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจถึงขั้นตอน และวิธีการในการเรียนรู้ โดยใช้ เกมการ
เตรียมความพร้อมทักษะพ้ืนฐานทางภาษา  ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 
  1.2  ให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนซึ่งเป็นแบบทดสอบ  ชนิด 
เลือกตอบ  จำนวน  20  ข้อ  โดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบในเกมการเตรียมความพร้อมทักษะพ้ืนฐาน
ทางภาษา  ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ก่อนจะดำเนนิการสอน 
  1.3   ทดสอบก่อนเรียนโดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบในเกมการเตรียมความ
พร้อมทักษะพ้ืนฐานทางภาษา  ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ก่อนจะดำเนินการสอนในแต่ละชุด 
                   1.4  นำเกมการเตรียมความพร้อมทักษะพ้ืนฐานทางภาษา  ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 
มาดำเนินการสอนกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างตามระยะเวลาที่กำหนดในกิจกรรมการเรียนการ
สอนของเกมการเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานทางภาษา  ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 แต่ละชุดซ่ึง 
มีข้ันตอนดังนี ้
   1.4.1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียนเป็นการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนเกิดความสนใจ  
มีความกระตือรือร้นต้องการที่จะเรียนด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ซักถาม เกม เพลง เป็นต้น 
   1.4.2  ขั้นสอนในขั้นนี้ผู้รายงานจะดำเนินการให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมต่างๆ  
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ตามเนื้อหาและจุดประสงค์ท่ีกำหนดไว้โดยใช้เทคนิควิธีเล่นเกม 
   1.4.3  ให้นักเรียนศึกษาเกมการเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานทางภาษา   
ชั้นปฐมวัยปีที่ 2 แล้วทำกิจกรรมตามชุดฝึก ที่ผู้รายงานได้สร้างขึ้นเป็นการให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ
ระหว่างการเรียน 
   1.4.4  ขั้นสรุปบทเรียนเป็นการสรุปความรู้ ความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับ
ความคิดรวบยอดในแต่ละเรื่องว่า ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ที่กำหนดให้ได้หรือไม่ 
กิจกรรมในขั้นนี้ได้แก่ การซักถาม  เป็นต้น 
  1.5  ประเมินหลังเรียน เมื่อดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามเกมการเตรียมความพร้อม
ทักษะพ้ืนฐานทางภาษา  ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ในแต่ละชุดเสร็จสิ้นแล้วทำการประเมินหลังเรียนโดยใช้
แบบประเมินก่อนเรียนชุดเดิมในแต่ละชุด 
  1.6  การตรวจให้คะแนน และนำคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์แปลผลหาประสิทธิภาพ 
เกมการเตรียมความพร้อมทักษะพ้ืนฐานทางภาษาชั้นปฐมวัยปีที่ 3 แต่ละชุด  โดยวิธีทางสถิติ 



 

 

  1.7  หลังจากดำเนินการสอนเสร็จสิ้นทั้ง 10 ชุด แล้วให้นักเรียนทำแบบสอบถาม
เกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเกมการเตรียมความพร้อมทักษะพ้ืนฐาน
ทางภาษา  ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 
  1.8  หลังเรียนเสร็จ 10 ชุดแล้ว ทำการทดสอบ 20  ข้อ   
  1.9  การตรวจให้คะแนน  และนำคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์แปลผลหาประสิทธิภาพ
ของเกมการเตรียมความพร้อมทักษะพ้ืนฐานทางภาษา  ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 
โดยวิธีทางสถิติ 
  1.10  หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้นทั้ง 10 ชุด ให้นักเรียนทำแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจของนักเรียน  ที่มีต่อการเรียนด้วยเกมการเตรียมความพร้อมทักษะพ้ืนฐานทางภาษา   
ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 
 2.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง  คือ นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3 
โรงเรียนบ้านหนองตะเภา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2   
สำนักงานคณะกรรมกรรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2562  จำนวน 
23  คนโดยผู้รายงานเป็นผู้ดำเนินการสอนด้วยตนเอง  
การจัดทำข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 1.  นำข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือหาประสิทธิภาพของเกมการเตรียมความพร้อม
ทักษะพ้ืนฐานทางภาษา  ชั้นปฐมวัยปีที่ 3  ตามเกณฑ์  80/80   
  80  ตัวแรก  หมายถึง คะแนนเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนในกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดได้
คะแนนเฉลี่ยร้อยละระหว่างเรียนอย่างน้อยร้อยละ 80 
  80  ตัวหลัง  หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่ได้
จากการทดสอบหลังเรียนโดยใช้เกมการเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานทางภาษา 
ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละอย่างน้อยร้อยละ  80 
                2.  วิเคราะห์การเปรียบเทียบผลการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียน  
โดยใช้  t-test  
   ระดับคะแนน                                 ค่าคะแนน 
   80-100    4 
   75-79     3.5 
   70-74     3 
   65-69     2.5 
   60-64     2 
   55-59     1.5 
   50-54     1 
  
 



 

 

3.  วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเกมการเตรียมความพร้อมทักษะพ้ืนฐานทางภาษา
ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ตามเกณฑ์  การแปลความหาค่าเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด. 2535 : 100)  ดังนี้                    
     ระดับคะแนน                ค่าคะแนน 
        มากที่สุด             5 
   มาก                 4 
   ปานกลาง                 3 
   น้อย                            2 
   น้อยที่สุด                  1  
 
                      เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย  
      ค่าเฉลี่ย                  ความหมาย 
   4.51  –  5.00    เหมาะสมมากที่สุด 
   3.51  -  4.50    เหมาะสมมาก 
   2.51  -  3.50    เหมาะสมปานกลาง 
   1.51  -  2.50    เหมาะสมน้อย 
   1.00  -  1.50    เหมาะสมน้อยที่สุด 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 1.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลหาประสิทธิภาพของเกมการเตรียมความพร้อม
ทักษะพ้ืนฐานทางภาษา ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 
  นำข้อมูลที่ได้จากการทดลอง  มาวิเคราะห์เพ่ือหาประสิทธิภาพของเกมการเตรียม
ความพร้อมทักษะพ้ืนฐานทางภาษา ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ใช้เกณฑ์มาตรฐาน 80/80  และเปรียบเทียบ
ความก้าวหน้าในการเรียนของนักเรียนโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ ดังนี้ 
  1.1  การคิดคะแนนร้อยละใช้สูตร (บุญชม  ศรีสะอาด.    2545  :  101) 

 
   ผลรวมของคะแนน X 100   

คะแนนร้อยละ =    
                      คะแนนเต็ม X จำนวนนักเรียน 

 
1.2 การหาค่าเฉลี่ย ( Mean )  ของคะแนนใช้สูตร( บุญชม  ศรีสะอาด.  2535 : 
101) 

                
เมื่อ     X    แทน  คะแนนเฉลี่ย 
           แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
           N     แทน  จำนวนนักเรียน 



 

 

   1.3  การเปรียบเทียบความแตกต่างก่อน-หลังเรียน  ใช้สูตร 
(ชูศรี  วงศ์รัตนะ.   2541  : 193) 

 
df     =  N-1 

   เมื่อ  t    แทน  ค่าทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยรายคู่ 
          แทน  ผลรวมความแตกต่างของคะแนนก่อน-หลังเรียนรายคู่ 
        แทน  ผลรวมของคะแนนกำลังสองของความแตกต่างก่อน- 
                  หลังเรียนรายคู่ยกกำลังสอง 
        N     แทน  จำนวนคนทั้งหมด 
        df    แทน  ชั้นแห่งความอิสระ 
 
   1.4  การหาประสิทธิภาพของเกมการเตรียมความพร้อมทักษะพ้ืนฐานทาง
ภาษา  ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80   ใช้สูตร  (เผชิญ  กิจระการ.   2545) 
 

    
                         เมื่อ     แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
                         เมื่อ    แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 
                                 แทน  คะแนนรวมของแบบฝึกหัดหรืองาน 
                               แทน คะแนนรวมของผลลัพธ์หลังเรียน 
                               A   แทน คะแนนเต็มของแบบฝึกหัดทุกชิ้นรวมกัน 
                               B   แทน คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน 
                               N    แทน จำนวนผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 2.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลหาคุณภาพของเครื่องมือ 
  2.1  หาค่าความเที่ยงตรง ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหาดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ใช้สูตร(สมนึก ภัททิยธนี.  2548  :  220 - 211) 

                
                       เมื่ อ   IOC  แทน  ดั ชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับ
จุดประสงค์ 
                               N     แทน  จำนวนผู้เชี่ยวชาญ 
                                   แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
                  2.2 หาค่าความยากง่ายและค่าอำนาจจำแนกของแบบทดสอบ ทางการเรียน 
ใช้สูตร (สมนึก  ภัททิยธนี.  2548 : 204) 
        ค่าความยากง่ายของตัวถูกและตัวลวง 
     

 
N
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=  

   ค่าอำนาจจำแนกสำหรับตัวถูก 

     
N

LH
r

−
=  

 เมือ่ 
 p     แทน  ค่าความยากของข้อสอบ 
 r      แทน  ค่าอำนาจจำแนกของข้อสอบ 
 H     แทน จำนวนคนในกลุ่มสูงที่เลือกตอบตัวเลือกนั้น 
 L      แทน จำนวนคนในกลุ่มต่ำท่ีเลือกตอบตัวเลือกนั้น 
 H     แทน สัดส่วนของผู้เลือกตอบตัวเลือกนั้นต่อจำนวนคนทั้งหมดในกลุ่มสูง 
 L      แทน สัดส่วนของผู้ที่เลือกตอบตัวเลือกนั้นต่อจำนวนคนทั้งหมดในกลุ่มต่ำ  
 N     แทน  จำนวนคนทั้งหมดในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
  2.3  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (สมนึก  ภัททิยธนี.  2554  : 251) 
 
 
 
 
  เมื่อ   S.D.      =    ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
          X      =    ค่าคะแนน 
     X       =    ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
         N        =   จำนวนนักเรียนทั้งหมด 
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 3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลหาดัชนีประสิทธิผลเกมการเตรียมความพร้อมทักษะ
พ้ืนฐานทางภาษา  ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ใช้สูตร  ดังนี้   (เผชิญ  กิจระการ. ม.ป.ป.  :  1-3) 

 
 
ดัชนีประสิทธิผล  (E.I)  =    

 
  
                 4.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาความพึงพอใจ ของนักเรียนที่เรียนด้วย เกมการ
เตรียมความพร้อมทักษะพ้ืนฐานทางภาษา ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 

  การหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับลักษณะเฉพาะกลุ ่ม
พฤติกรรม  (IOC)  จากสูตร  ดังนี้ (สมนึก  ภัททิยธนี.  2554  :  221)  

    

 IOC      =     
N

R  
 

                    เมื่อ  IOC แทน  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับลักษณะ เฉพาะ
กลุ่มพฤติกรรม                                           
        R แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
  N แทน  จำนวนผู้เชี่ยวชาญ 
 
 
 

บทที่  4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลการศึกษาเกมการเตรียมความพร้อมทกัษะพื้นฐานทางภาษา   
ชั้นปฐมวยัปีท่ี 3  ผูร้ายงานไดน้ าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามล าดบัดงัน้ี 

1.  สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 
2.  ล าดบัขั้นตอนในการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 
3.  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

  

สัญลกัษณ์ท่ีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ผลรวมคะแนนทดสอบหลงัเรียน    ผลรวมคะแนนทดสอบก่อนเรียน 
 
(คะแนนเตม็   จ านวนนกัเรียน)     ผลรวมคะแนนทดสอบก่อน
เเเเเ   



 

 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลผูร้ายงานไดก้ าหนดความหมายของสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการเสนอผล
การวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

N แทน จ านวนนกัเรียนในกลุ่มตวัอย่าง 
    X  แทน คะแนนเฉล่ีย 

                    S.D. แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
t แทน สถิติทดสอบท่ีใชใ้นการพิจารณาความมีนยัส าคญัทางสถิติใน  
                        t – distribution  
E.I. แทน ค่าดชันีประสิทธิผลของการเรียนดว้ย  เกมการเตรียมความพร้อม

ทกัษะพื้นฐานทางภาษา  ชั้นปฐมวยัปีท่ี 3 
 E1 แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนดว้ยเกมการเตรียมความพร้อม

ทกัษะพื้นฐานทางภาษา  ชั้นปฐมวยัปีท่ี 3 
E2 แทน ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ของการเรียนดว้ยเกมการเตรียมความ

พร้อมทกัษะพื้นฐานทางภาษา  ชั้นปฐมวยัปีท่ี 3 
 แทน ผลรวมความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนหลงัเรียนรายคู่ 

      แทน   ผลรวมของคะแนนก าลงัสองของความแตกต่างก่อน- 
             หลงัเรียนรายคู่ยกก าลงัสอง 
 IOC   แทน        ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงค์ 
 R   แทน       ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
      X  แทน        ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
       df     แทน      ชั้นแห่งความอิสระ 
  p แทน    ค่าความยากของขอ้สอบ 

     r แทน       ค่าอ านาจจ าแนกของขอ้สอบ 
 

ล าดับข้ันตอนในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 ในการวิเคราะห์ขอ้มูล  ผูร้ายงานไดด้ าเนินตามขั้นตอน  ดงัน้ี 

  ตอนท่ี 1 การหาประสิทธิภาพของเกมการเตรียมความพร้อมทกัษะพื้นฐานทาง
ภาษา  ชั้นปฐมวยัปีท่ี 3 ตามเกณฑ ์80/80 

      ตอนท่ี  2  วิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัและก่อน
เรียน ดว้ยเกมการเตรียมความพร้อมทกัษะพื้นฐานทางภาษา  ชั้นปฐมวยัปีท่ี 3 



 

 

ตอนท่ี  3  การหาค่าดชันีประสิทธิผลของเกมการเตรียมความพร้อมทกัษะพื้นฐาน
ทางภาษา  ชั้นปฐมวยัปีท่ี 3 

    ตอนท่ี  4  การหาค่าความพึงพอใจของเกมการเตรียมความพร้อมทกัษะพื้นฐาน
ทางภาษา  ชั้นปฐมวยัปีท่ี 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตาราง 7   ผลการเรียนรู้ ดว้ยเกมการเตรียมความพร้อมทกัษะพื้นฐานทางภาษา ชั้นปฐมวยัปีท่ี 3
คะแนนรวม  คะแนนเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และคะแนนเฉล่ีย  ร้อยละ ของนกัเรียนท่ีได้
จากการท าแบบทดสอบแต่ละชุด 
 

 
คนท่ี 

 คะแนน
ก่อน

เรียน 20 

คะแนน
หลงั

เรียน 20 

ชุดท่ี 
1 

ชุดท่ี 
2 

ชุดท่ี 
3 

ชุดท่ี 

4 
ชุดท่ี 

5 
ชุดท่ี 

6 
ชุดท่ี 

7 
ชุดท่ี 

8 
ชุดท่ี 

9 
ชุดท่ี 

10 
รวม 

100 

1 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 93 16 20 
2 9 9 8 8 9 9 9 10 10 10 90 15 19 
3 10 10 8 8 10 9 9 9 9 10 82 12 15 
4 8 8 8 8 10 9 9 9 9 9 84 14 17 
5 8 8 8 8 9 9 9 8 8 10 81 12 14 
6 9 9 9 9 10 9 9 9 9 9 90 17 18 
7 9 9 8 8 9 10 10 8 8 9 81 14 16 
8 10 10 8 8 8 8 8 8 8 9 83 14 16 
9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 92 16 20 
10 9 9 8 8 9 9 9 10 10 10 90 15 19 
11 9 9 8 8 8 9 9 9 9 9 83 12 15 
12 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 83 14 17 
13 8 8 8 8 8 10 10 9 9 9 82 12 17 
14 9 9 9 9 10 9 9 9 9 9 91 17 18 
15 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 83 14 16 
16 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 93 16 20 
17 9 9 8 8 9 9 9 10 10 10 90 15 19 
18 10 10 8 8 8 9 9 9 9 10 82 12 15 
19 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 84 14 17 
20 8 8 8 8 8 9 9 8 8 10 81 12 14 

 
 



 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตาราง 7 (ต่อ)  ผลการเรียนรู้ ดว้ยเกมการเตรียมความพร้อมทกัษะพื้นฐานทางภาษา ชั้นปฐมวยั
ปีท่ี 3 คะแนนรวม คะแนนเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และคะแนนเฉล่ีย  ร้อยละ ของ
นกัเรียนท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบแต่ละชุด 

 
คนท่ี 

 คะแนน
ก่อน

เรียน 20 

คะแนน
หลงั

เรียน 20 

ชุดท่ี 
1 

ชุดท่ี 
2 

ชุดท่ี 
3 

ชุดท่ี 
4 

ชุดท่ี 
5 

ชุดท่ี 
6 

ชุดท่ี 
7 

ชุดท่ี 
8 

ชุดท่ี 
9 

ชุดท่ี 
10 

รวม 

100 

21 9 9 9 9 10 9 9 9 9 9 90 17 18 
22 10 10 8 8 9 9 9 10 10 9 9 9 9 9 
23 9 9 9 9 9 10 10 8 8 10 8 8 8 9 
รวม 206 206 199 199 204 218 215 217 217 226 2,121 329 377 

X  8.38 8.38 8.25 8.25 8.50 8.63 8.63 8.88 8.88 9.13 85.63 14.25 16.88 
S.D. 0.52 0.52 0.46 0.46 0.76 0.52 0.52 0.83 0.83 0.64 5.07 1.75 2.03 
ร้อยละ 83.75 83.75 82.50 82.50 85.00 86.25 86.25 88.75 88.75 91.25 85.63 71.25 84.38 

 



 

 

      ตาราง 7  พบวา่ นกัเรียนจ านวน 29 คนไดค้ะแนนเฉล่ียจากการท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนเรียนเท่ากบั 14.25  คะแนน ของคะแนนเตม็ นกัเรียนไดค้ะแนนเฉล่ียจากการ
ทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนเท่ากบั 16.88 คะแนน  และนกัเรียนไดค้ะแนนจากการ
ท าแบบทดสอบยอ่ยทา้ยเกมการเตรียมความพร้อมทกัษะพื้นฐานทางภาษา ชั้นปฐมวยัปีท่ี 3 
จ านวน 10 ชุด  ไดค้ะแนนเฉล่ีย 85.63 คะแนน 
 
ตาราง  8  ผลของประสิทธิภาพการเรียนดว้ยเกมการเตรียมความพร้อมทกัษะพื้นฐานทางภาษา  
                  ชั้นปฐมวยัปีท่ี 3  จ านวน  10  ชุด  
ประสิทธิภาพ N คะแนนเตม็   S.D. ร้อยละ 

คะแนนจากแบบทดสอบยอ่ยหลงัเรียน  (E1) 23     100 85.63 5.07 85.63 

คะแนนจากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางเรียน(E2) 23     160 16.88 2.03 84.38 

  

                 จากตาราง  8  พบวา่ ผลของประสิทธิภาพการเรียนรู้ดว้ยเกมการเตรียมความพร้อมทกัษะ
พื้นฐานทางภาษา ชั้นปฐมวยัปีท่ี  3  จ านวน  10  ชุดมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์85.63/84.38 ซ่ึงสูงกวา่
เกณฑท่ี์ตั้งไว ้ คือ  80/80 
 

ตอนท่ี  2  ผลการวิเคราะห์ดชันีประสิทธิผลของเกมการเตรียมความพร้อมทกัษะพื้นฐานทางภาษา 
ชั้นปฐมวยัปีท่ี 3 
ตาราง 9  แสดงค่าดชันีประสิทธิผลในการเรียนรู้ดว้ยเกมการเตรียมความพร้อมทกัษะพื้นฐานทาง
ภาษา ชั้นปฐมวยัปีท่ี 3 
 
กลุ่มตวัอยา่ง คะแนนเตม็ คะแนน E.I. 

ก่อนเรียน หลงัเรียน 
23 20 329 377 0.457 

                         
        จากตาราง 9   พบวา่ นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งท่ีเรียนรู้ดว้ยเกมการเตรียมความพร้อมทกัษะพื้นฐาน
ทางภาษา ชั้นปฐมวยัปีท่ี 3  มีค่าดชันีประสิทธิผลเท่ากบั 0.457 ซ่ึงนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยเกมการเตรียม
ความพร้อมทกัษะพื้นฐานทางภาษา  ชั้นปฐมวยัปีท่ี 3  ท่ีผูร้ายงานสร้างขึ้นท าให้นกัเรียน มีความรู้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 45.70 
 



 

 

 ตอนท่ี  3  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของนักเรียน ท่ีเรียนรู้ดว้ย เกมการเตรียม   
ความพร้อมทกัษะพื้นฐานทางภาษา  ชั้นปฐมวยัปีท่ี 3 
ตาราง  10  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของนกัเรียน ท่ีเรียนรู้ดว้ยเกมการเตรียมความพร้อม
ทกัษะพื้นฐานทางภาษา  ชั้นปฐมวยัปีท่ี 3 
 
ผลการทดสอบ N ค่าเฉล่ีย ( ) S.D. D  

2D  t 
ก่อนเรียน 23 14.25 1.75 

21 63 
 

7.00 
หลงัเรียน 23 16.88 2.03 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 
 

 จากตางราง  10  พบวา่พบวา่ค่าเฉล่ียคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 
ก่อนเรียน เท่ากบั  14.25  หลงัเรียนเท่ากบั  16.88 และ เม่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียน ท่ีเรียนดว้ยเกมการเตรียมความพร้อมทกัษะพื้นฐานทางภาษา  ส าหรับนกัเรียนชั้นปฐมวยั 
ปีท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 
 ตอนท่ี  4  วิเคราะห์หาค่าความพึงพอใจของนกัเรียน ชั้นปฐมวยัปีท่ี  3 ท่ีเกิดจากการเรียนรู้โดย 
ใชเ้กมการเตรียมความพร้อมทกัษะพื้นฐานทางภาษา  ส าหรับนักเรียน ชั้นปฐมวยัปีท่ี  3 
ดงัตาราง  5 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตาราง  11  ระดบัความพึงพอใจของนกัเรียน ชั้นปฐมวยัปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้  โดย
ใชเ้กมการเตรียมความพร้อมทกัษะพื้นฐานทางภาษา ชั้นปฐมวยัปีท่ี 3 
 
รายการประเมิน x  S.D. ระดับความพงึพอใจ 

ด้านเน้ือหา 

1.  เน้ือหาท่ีเรียนเป็นเร่ืองเรียนแลว้สนุก….............. 
2.  เน้ือหาท่ีเรียนไม่ยากเกินไป……....................... 
3.  เน้ือหาท่ีเรียนน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได…้….. 
4.  เน้ือหาสอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั…….. 
5.  เน้ือหาส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้…...................... 

 
 

4.38 
4.50 
4.75 
4.63 
4.63 

 
 

0.74 
0.76 
0.46 
0.52 
0.52 

 
 

มาก 
มาก 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

รวม 
4.58 0.14 มากท่ีสุด 

ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

6. เรียงล าดบักิจกรรมไดเ้หมาะสม................ 
7.  สอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระ…………….... 
8.  เหมาะสมกบัเวลาท่ีสอน……………...... 
9.  นกัเรียนและเพื่อนๆ ไดเ้รียนเป็นกลุ่มและช่วยกนัท างานกลุ่ม 

10.  พอใจท่ีไดฝึ้กทกัษะจนมีควาช านาญ…....................... 

11.  สนุกและมีความสุขท่ีไดท้ ากิจกรรกลุ่ม……………. 
12.  นกัเรียนไดฝึ้กทกัษะต่างๆ จนมีความมัน่ใจและกลา้
แสดงออก................................... 

 
 

4.50 
4.63 
4.75 
4.50 

 
4.88 
4.75 
4.63 

 

 
 

0.76 
0.52 
0.46 
0.53 

 
0.35 
0.46 
0.74 

 
 

มาก 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มาก 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

รวม 
4.66 0.15 มากท่ีสุด 

 
 



 

 

ตาราง  11  ต่อ  
 

รายการประเมิน x  S.D. ระดับความ
พงึพอใจ 

ด้านความเป็นส่ือการสอน 

13.  เป็นส่ือประกอบการสอนท่ีน่าสนใจ…… 
14.  นกัเรียนพอใจส่ือท่ีใชใ้นการจดักิจกรรม.. 
15.  เป็นส่ือท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระ…… 
16.  เป็นส่ือท่ีช่วยใหเ้ขา้ใจในบทเรียนยิง่ขึ้น.. 

 
 

5.00 
4.50 
4.50 
4.50 

 
 

0.00 
0.53 
0.53 
0.53 

 
 

มากท่ีสุด 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 
4.63 0.27 มากท่ีสุด 

ด้านการวัดผลประเมินผล 

17.  สอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระ…………..... 
18.  เม่ือครูใหน้กัเรียนปฏิบติังานนกัเรียน 
        ตั้งใจท าเสมอ...................................... 
19.  ครูประเมินผลงานดว้ยความยติุธรรม… 
20.  มีความพึงพอใจในผลงานของตนเองอยู ่
        เสมอ……….......................................... 

 
 

4.38 
 

4.63 
4.25 

 
4.75 

 
 

0.52 
 

0.52 
0.71 

 
0.44 

 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 
มาก 

รวม 4.50 0.11 มาก 

โดยรวม 4.60 0.17 มากท่ีสุด 

 
 จากตาราง  11   พบวา่ นกัเรียนชั้นปฐมวยัปีท่ี 3 ท่ีเรียนดว้ยเกมการเตรียมความพร้อม
ทกัษะพื้นฐานทางภาษา ชั้นปฐมวยัปีท่ี 3 มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด                
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที่  5 
 

สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาครั้งนี้ผู้รายงานได้  สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 
  1.  ความมุ่งหมายของการศึกษา 
  2.  สรุปผล 
  3.  อภิปรายผล 
  4.  ข้อเสนอแนะ 
 

ความมุ่งหมายของการศึกษา 
 

 1.  เพ่ือพัฒนาเกมการเตรียมความพร้อมทักษะพ้ืนฐานทางภาษา ชั้นปฐมวัยปีที่ 3จำนวน  
10  ชุดให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบความพร้อมทักษะพื้นฐานทางภาษา ของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3 
 3.  เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของเกมการเตรียมความพร้อมทักษะพ้ืนฐานทางภาษา             
ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 
 4.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เกิดจากการเรียนรู้โดยเกมการเตรียมความพร้อม
ทักษะพ้ืนฐานทางภาษา ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 
 

สรุปผล 
 

              การพัฒนาเกมการเตรียมความพร้อมทักษะพ้ืนฐานทางภาษา ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 
สรุปผลได้ดังนี้ 
  1.  เกมการเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานทางภาษา  ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 
มีประสิทธิภาพเท่ากับ   85.63/84.38  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 
  2.  ดัชนี ประสิทธิผลของ เกมการเตรียมความพร้อมทั กษะพ้ืนฐานทางภาษา                            
ชั้นปฐมวัยปีที่ 3  มีค่าเท่ากับ 0.457 แสดงว่า  นักเรียนที่ เรียนรู้ด้วยเกมการเตรียมความพร้อม                      
ทักษะพ้ืนฐานทางภาษา ชั้นปฐมวัยปีที่ 3  ที่ผู้รายงานพัฒนาขึ้น มีความรู้เพ่ิมมากขึ้น 0.457 หรือ   คิด
เป็นร้อยละ  45.70  
  3.  นักเรียนที่เรียนด้วยเกมการเตรียมความพร้อมทักษะพ้ืนฐานทางภาษา  สำหรับ
นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น จากก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ  .01 
  4.  นักเรียนที่เรียนด้วยเกมการเตรียมความพร้อมทักษะพ้ืนฐานทางภาษา  ชั้นปฐมวัยปีที่ 3  
มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
 
 

  

 



 

 

อภิปรายผล 
 

 การศึกษาเกมการเตรียมความพร้อมทักษะพ้ืนฐานทางภาษา  ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 สามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้  

1. เกมการเตรียมความพร้อมทักษะพ้ืนฐานทางภาษา  ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 
ที่ผู้รายงานพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ  85.63/84.38 หมายความว่านักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยจาก
การทำแบบทดสอบย่อยระหว่างเรียน โดยใช้เกมการเตรียมความพร้อมทักษะพ้ืนฐานทางภาษา  ชั้น
ปฐมวัยปีที่ 3 ทั้ง 10 ชุด รวมกันคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 85.63 และคะแนนจากการทำแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ  84.38 แสดงว่าเกมการเตรียมความพร้อมทักษะ
พ้ืนฐานทางภาษา ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้  80/80  ซึ่ง
สอดคล้องกับ  กรรณิการ์  ทวีนันท์  (2554  : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาแผนการประสบการณ์การ
เตรียมความพร้อมพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ชั้นอนุบาลปีที่ 2 พบว่าแผนการจัดประสบการณ์การเตรียม
ความพร้อมคณิตศาสตร์มีประสิทธิผล  เท่ากับ 0.7083 ซึ่งแสดงว่าที่นักเรียนเรียนด้วยเกมกการศึกษา
จากจากสื่อธรรมชาติมีความรู้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 70.83 ประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75 สอดคล้องกับ 
อรทัย  แสงทอง  (2554  :  บทคัดย่อ)  ซึ่งได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน ความ
คงทน ในการเรียนรู้  และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้เกม 
และใช้แบบฝึกหัดปกติในขั้นฝึกทักษะ  ผลการศึกษาพบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และความคงทน
ในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เกมและใช้แบบฝึกหัดปกติ  ในขั้นฝึกทักษะ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  ส่วนเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน   ทั้งสองกลุ่ม  
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  นักเรียนที่เรียนโดยใช้เกมในขั้น ฝึกทักษะ มีเจตคติ
ต่อวิชาคณิตศาสตร์ดีกว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกหัดการที่ผลการศึกษาค้นคว้าเป็นเช่นนี้  อาจ
เนื่องมาจาก  1) แผนการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เกม  เรื่อง  การหารที่ผู้ศึกษาค้นคว้าพัฒนาขึ้น
เป็นแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  กล่าวคือมุ่งเน้นให้ผู้เรียน  มีส่วนร่วม ในกิจกรรมการเรียนรู้
มากที่สุดโดยเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อม  การฝึกทักษะกระบวนการ
เรียนรู้ และกระบวนการทำงานที่สำคัญ  การสรุปความรู้ด้วยตนเอง  รวมทั้งมีการพัฒนาอย่างเป็น
ขั้นตอน มีระบบ  และผ่านการวิเคราะห์ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ  2 )  กิจกรรมเกมที่ผู้ศึกษาค้นคว้า
นำมาประกอบแผนการเรียนรู้ในแต่ละแผนนั้นสามารถสร้างความสนุกสนานควบคู่ไปกับการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี  เป็นวิธีสอนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้สูง  ทำให้ผู้เรียนไม่เครียด ไม่เกิด
ความเบื่อหน่ายในบทเรียน มีผลทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึน้ และสอดคล้องกับ สุทธิ-พร  ชาตาธิ
คุณ  (2554  : บทคัดย่อ) ได้ทำการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนทางด้านทักษะภาษาโดยการใช้
เกม ในระดับอนุบาล 2 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียน ชั้นอนุบาล 2/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 
ผลการวิจัย  พบว่า นักเรียนมีความสนใจการเรียนรู้สึกสนุกสนานมีความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ รู้จักทำงานเป็นหมู่ มีการเคลื่อนไหว ทำให้ไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน ส่งเสริมทักษะในด้าน
ต่าง ๆ เกิดความเข้าใจในบทเรียน เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางบวกและทำให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น นักเรียนจะมีพัฒนาการทักษะทางภาษาเพ่ิมสูงขึ้นตามลำดับ จากการเล่นเกมครั้งที่ 
1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 73.50 และเมื่อถึงการเล่นเกมครั้งที่ 5 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 85.00 ซึ่งเป็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

     2.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของ  เกมการเตรียมความพร้อมพ้ืนฐานทางภาษา   



 

 

ชั้นปฐมวัยปีที่  3 มีค่าเท่ากับ 0.457 ซึ่งหมายความว่านักเรียนที่เรียนด้วยเกมการเตรียมความพร้อม
ทักษะพ้ืนฐานทางภาษา ชั้นปฐมวัยปีที่ 3  มีความรู้สูงขึ้นจากก่อนเรียน  คิดเป็นร้อยละ 45.70  
สอดคล้องกับ กรรณิการ์ ทวีนันท์ (2554  : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การ
เตรียมความพร้อมพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ชั้นอนุบาลปีที่ 1  พบว่าแผนการจัดประสบการณ์การเตรียม
ความพร้อมทางคณิตศาสตร์มีประสิทธิผล เท่ากับ  0.7083 ซึ่งแสดงว่าที่นักเรียนที่เรียนด้วยเกม
การศึกษาจากสื่อธรรมชาติมีความรู้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 70.83  และสอดคล้องกับ   ชาตาธิคุณ (2552  : 
บทคัดย่อ) ได้ทำการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนทางด้านทักษะภาษาโดยการใช้เกม ในระดับ
อนุบาล 1 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2551 เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ แผน  การสอนจำนวน 5 แผน แบบสังเกตพฤติกรรม บันทึกการสัมภาษณ์ และเกม 
ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีความสนใจการเรียน รู้สึกสนุกสนาน มีความรับผิดชอบ  มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ รู้จักทำงานเป็นหมู่ มีการเคลื่อนไหว ทำให้ไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน ส่งเสริมทักษะในด้าน
ต่าง ๆ เกิดความเข้าใจในบทเรียน เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางบวกและทำให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นนักเรียนจะมีพัฒนาการทักษะทางภาษาเพ่ิมสูงขึ้นตามลำดับ จากการเล่นเกมครั้งที่ 
1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 73.50 และเมื่อถึงการเล่นเกมครั้งที่ 5 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 85.00 ซึ่งเป็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น  
  3.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พบว่านักเรียนที่เรียนโดยเกม
การเตรียมความพร้อมทักษะพ้ืนฐานทางภาษา  สำหรับเด็กปฐมวัย  ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเป็นไปตามสมมติฐาน ที่ตั้งไว้ 
และเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก เกมการเตรียมความพร้อมทักษะพ้ืนฐานทาง
ภาษา  ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ได้ผ่านกระบวนการสร้างและพัฒนาอย่างเป็นระบบโดยศึกษาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560  การวัดและประเมินผล รวมทั้งหลักการโครงสร้าง  เวลาเรียน  
การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตามขั้นตอนทฤษฎี ผ่านการประเมินของผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความถูกต้องของเนื้อหาและปรับปรุงแก้ไข กระบวนการเรียนรู้ในแต่ละชุด  ซึ่งผลการประเมินของ
ผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับดีมาก อาจเนื่องมาจากนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมได้ด้วยตนเอง  จึงทำให้ผู้เรียน
มีความเข้าใจ ในเนื้อหาเป็นอย่างดี  ซึ่งสอดคล้องกับ สมพร ปัญญาเหล็ก (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
การใช้เกมคณิตศาสตร์เพ่ือการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ และเพ่ือเปรียบเทียบคะแนน
ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ก่อน และ หลังการใช้เกม
คณิตศาสตร์ ผลการวิจัย พบว่า  เกมคณิตศาสตร์สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ทั้ง 
7 ด้านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้อย่างมีประสิทธิภาพใน 3 องค์ประกอบ คือ ความ
คล่องแคล่วในความคิด ความยืดหยุ่นในการคิด และความริเริ่ม  นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้นใน
การเรียนและกล้าแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังการใช้เกม
คณิตศาสตร์สูงกว่าการใช้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับ อมรรัตน์ อุ่น-เรือน 
(2554: บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคำภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ที่เรียนโดยใช้เกมการแข่งขันเป็นทีมกับนักเรียนกลุ่มเก่ง  กลุ่มปานกลาง  และกลุ่ มอ่อนก่อนและหลัง
เรียนโดยใช้เกมการแข่งขันเป็นทีม  ผลการวิจัยพบว่า  นักเรียนที่เรียนโดยใช้เกมการแข่งขังเป็นทีมมี
ผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคำภาษาไทยสูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  
0.5  นักเรียนกลุ่มเก่ง  และ กลุ่มอ่อน มีค่าเฉลี่ยของคะแนนการเขียนสะกดคำภาษาไทยก่อนและหลัง
เรียนแตกต่างกันอยู่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนกลุ่มปานกลางที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนการ



 

 

เขียนสะกดคำภาษาไทยก่อนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
สอดคล้องกับ กษิรัตน์  บิลมาศ  (2538 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาความคิดเห็นต่อการเรียนและความ
คงทนในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้เกมในขั้นนำเข้าสู่
บทเรียนพบว่าความคิดเห็นต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มที่เรียนโดยใช้เกมที่สร้างแรงจูงใจ
สูงกว่ากลุ่มที่เรียนโดยใช้เกมที่มีเนื้อหา  เนื้อหาเกี่ยวข้องกับบทเรียนในขั้นนำเข้าสู่บทเรียนอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่สู่กว่ากลุ่มที่เรียนโดยไม่ใช้เกมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 4.  นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองตะเภา  ที่เรียนโดยใช้เกมการเตรียมความ
พร้อมทักษะพ้ืนฐานทางภาษา ชั้นปฐมวัยปีที่ 3  จำนวน 10 ชุด มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด 
 

ข้อเสนอแนะ  
 1.  ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้  
  1.1  ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย  เกมการเตรียมความพร้อมทักษะพ้ืนฐานทางภาษา
สำหรับเด็กปฐมวัย ควรมีการพัฒนาเกมการเตรียมความพร้อมทักษะพ้ืนฐานทางภาษาสำหรับเด็ก
ปฐมวัยไว้ช่วยสอนเพื่อลดความยุ่งยากในการสอน  
  1.2  ในการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้  เกมการเตรียมความพร้อมทักษะพ้ืนฐาน
ทางภาษา  ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ครูจะต้องทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนทุกครั้ง เพ่ือช่วยให้นักเรียนมี
ความพร้อมในการเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ได้ โดยใช้วิธีการ 
ที่หลากหลายเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียนให้มีความตื่นตัวอยู่เสมอ 
  1.3  ผู้บริหารควรสนับสนุนให้มีการทำนวัตกรรม ประเภทมาเกมการเตรียมความพร้อม
ใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยการสนับสนุนด้านงบประมาณ วัสดุ  อุปกรณ์  และ 
การจัดการ 
  1.4  ศึกษานิ เทศก์  และนักวิชาการควรสนับสนุน ให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ              
การเก่ียวกับการพัฒนา เกมการเตรียมความพร้อมเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการเรียน 
 2.  ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป  
  2.1  ควรพัฒนาเกมการเตรียมความพร้อมที่มีประสิทธิภาพ ในวิชาต่าง ๆ  โดยเลือก
เนื้อหาที่เป็นปัญหาในการเรียนรู้ในระดับชั้นต่าง ๆ  หรือวิชาอ่ืน ๆ ที่ควรนำมาพัฒนาเกมการเตรียม
ความพร้อม ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้มากยิ่งข้ึน  
  2.2  ควรมีการศึกษาความรู้พื้นฐาน ความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนในห้อง  เพ่ือ
จะได้นำข้อมูลมาพัฒนาให้สอดคล้องตามระดับความสามารถ 
  2.3  ควรมีการศึกษากิจกรรมการเรียนรู้ ในวิธีสอนโดยใช้ เกม ในชั้น อ่ืน ๆ เพ่ือ
เปรียบเทียบการสอนกับวิธีอ่ืน ๆ  ด้วย  
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ภาคผนวก  ก 

รายช่ือท่ีปรึกษาและผู้เช่ียวชาญ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายช่ือท่ีปรึกษาและผู้เช่ียวชาญ 

 
1.  นางวนิดา  ครุฑกาศ    
                          ต าแหน่งปัจจุบนัต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองตะเภา 
                          ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 2 
 
2.  นางอารยา ช่อองัชญั   
                        ต าแหน่ง ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ  
           ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 2 
 
3.  นางพรพรรณ กล ่ากล่อมจิตต์ 
                     ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบา้นหว้ยมงคล 
        ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 2 
 

 
  

  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบประเมินและค่าความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญต่อ การพฒันาเกมการเตรียมความพร้อม 

ทักษะพื้นฐานทางภาษา  ช้ันปฐมวัยปีท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตาราง12   แบบประเมินการพฒันาเกมการเตรียมความพร้อมทกัษะพื้นฐานทางภาษา 
ชั้นปฐมวยัปีท่ี 3 (ส าหรับผูเ้ช่ียวชาญ) 
ค าชี้แจง   โปรดท าเคร่ืองหมาย  ( / ) ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน ซ่ึงมี  5  ระดบั คือ 

 เหมาะสมมากท่ีสุด            ให ้    5   คะแนน 
เหมาะสมมาก       ให ้    4   คะแนน 
เหมาะสมปานกลาง       ให ้   3  คะแนน 
เหมาะสมนอ้ย       ให ้    2   คะแนน 
เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด      ให ้   1   คะแนน 

        ระดบัความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

1. ลกัษณะการจัดรูปเล่ม 
1.1  ออกแบบปกสวยงาม  ดึงดูดความสนใจ 
1.2  ขนาดของตวัหนงัสือเหมาะสมกบัผูอ่้าน 
     1.3  รูปเล่มขนาดกะทดัรัด  สวยงามน่าสนใจ 
     1.4  กระดาษท่ีใชมี้ความเหมาะสม 
2.  ลกัษณะการจัดภาพ 
     2.1  ขนาดของภาพมีความเหมาะสม 
     2.2  ภาพประกอบสวยงามและชดัเจน 
     2.3  จดัภาพเป็นระเบียบเรียบร้อย 
3.  ลกัษณะเน้ือหา 
     3.1  เร่ืองมีความยากง่ายเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 
     3.2  มีความถูกตอ้งตามหลกัหลกัสูตร 
     3.3  สาระของเร่ืองมีความชดัเจน 
     3.4  ค  าถามมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 
4.  ลกัษณะภาษาที่ใช้ 
4.1 ตวัหนงัสือถูกตอ้งชดัเจน 
     4.2  ส านวนภาษาเหมาะสมกบัผูเ้รียน 
     4.3  การใชภ้าษาถูกตอ้งเขา้ใจง่าย 
     4.4  ช่ือเร่ืองสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

     

 
ตาราง 12  ต่อ 

รายการประเมิน 



 

 

        ระดบัความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

5.  ลกัษณะการด าเนินเร่ือง 
     5.1  การล าดบัเร่ืองมีความต่อเน่ือง 
     5.2  เน้ือเร่ืองเร่ิมจากง่ายไปหายาก 
     5.3  การด าเนินเร่ืองชวนใหติ้ดตาม 
 

     

รวม      

เฉลีย่      
 

(ลงช่ือ) ......................................................ผูป้ระเมิน 
                 (..........................................) 

                                                                      ต าแหน่ง  ............................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการประเมิน 



 

 

ตาราง 13คะแนนเฉล่ียความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อการพฒันาเกมการเตรียมความพร้อม 
ทกัษะพื้นฐานทางภาษา  ชั้นปฐมวยัปีท่ี 3 

รายการประเมิน ผู้เช่ียวชาญ รวม 
(25) 

X  S.D. ความหมาย 

1 2 3 4 5 

1. ลกัษณะการจัดรูปเล่ม 
1.1  ออกแบบปกสวยงาม ….. 
   1.2 ขนาดของตวัหนงัสือ 
       เหมาะสมกบัผูอ่้าน……… 
  1.3  รูปเล่มขนาดกะทดัรัด 
        น่าสนใจ……………….. 
 1.4  กระดาษท่ีใชมี้ความ 
         เหมาะสม……………… 
 
2.  ลักษณะการจัดภาพ 
 2.1 ภาพมีความสัมพนัธ์กบั 
        เน้ือเร่ือง............................... 
 2.2  ภาพประกอบ สวยงาม 
         และชดัเจน…………… 
 2.3 จดัภาพเป็นระเบียบ 
        เรียบร้อย……………… 
3.  ลักษณะเน้ือหา 
 3.1  เร่ืองเหมาะสมกบั 
        ผูเ้รียน……………… 
 3.2  มีความถูกตอ้งตามหลกั 
        หลกัสูตร………………. 
 3.3 สาระของเร่ืองมีความ 
       ชดัเจน…………………. 
 3.4  ค  าถามสอดคลอ้ง 
        กบัเน้ือหา……………… 
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0.45 

 
0.55 

 
0.00 

 
 
 

0.00 
 

0.55 
 

0.55 
 
 

0.55 
 

0.55 
 

0.55 
 

0.00 

 
เหมาะสม
มาก 
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เหมาะสม
มากท่ีสุด 

 
 

เหมาะสม
มากท่ีสุด 
เหมาะสม
มากท่ีสุด 
เหมาะสม
มาก 

 
เหมาะสม
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 รายการประเมิน ผู้เช่ียวชาญ รวม 
(25) 

X  S.D. ความหมาย 

1 2 3 4 5 

4.  ลักษณะภาษาท่ีใช้ 
  4.1  ตวัหนงัสือถูกตอ้ง  
     ชดัเจน……………… 
 4.2  ภาษาท่ีใชเ้หมาะสม 
     กบัผูเ้รียน…………… 
 4.3  การใชภ้าษาถูกตอ้ง 
    เขา้ใจ ง่าย……………… 
  4.4  ช่ือเร่ืองสอดคลอ้งกบั 
    เน้ือหา ……………….. 
 
5.  ลักษณะการด าเนินเร่ือง 
     5.1  การล าดบัเร่ืองมีความ 
            ต่อเน่ือง..................... 
 
     5.2  เน้ือเร่ืองเหมาะสม…. 
     5.3  การด าเนินเร่ือง 
ชวนใหติ้ดตาม .........    
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ภาคผนวก  ค 
ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบกบัจุดประสงค์ ( IOC)  ค่าความยากของข้อสอบ (P) 

และค่าอ านาจจ าแนก  (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตาราง 14ค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้สอบกบัจุดประสงค ์(IOC)  ค่าความยากของขอ้สอบ (P) 
และค่าอ านาจจ าแนก  (r)  ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

ข้อสอบ 

ผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญ 

รวม IOC p r แปลผล คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

1 1 1 1 1 0 4 0.80 0.71 0.20 ใชไ้ด ้
2 1 1 1 1 1 5 1.00 0.65 0.20 ใชไ้ด ้
3 1 0 1 1 1 4 0.80 0.88 0.4 ใชไ้ด ้
4 1 1 1 0 1 4 0.80 0.65 0.2 ใชไ้ด ้
5 1 0 1 1 1 4 0.80 0.82 0.4 ใชไ้ด ้
6 1 1 1 1 1 5 1.00 0.71 0.6 ใชไ้ด ้
7 1 1 1 1 0 4 0.80 0.65 0.4 ใชไ้ด ้
8 1 0 1 1 1 4 0.80 0.82 0.4 ใชไ้ด ้
9 1 1 1 0 1 4 0.80 0.65 0.2 ใชไ้ด ้

10 1 1 1 1 1 5 1.00 0.71 0.6 ใชไ้ด ้
11 1 1 1 0 1 4 0.80 0.71 0.6 ใชไ้ด ้
12 1 1 1 1 0 4 0.80 0.65 0.4 ใชไ้ด ้
13 1 1 1 1 1 5 1.00 0.71 0.4 ใชไ้ด ้
14 1 1 0 1 1 4 0.80 0.59 0.2 ใชไ้ด ้
15 1 1 1 1 1 5 1.00 0.71 0.4 ใชไ้ด ้
16 1 1 1 1 1 5 1.00 0.71 0.2 ใชไ้ด ้
17 1 1 0 1 1 4 0.80 0.82 0.4 ใชไ้ด ้
18 1 1 1 0 1 4 0.80 0.82 0.4 ใชไ้ด ้
19 1 1 1 1 1 5 1.00 0.65 0.4 ใชไ้ด ้
20 1 1 1 1 1 5 1.00 0.65 0.4 ใชไ้ด ้
ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  (r tt )  =  0.86 
 

 
 
 



 

 

ตาราง15  ค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 
      ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 
ข้อสอบ คะแนนพจิารณา 

IOC p r 
1.ภาพสัตว์ในข้อใดบินได้ 
 
 
 
 
 
 

0.80 0.71 0.20 

2. ภาพใดคือผลไม้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

1.00 0.65 0.20 
3. ภาพใดมีเสียงดังกร่ิง ๆ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

0.80 0.88 0.4 
 
 
 



 

 

ตาราง 15 ต่อ 
 

ข้อสอบ คะแนนพจิารณา 
IOC p r 

4. สัตวช์นิดใดมีเสียงร้อง  ก๊าบก๊าบ 
 
 
 
 
 
 
 

0.80 0.65 0.2 

5.  กลว้ย 
 
 
 
 
 
 
 

0.80 0.82 0.4 

 6.  ภาพใดคือ ดินสอ 
 
 
 
 
 
 
 

1.00 0.71 0.6 

 
 
 
 



 

 

ตาราง 15 ต่อ 

 

ข้อสอบ คะแนนพจิารณา 
IOC p r 

7. ปลาอาศยัอยูท่ี่ใด 
 

 
 
 
 
 
 

0.80 0.65 0.4 

8. ภาพใดไม่ใช่สัตว ์
 
 
 
 
 
 
 

0.80 0.82 0.4 

 9. ภาพใดเป็นอาหารของกระต่าย   
 
 
 
 
 
 
 

0.80 0.65 0.2 

 
 
 
 



 

 

ตาราง 15 ต่อ 
 

ข้อสอบ คะแนนพจิารณา 
IOC p r 

10. นกอาศยัอยูท่ี่ใด 
 
 
 
 
 
 
 

1.00 0.71 0.6 

11. ภาพใดเรียงล าดบัไดถู้กตอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.80 0.71 0.6 

 
 
 
 
 



 

 

ตาราง  15 ต่อ 
 

ข้อสอบ คะแนนพจิารณา 
IOC p r 

12.  ภาพใดเรียงล าดบัไดถู้กตอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.00 0.71 0.6 

 13.  อาหารของกระต่าย 
 
 

 
 
 
 
 

0.80 0.71 0.6 

 



 

 

ตารางท่ี 15 ต่อ 
 

ข้อสอบ คะแนนพจิารณา 
IOC p r 

14                   พระอาศยัอยูท่ี่ใด .  
 
 
 
  
 
 
 

0.80 0.59 0.2 

15.    1. ภาพเงา.ใบไม้ 
 
 
 
 
 
 

1.00 0.71 0.4 

 
 16.  ภาพเงากระต่าย 
 
 
 
 
 
 
 

1.00 0.71 0.2 

 
 
 



 

 

ตาราง 15 ต่อ 
 

 คะแนนพจิารณา 
IOC p r 

17. พยญัชนะท่ีตรงกับภาพท่ีก าหนดให้  
 
 
 
 
 
 
 

0.80 0.82 0.4 

18. พยญัชนะท่ีตรงกับภาพท่ีก าหนดให้ .   
 
 
 
 
 
 
 

0.80 0.82 0.4 

19                                      ค าใดตรงกบัภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.00 0.65 0.4 

 
 
 

  ค ก   ข 

 จ  ป ด 

 วิ่ง เดิน นอน 



 

 

   

ตาราง 15 ต่อ 
 

 คะแนนพจิารณา 
IOC p r 

20.นางพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 

1.00 0.65 

 
0.4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

 

เฉลยแบบทดสอบ 
 

ข้อสอบ คะแนนพจิารณา 
IOC p r 

1.ภาพสัตว์ในข้อใดบินได้ 
 
 
 
 
 
 

0.80 0.71 0.20 

2. ภาพใดคือผลไม้ 

 
 
 

1.00 

0.65 0.20 
3. ภาพใดมีเสียงดังกร่ิง ๆ 

 
 
 
 

0.80 

0.88 0.4 
 
 
 
 
 



 

 

ข้อสอบ คะแนนพจิารณา 
IOC p r 

4. สัตวช์นิดใดมีเสียงร้อง  ก๊าบก๊าบ 
 
 
 
 
 
 
 

0.80 0.65 0.2 

5. กลว้ย 
 
 
 
 
 
 
 

0.80 0.82 0.4 

6. ภาพใดคือ ดินสอ 
 
 
 
 
 
 
 

1.00 0.71 0.6 

 
 

 
 
 



 

 

ข้อสอบ คะแนนพจิารณา 
IOC p r 

7. ปลาอาศยัอยูท่ี่ใด 
 

 
 
 
 
 
 

0.80 0.65 0.4 

8. ภาพใดไม่ใช่สัตว ์
 
 
 
 
 
 
 

0.80 0.82 0.4 

 9. ภาพใดเป็นอาหารของกระต่าย   
 
 
 
 
 
 
 

0.80 0.65 0.2 

 
 
 
 
 



 

 

ข้อสอบ คะแนนพจิารณา 
IOC p r 

10. นกอาศยัอยูท่ี่ใด 
 
 
 
 
 
 
 

1.00 0.71 0.6 

11. ภาพใดเรียงล าดบัไดถู้กตอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.80 0.71 0.6 

 
 
 
 
 
 



 

 

ข้อสอบ คะแนนพจิารณา 
IOC p r 

12.  ภาพใดเรียงล าดบัไดถู้กตอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.00 0.71 0.6 

 13.  อาหารของกระต่าย 
 
 

 
 
 
 
 

0.80 0.71 0.6 

 



 

 

ตารางท่ี 16 ต่อ 
 

ข้อสอบ คะแนนพจิารณา 
IOC p r 

14                   พระอาศยัอยูท่ี่ใด .  
 
 
 
  
 
 
 

0.80 0.59 0.2 

15.    1. ภาพเงาใบไม ้
 
 
 
 
 
 

1.00 0.71 0.4 

 
 16.  ภาพเงากระต่าย 
 
 
 
 
 
 
 

1.00 0.71 0.2 

 
 
 
 



 

 

ข้อสอบ คะแนนพจิารณา 
IOC p r 

17. พยญัชนะท่ีตรงกับภาพท่ีก าหนดให้  
 
 
 
 
 
 
 

0.80 0.82 0.4 

18 พยญัชนะท่ีตรงกับภาพท่ีก าหนดให้ .   
 
 
 
 
 
 
 
 

0.80 0.82 0.4 

19                                      ค  าใดตรงกบัภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.00 0.65 0.4 

 
 
 

  ค ก   ข 

 จ  ป ด 

 วิ่ง เดิน นอน 



 

 

   

ข้อสอบ คะแนนพจิารณา 
IOC p r 

20.นางพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 

1.00 0.65 

 
 

0.4 
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