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บทคัดย่อ 
 รายงานการวิจัยนี้  มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาชุดกิจกรรมขนมไทย 
ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ ส าหรับเด็กปฐมวัย เพื่อเปรียบเทียบทักษะชีวิต ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมชุดขนมไทย 
ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่  ซึ่งกลุ่มเปูาหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นเด็กปฐมวัย ชาย – หญิง อายุ 4-5 ปี ระดับช้ัน
อนุบาล 2 ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2562  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ าร้อน  จ านวน 1 ห้องเรียน มีเด็กปฐมวัยทั้งสิ้น
รวม 10  คน เป็นเด็กหญิง 7  คน  และเป็นเด็กชาย 3 คนได้มาโดยเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล แผนการจัดกิจกรรมชุดกิจกรรมขนมไทย ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ จ านวน 20 แผนคู่มือการจัด
กิจกรรมชุดกิจกรรมขนมไทย ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ จ านวน 20 กิจกรรม แบบประเมินการวัดทักษะชีวิต จ านวน 
3 ชุด ซึ่งได้ด าเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบมีกลุ่มเปูาหมาย 1 กลุ่ม และมีการทดสอบก่อนและทดสอบ
หลังทดลองแบบOne – Group Pretest – Posttest Design สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติแบบ t-test 
(Dependent samples) 
 

ค าส าคัญ : เด็กปฐมวัย  ชุดกิจกรรม  แนวคิดมอนเตสซอรี่  ทักษะชีวิต 
 

Abstract 
This research report have objectives for studying a set of Thai dessert activities according 

to the Montessori concept for young children by comparing their life skills before and after to do 
Thai dessert activities . The target groups for this research are  boys and girls 4-5 years, In the 
kindergarten 2, semester 2, academic year 2019, ChumChon  Ban Nam Ron school, In 1 
classroom. they are 10 children, There are 7 girls and 3 boys who were chosen by their specificity. 
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Tools are used to collect data there are  Thai dessert activity plans according to the Montessori 
concept amount 20 plans, Thai dessert activities  manual according to the Montessori concept 
amount 20 activities, life skill assessment form amount 3 sets. The experiment was according to 
this research for 1 target group and they are pre-test and post-test test  which these are One - 
Group Pretest - Posttest Design. The statistic is used for data analysis were t-test (Dependent 
samples). 

 
Keywords : Young Children , Activity set, Montessori concept, Life skills 
 
 

บทน า 

 การจัดการศึกษามีความส าคัญต่อการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เพื่อให้พัฒนาเป็นคนที่มี
คุณภาพตามลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม  และประเทศชาติกระบวนการจัดการศึกษาการจัดสภาพแวดล้อม    
และประสบการณ์ที่เหมาะสมส าหรับเด็กปฐมวัย จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาในด้านความคิด  และพัฒนาการเรียนรู้ทาง
สติป๎ญญาในขั้นต่อไป  ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากสถาบันทางสังคมทุกสถาบันร่วมมือกัน             
และความร่วมมือการพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย  เป็นอย่างดีแล้วจะส่งผลให้ได้ประชากร ท่ีมีคุณภาพซึ่งจะเติบโต
มาเป็นก าลังแห่งการพัฒนาประเทศในท่ีสุด  (ศศิพันธุ์ เปี๊ยนเปี่ยสิน และคณะ.  2561 : 7 )   
 การจัดการศึกษาตามแนวคิดของมอนเตสซอรี่ว่า เป็นการสอนแบบเน้นการเรียนรู้เป็นรายบุคคล โดยเด็ก
จะได้ฝึกสัมผัสวัสดุอุปกรณ์ที่เตรียมไว้เป็นรายบุคคล โดยได้รับค าแนะน าการใช้ก่อนแล้วจากนั้นเด็กเลือกจะท า
กิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง เพื่อเป็นการฝึกการคิดริเริ่ม ความเช่ือมั่นในความสามารถของตนเอง การ ปฏิบัติกับสื่อ
การสอนของมอนเตสซอรี่จะเปิดโอกาสให้เด็กฝึกปฏิบัติ ลองผิด ลองถูก ไม่กลัวผิด กล้า เสี่ยง และเมื่อเด็กท าได้เด็ก
จะรู้สึกพอใจ และเป็นรางวัลภายในตนเอง จะไม่มีการให้คะแนน ดาว หรือ ขนม ซึ่งนับเป็นสิ่งเร้าภายนอก ท าให้เด็ก
เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ เช่ือมั่นที่ท าได้เอง ครูมีบทบาทใน การจัดการเรียนการสอนก็จริง แต่บทบาทในการสังเกต 
อ านวยความสะดวก จัดอุปกรณ์ให้เหมาะสม กับเด็กมากกว่าในกรณีที่จะให้ความช่วยเหลือแก่เด็กต้องให้เด็ก
ช่วยเหลือตัวเองก่อนแล้วจึงเข้าช่วย วิธีการสอนนี้เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง นอกจากนี้ การเรียนการสอนแบบมอนเตส
ซอรี่ ให้ความส าคัญกับความรู้สึกของเด็กจิตใจและการเรียนรู้เด็กต้องได้รับการยอมรับนับถือในความแตกต่างของ
ลักษณะเฉพาะบุคคลแต่ทุกคนสามารถซึมซาบการเรียนรู้ด้วยตนเองได้หากเด็กได้มีโอกาสและอิสระในการเลือกท า
กิจกรรมที่ครูจัดเตรียมสิ่งแวดล้อมไว้อย่างมีจุดหมาย การสังเกตและสนับสนุนของครูจะช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้ดีที่สุด
หลักการสอนของมอนเตสซอรี่ ท่ีส าคัญคือครูจะไม่ใช่ผู้ช้ีน าเด็ก (กุลยา  ตันติผลาชีวะ. 2551 : 71) 
 การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งพอสรุปได้ 5 แนวคิด ดังนี้ แนวคิดที่ 1 ทฤษฎีความแตกต่างระหว่าง
บุคคล นักการศึกษาได้น าหลักจิตวิทยามาใช้ในการเรียนการสอนโดยค านึงถึงความต้องการ ความถนัด และความ
สนใจของผู้เรียนเป็นส าคัญบุคคลมีความแตกต่างกันหลายด้าน วิธีการที่เหมาะสมที่สุดคือ การจัดการสอนรายบุคคล 
หรือการศึกษาตามสภาพ การศึกษาแบบเสรี และการศึกษาด้วยตนเอง ล้วนเป็นวิธีสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีอิสระ
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ในการเรียนตามสติป๎ญญาความสามารถ และความสนใจโดยครูเป็นผู้คอยช่วยเหลือตามความเหมาะสม  แนวคิดที่ 2 
เป็นแนวคิดที่พยายามจะเปลี่ยนการเรียนการสอนจากเดิมที่เน้นครูเป็นผู้ให้ความรู้เพียงผู้เดียว เปลี่ยนไปเป็น           
การสร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียน เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ จากสื่อการสอนแบบต่างๆ ซึ่งนิยมจัดในรูปของชุด
กิจกรรม  แนวคิดที่ 3 เป็นแนวคิดการน าสื่อการสอนหลาย ๆ อย่างมาสัมพันธ์กันอย่างมีคุณค่าที่ส่งเสริมซึ่งกันและ
กันอย่างมีระบบ สื่อการสอนอย่างหนึ่งอาจใช้เร้าความสนใจในขณะอีกอย่างหนึ่งใช้เพื่อการอธิบายข้อเท็จจริงของ
เนื้อหา และอีกชนิดหนึ่งอาจใช้เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้ง การใช้สื่อประสมช่วยให้ผู้เรียนมีประสบการณ์จาก
ประสาทสัมผัสที่ผสมผสาน กับให้นักเรียนได้ค้นพบวิธีการที่จะเรียนในสิ่งที่ต้องการได้ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น จึงเป็น
การผลิตสื่อการสอนให้เป็นสื่อประสมในรูปแบบของชุดกิจกรรมแนวคิดที่ 4 การเอากระบวนการกลุ่มมาใช้ เดิมนั้น
ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนในห้องเรียนมีลักษณะเป็นทางเดียวกล่าวคือ ครูเป็นผู้น านักเรียนเป็นผู้ตาม
นักเรียนไม่มีโอกาสฝึกการทา งานเป็นกลุ่มที่จะฝึกการเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่นเมื่อโตขึ้นจึงท างานร่วมกันไม่ได้
แนวโน้มในป๎จจุบันและอนาคตจะต้องน ากระบวนการกลุ่มสัมพันธ์มาใช้ทฤษฎีกระบวนการกลุ่มจึงเป็นแนวคิดทาง
พฤติกรรมศาสตร์ซึ่งน ามาไว้ในรูปของชุดการกิจกรรม  แนวคิดที่ 5 การนา วิธีวิเคราะห์ระบบมาใช้ในการผลิตชุด
กิจกรรมซึ่งแตกต่างไปจากการท าโครงการสอนในป๎จจุบันตรงที่ว่า ชุดกิจกรรมมีการจัดเนื้อหาวิชาและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับภาพแวดล้อมและวัยของผู้เรียนรายละเอียดตา่งๆ ได้น าไปทดลองปรับปรุงจนมีคุณภาพเชื่อถือไดแ้ล้วจงึ
น ามาใช้ และเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนด้วยตนเอง  (สุวธิดา ล้านสา. 2558 : 34-35) 
 ทักษะชีวิตเป็นสิ่งที่เด็กต้องเรียนรู้ตั้งแต่ ในช่วงวัยอนุบาลเนื่องจากเป็นวัยที่พัฒนาการในทุกๆ ด้านก าลัง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเด็กในวัยนี้เป็นช่วง วัยที่เปิดรับสิ่งต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ พร้อมจะรับการปลูกฝ๎งและพัฒนา
ลักษณะนิสัยที่ดีรวมถึงฝึกฝนทักษะต่างๆ ที่จ าเป็นเพื่อเป็นพื้นฐานส าคัญในการปรับตัวต่อการด ารงชีวิตในโลกยุค
ป๎จจุบัน ซึ่งทักษะชีวิตของเด็กวัย อนุบาลนั้น ประกอบไปด้วย ความภาคภูมิใจในตนเอง ทักษะทางสังคม การ
ช่วยเหลือตนเองและการคิด แก้ป๎ญหา ซึ่งทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย การพัฒนาทักษะชีวิตเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องมีการ
พัฒนาอย่างเป็นกระบวนการที่มีระบบและต่อเนื่อง สม่ าเสมอตั้งแต่แรกเกิดไปจนตลอดชีวิต การเริ่มต้นอย่างถูกต้อง
เหมาะสมตั้งแต่วัยเด็ก โดยมีความสอดคล้องกับ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ตลอดจนคุณธรรมพื้นฐานของชุมชน เพื่อให้
เด็กได้พัฒนาคุณลักษณะพื้นฐานในตนเอง เช่น ทักษะการรู้จักและเข้าใจตนเอง ทักษะการแสวงหาและใช้ข้อมูล 
ทักษะการคิด ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการ แก้ป๎ญหา ทักษะการจัดการ ทักษะการปรับตัว ทักษะการสื่อสารและ
สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น ทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น การเติบโตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งด้านร่างกาย 
ความคิด จิตใจ และสังคม สามารถมีชีวิตอย่าง สงบเย็นและเป็นสุขในสังคมดังนั้นการเสริมสร้างทักษะชีวิต
จ าเป็นต้องเริ่มตั้งแต่ในช่วงปฐมวัยจึงจะส่งผลดีกับเด็ก เมื่อเจริญวัยขึ้น เด็กปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดถึง 3 ปี มักจะอยู่ใน
ความดูแลของสถาบันครอบครัว และเมื่อเด็กอายุ 4 ปี จะ เป็นช่วงเวลาที่เด็กได้เรียนรู้จากสภาพแวดล้อมที่ไกลตัว
ออกไป คือ สังคมโรงเรียน เพื่อน ครู และบุคคลแวดล้อมที่ เกี่ยวข้องอื่นๆ ท าให้เด็กต้องปรับตัวในการดูแลกิจวัตร
ประจ าวัน การสื่อสารกับบุคคล การแก้ป๎ญหาสิ่งต่างๆ ด้วย ตนเอง ซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนับเป็นประสบการณ์ใหม่
ของเด็กวัยนี้ จึงอาจเกิดความขัดแย้งหรือเกิดป๎ญหาในการ ปรับตัว จึงจ าเป็นที่เด็กในช่วงปฐมวัยต้องได้รับการเรียนรู้
ที่เป็นพ้ืนฐานการคิด การตัดสินใจและแก้ป๎ญหาเพื่อการ เป็นอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปไปได้อย่างปกติ
สุข (รุ่งลาวัลย์ ละอ าคา. 2557 : 15) 
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 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจจะศึกษาวิจัยการจัดกิจกรรมชุดกิจกรรมขนมไทย ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ 
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตส าหรับเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กมีความสามารถของสมองที่ใช้บริหารจัดการชีวิตในเรื่องต่างๆ             
ซึ่งจะช่วยให้สามารถตั้งเปูาหมายในชีวิต รู้จักการวางแผน มีความมุ่งมั่น จดจ าสิ่งต่างๆ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ได้ ให้
โอกาสเด็กปรับตัวในการอยู่ร่วมกันและท างานร่วมกับผู้อื่น ฝึกความมีวินัยในการท างาน รู้จักคิดแก้ป๎ญหาด้วยตนเอง 
การลงมือท าปฏิบัติด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้ จิตการณ์ ชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้นนั้นเป็นชุดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่างมีระบบเป็นข้ันตอนเพ่ือเป็นการเพิ่มทักษะดา้นการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อให้บรรลุ
จุดประสงค์การเรียนรู้ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้ก าหนดไว้และท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดแก้ป๎ญหา การคิด
วิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์แก่เด็กปฐมวัย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การด าเนินการทดลองครั้งนี้  ด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี  2 ปีการศึกษา  2562 มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1.  จัดเตรียมกลุ่มเปูาหมาย จ านวน  10  คน 
 2.  ผู้วิจัยน าแบบทดสอบวัดทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัยไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่โรงเรียนชุมชน              
บ้านน้ าร้อน จ านวน 10 คน ท่ีก าลังศึกษาอยู่ช้ันอนุบาลปีที่ 2 ก่อนจัดกิจกรรมชุดกิจกรรมมอนเตสซอรี่  
 3.  การจัดกิจกรรมชุดกิจกรรมขนมไทย ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ ตามแผน          
การจัดกิจกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นในเวลาในการทดลอง 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ  5  วัน วันละ 30 นาที เวลา 10.00 – 
10.30 น. ในกิจกรรมเสรีระหว่างวันท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562ถึงวันท่ี  27 ธันวาคม พ.ศ. 2562  
 4. ท าการประเมินหลังจากการด าเนินกิจกรรมชุดกิจกรรมขนมไทย ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่สิ้นสุด โดยใช้
แบบประเมินทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัยชุดเดิม กับเด็กปฐมวัยกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 

5. น าข้อมูลที่ได้จาการวัดทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัยมาวิเคราะห์ตามวิธีการสถิติ ต่อไป 

 
ผลการวิจัย 

 1.  การศึกษา ก่อนการจัดกิจกรรมชุดกิจกรรมขนมไทย  ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต
ส าหรับเด็กปฐมวัย มีค่าร้อยละ 39.33 หลังการจัดกิจกรรมชุดกิจกรรมขนมไทย  ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่          
เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับเด็กปฐมวัย มีค่าร้อยละ 78.00 ส่งผลให้มีคะแนนการพัฒนาทักษะชีวิตโดยมีค่าร้อยละ 
38.66  แสดงว่าเด็กมีทักษะชีวิตสูงขึ้นกว่าก่อนการจัดกิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 2.  ทักษะความคิดสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย  โดยแยกเป็นรายด้าน  ได้แก่  ด้านแก้ป๎ญหาด้านตัดสินใจ 
และด้านความมีวินัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
       2.1  ด้านแก้ป๎ญหา  พบว่าก่อนการจัดกิจกรรมชุดกิจกรรมขนมไทย  ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่          
เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับเด็กปฐมวัย มีค่าร้อยละ 40.00 หลังจัดการจัดกิจกรรมชุดกิจกรรมขนมไทย               
ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับเด็กปฐมวัย  มีค่าร้อยละ 82.00 ส่งผลให้มีคะแนนการพัฒนา
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ทักษะชีวิตด้านการแก้ป๎ญหาสูงโดยรวมสูงขึ้นโดยมีค่ าร้อยละ 42.00 แสดงว่าเด็กมีทักษะทักษะชีวิตด้าน             
การแก้ป๎ญหา สูงขึ้นกว่าก่อนการจัดกิจกรรม  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
                   2.2  ด้านการตัดสินใจ พบว่า ก่อนการจัดกิจกรรมชุดกิจกรรมขนมไทย  ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ 
เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับเด็กปฐมวัย มีค่าร้อยละ 38.00 หลังการจัดกิจกรรมชุดกิจกรรมขนมไทย  ตามแนวคิด
มอนเตสซอรี่ เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับเด็กปฐมวัย มีค่าร้อยละ 80.00 ส่งผลให้มีคะแนนการพัฒนาทักษะชีวิต
ด้านการตัดสินใจ โดยรวมสูงขึ้นโดยมีค่าร้อยละ 42.00 แสดงว่าหลังจากการจัดกิจกรรมชุดกิจกรรมขนมไทย             
ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับเด็กปฐมวัย เด็กมีทักษะชีวิตด้านการตัดสินใจ สูงขึ้นกว่าก่อน
การจักกิจกรรม  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
                  2.3  ด้านความมีวินัย พบว่า ก่อนการจัดกิจกรรมชุดกิจกรรมขนมไทย  ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่   
เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับเด็กปฐมวัย มีค่าร้อยละ 40.00 หลังการจัดกิจกรรมชุดกิจกรรมขนมไทย  ตามแนวคิด
มอนเตสซอรี่ เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับเด็กปฐมวัย มีค่าร้อยละ 72.00 ส่งผลให้มีคะแนนการพัฒนาทักษะชีวิต
ด้านความมีวินัย โดยรวมสูงขึ้นโดยมีค่าร้อยละ 32.00 แสดงว่าหลังจากการจัดกิจกรรมชุดกิจกรรมขนมไทย             
ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับเด็กปฐมวัย เด็กมีทักษะชีวิตด้านความมีวินัย สูงขึ้นกว่าก่อน
การจักกิจกรรมซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
      

 

 
ภาพที่  4.1  กราฟแสดงผลการศึกษาเปรียบเทียบทักษะชีวิต ส าหรับเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมชุด              
                ขนมไทยตามแนวคิดมอนเตสซอร่ี 

 

ด้านการแก้ปัญหา ด้านการตดัสนิใจ ด้านความมีวินยั 
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จากภาพท่ี  4.1  แสดงให้เห็นว่าทักษะชีวิตส าหรับเด็กปฐมวัย ด้านการแก้ป๎ญหาก่อนการทดลอง มีค่าร้อย

ละ (P = 40.00,  ̅ = 2.00) หลังการทดลอง มีค่าร้อยละ (P = 82.00,  ̅ = 4.10) ด้านการตัดสินใจก่อนการทดลอง  

มีค่าร้อยละ (P = 38.00,  ̅ = 1.90) หลังการทดลอง มีค่าร้อยละ (P = 80.00,  ̅ = 4.00) ด้านความมีวินัยก่อน  

การทดลอง  มีค่าร้อยละ (P= 40.00,  ̅ = 2.00) หลังการทดลอง มีค่าร้อยละ (P= 72.00 ,  ̅ = 3.60) และค่าเฉลี่ย

ของทักษะชีวิตส าหรับเด็กปฐมวัยโดยรวมก่อนการทดลองมีค่าร้อยละ (P= 39.33,  ̅ = 5.90) หลังการทดลองมีค่า

ร้อยละ (P= 78.00,  ̅ = 11.70) แสดงว่าทักษะชีวิตส าหรับเด็กปฐมวัยหลังการทดลอง ทั้งแบบจ าแนกรายด้านและ
แบบภาพรวมมีค่าเฉลี่ยที่สูงข้ึนกว่าก่อนการทดลอง  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีก าหนดไว้ 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยในครั้งนี้ท าให้ทราบว่า  เด็กปฐมวัยมีทักษะชีวิต โดยภาพรวมคะแนนทักษะชีวิต หลังการจัด
กิจกรรมชุดกิจกรรมขนมไทยตามแนวคิดมอนเตสซอรี่  สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมชุดกิจกรรมขนมไทย  ตามแนวคิด
มอนเตสซอรี่ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  และเมื่อพิจารณารายด้าน  พบว่าทุกด้าน  ได้แก่  ด้านแก้ป๎ญหา 
ด้านการตัดสินใจ  และด้านความมีวินัย สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมชุดกิจกรรมขนมไทย  ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่   
ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สามารถน ามาอภิปรายได้ดังต่อไปนี้ 

1.  การศึกษา ก่อนการจัดกิจกรรมชุดกิจกรรมขนมไทย  ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต
ส าหรับเด็กปฐมวัย มีค่าร้อยละ 39.33  หลังการจัดกิจกรรมชุดกิจกรรมขนมไทย ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่             
เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับเด็กปฐมวัย มีค่าร้อยละ 78.00 ส่งผลให้มีคะแนนการพัฒนาทักษะชีวิตโดยมีค่าร้อยละ 
38.66  แสดงว่าเด็กมีทักษะชีวิตสูงขึ้นกว่าก่อนการจัดกิจกรรม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดกิจกรรมชุดกิจกรรมขนม
ไทย  ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่  ซึ่งจัดในทั้งหมด  4  สัปดาห์  คือ   ชุดที่ 1 ขนมไทยภาคกลาง ชุดที่ 2 ขนมไทยภาค
อีสาน ชุดที่ 3 ขนมไทยภาคเหนือ ชุดที่ 4 ขนมไทยภาคใต้ ประกอบด้วย  20  กิจกรรม ซึ่งจะเป็นการจัดกิจกรรมเสรี
วันละ  5  ในระยะเวลา  4  สัปดาห์  ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นกิจกรรมที่สามารถดึงดูดความสนใจของเด็กปฐมวั ย   
ท าให้ เด็กเกิดจินตนาการ เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ช่วยส่งเสริมทักษะชีวิต ด้านการแก้ป๎ญหา                      
ด้านการตัดสินใจ และด้านความมีวินัย ซึ่งท าให้เด็กมีทักษะชีวิตดีขึ้น  ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลอ้งกับผลงานวิจัยของว
ชิราภรณ์ ยาพรม(2559)ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบจิตตป๎ญญาที่มีต่อทักษะ          
การคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันอนุบาลปี ที่ 2ผลการวิจัยพบว่าการสร้างและประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม                
การจัดการเรียนรู้แบบจิตตป๎ญญาที่มีต่อทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันอนุบาลปี ที่ 2 ผลปรากฏดังนี้มี
ประสิทธิภาพ 82.19/83.25 การทดลองใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบจิตตป๎ญญาที่มีต่อทักษะการคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันอนุบาลปี ท่ี 2 ผลปรากฏว่า ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบจิตตป๎ญญาสูงกว่าคะแนน
ทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  กมลรัตน์ กมลสุทธิ. 
2555 : 35-36  ศึกษาการจัดการเรียนการสอนศิลปะ ในระดับชั้น อนุบาลที่ใช้แนวการศึกษามอนเตสซอรี่ ประชากร
ที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ผู้บริหารของโรงเรียน 5 คน ผู้เช่ียวชาญของโรงเรียน 5 คน และผู้สอนในระดับอนุบาล 
21 คน จากโรงเรียนที่ใช้แนว การศึกษามอนเตสซอรี่ในการจัดการศึกษาและอยู่ในสมาคมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเด็ก
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เป็นส าคัญ ผลการวิจัย พบว่า การจัดการเรียนการส อนศิลปะในระดับช้ันอนุบาลที่ใช้แนวการศึกษามอนเตสซอรี่ 
แบ่งได้ 8 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านจุดประสงค์การเรียนการสอนศิลปะ ให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติเพื่อ ส่งเสริมพัฒนาการ 
5 ด้าน ได้แก่ ร่างกาย สติป๎ญญา อารมณ์ สังคม ภาษา ฝึกการใช้ตา มือและประสาทสัมผัสทั้ง 5 ให้ท าหน้าที่สัมพันธ์
กัน 2) ด้านหลักสูตร/เนื้อหา/กิจกรรม มีการใช้เนื้อหาจาก เรื่องที่ง่ายไปสู่เรื่องที่ยาก โดยจะใช้หัวข้อเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต 
เช่น เด็ก พ่อแม่ บุคคล พืช สัตว์ เป็น หัวข้อในการปฏิบัติกิจกรรมศิลปะ เทคนิคที่ใช้ในการจัดกิจกรรมส่วนใหญ่เน้น             
การประดิษฐ์และการ วาดภาพระบายสี3) ด้านวิธีสอนใช้วิธีการสาธิตวิธีการท าให้เด็กดูทีละขั้นตอน มีการบูรณาการ
ศิลปะ เข้ากับกิจกรรมด้านนิสัยการท างาน ครูผู้สอนอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมศิลปะให้ด าเนินไป           
อย่างราบรื่นในการจัดเตรียมด้านอุปกรณ์ สถานท่ี 4) ด้านผู้สอนจะให้ความส าคัญกับความแตกต่าง ของผู้เรียนแต่ละ
คน เน้นการสังเกตเด็กเป็นรายบุคคล ให้ความส าคัญกับการเตรยีมสิง่แวดลอ้มท่ี เหมาะสมซึ่งจะช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้ดี 
5) ด้านผู้เรียนสามารถเลือกท ากิจกรรมและอุปกรณ์ได้ตาม ความสนใจ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และช่วยเหลือผู้อื่น 
สามารถปฏิบัติงานได้เสร็จสมบูรณ์ตามเวลาที่ ก าหนด ผู้เรียนสามารถเก็บอุปกรณ์เมื่อใช้เสร็จ สามารถดูแล            
ความสะอาดหลังปฏิบัติกิจกรรม 6) ด้านอุปกรณ์และสื่อการสอนมีการจัดเก็บอุปกรณ์ไว้บนช้ัน ตามหมวดหมู่ 
อุปกรณ์ที่ใช้ในช้ันเรียน จะคัดสรรให้มีน้ าหนัก ขนาดและรูปร่างที่เหมาะสมกับมือเด็ก เหมาะสมกับการใช้งานใน
กิจกรรมแต่ละประเภท ครูผู้สอนจะท าการสังเกตความสนใจของผู้เรียนที่มีต่ออุปกรณ์แต่ละชนิด 7) ด้านการวัด และ
การประเมินผล ใช้วิธีการสังเกตในการประเมินผล ท าการประเมินผลจากพัฒนาการ ในการท ากิจกรรมและการใช้
อุปกรณ์ ความมีระเบียบวินัยในการท างาน ความตั้งใจในการท ากิจกรรมและการ และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ สกล วรเจริญศรี. 2550 : 60).  กล่าวว่า ได้ศึกษาการใช้กิจกรรมทักษะชีวิต เพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง
ในการปูองกันการติดยาบ้า ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนบ้านเวียงแก้ว จังหวัดเชียงราย โดยมี
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาผลการใช้กิจกรรมทักษะชีวิตเพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองในการปูองกัน 
การติดยาบ้า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 15 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรม
การพัฒนาทักษะชีวิต จ านวน 8 กิจกรรม เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ผลจากการศึกษา พบว่า นักเรียนมีระดับคะแนน         
การเห็นคุณค่าในตนเองในด้านครอบครัว ด้านโรงเรียน และด้านเพื่อนก่อนและหลังการทดลองไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่มีระดับการเห็นคุณค่าในตนเองต่อการปูองกันการติดยาบ้าแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่หลังจากได้รับการจัดกิจกรรมการพับ  เด็กปฐมวัยมีระดับความคิดสร้างสรรค์อยู่ใน
ระดับสูง 

2.  ทักษะความคิดสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย  โดยแยกเป็นรายด้าน  ได้แก่  ด้านแก้ป๎ญหา           
ด้านตัดสินใจ และด้านความมีวินัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
       2.1  ด้านแก้ป๎ญหา  พบว่าก่อนการจัดกิจกรรมชุดกิจกรรมขนมไทย  ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่            
เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับเด็กปฐมวัย มีค่าร้อยละ 40.00 หลังจัดการจัดกิจกรรมชุดกิจกรรมขนมไทย          
ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับเด็กปฐมวัย  มีค่าร้อยละ 82.00 ส่งผลให้มีคะแนนการพัฒนา
ทักษะชีวิตด้านการแก้ป๎ญหาสูงโดยรวมสูงขึ้นโดยมีค่าร้อยละ 42.00 แสดงว่าเด็กมีทักษะทักษะชีวิตด้าน           
การแก้ป๎ญหา สูงขึ้นกว่าก่อนการจัดกิจกรรม  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
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                   2.2  ด้านการตัดสินใจ พบว่า ก่อนการจัดกิจกรรมชุดกิจกรรมขนมไทย  ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ 
เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับเด็กปฐมวัย มีค่าร้อยละ 38.00 หลังการจัดกิจกรรมชุดกิจกรรมขนมไทย  ตามแนวคิด
มอนเตสซอรี่ เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับเด็กปฐมวัย มีค่าร้อยละ 80.00 ส่งผลให้มีคะแนนการพัฒนาทักษะชีวิต
ด้านการตัดสินใจ โดยรวมสูงขึ้นโดยมีค่าร้อยละ 42.00 แสดงว่าหลังจากการจัดกิจกรรมชุดกิจกรรมขนมไทย              
ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับเด็กปฐมวัย เด็กมีทักษะชีวิตด้านการตัดสินใจ สูงขึ้นกว่าก่อน
การจักกิจกรรม  ซึง่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
          2.3  ด้านความมีวินัย พบว่า ก่อนการจัดกิจกรรมชุดกิจกรรมขนมไทย  ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่               
เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับเด็กปฐมวัย มีค่าร้อยละ 40.00 หลังการจัดกิจกรรมชุดกิจกรรมขนมไทย  ตามแนวคิด
มอนเตสซอรี่ เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับเด็กปฐมวัย มีค่าร้อยละ 72.00 ส่งผลให้มีคะแนนการพัฒนาทักษะชีวิต
ด้านความมีวินัย โดยรวมสูงขึ้นโดยมีค่าร้อยละ 32.00 แสดงว่าหลังจากการจัดกิจกรรมชุดกิจกรรมขนมไทย              
ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับเด็กปฐมวัย เด็กมีทักษะชีวิตด้านความมีวินัย สูงขึ้นกว่าก่อน
การจักกิจกรรมซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับสกล วรเจริญศรี. 2550 : 59).  กล่าวว่า ได้ศึกษา
เรื่อง การสร้างเสริมทักษะชีวิตเพื่อปูองกันการเสพยาบ้าในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัด
สโุขทัย โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 84 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองจ านวน 
45 คน และกลุ่มเปรียบเทียบจ านวน 39 คนโดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ การศึกษาประสิทธิผลของ
โปรแกรมการสร้างเสริมทักษะชีวิตเพื่อปูองกันการเสพยาบ้าของนักเรียน ตลอดจนเพื่อเพิ่มทักษะชีวิตในด้าน             
การเห็นคุณค่าในตนเอง การตระหนักในตนเอง ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการจัดการกับความเครียด ทักษะการ
ปฏิเสธ ตลอดจนการมีพฤติกรรมปูองกันการเสพยาบ้า ผลจากการศึกษาพบว่า โปรแกรมการสร้างเสริมทักษะชีวิตมี
ประสิทธิผล โดยมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งกล่าวได้ว่า นักเรียนมีคะแนนการเปลี่ยนแปลงในด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง 
การมีความตระหนักในตนเอง มีทักษะการตัดสินใจ ทักษะการจัดการกับความเครียด ทักษะการปฏิเสธ และมี
พฤติกรรมการปูองกันการเสพยาบ้าเพิ่มขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะ 

          1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
          1.1  การจัดกิจกรรมชุดชุดขนมไทย ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับเด็กปฐมวัย 
ผู้สอนจะต้องศึกษากระบวนการจัดกิจกรรมให้เข้าใจ เพื่อท่ีจะได้ผลที่ดีส าหรับผู้เรียน 
          1.2  การจัดกิจกรรมชุดกิจกรรมขนมไทย ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับเด็กปฐมวัย 
ควรค านึงถึงความเหมาะสมกับวัย และสมาธิความสนใจของผู้เรียนให้เหมาะสมกับวัยโดยผู้เรียนที่มีอายุ 4-5 ปี 
           2.  ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัย 
           2.1  ควรมีการพัฒนาชุดกิจกรรมให้มีความแปลกใหม่เพิ่มขึ้น 
           2.2  ควรมีการจัดกิจกรรมตามแนวคิดมอนเตสซอรี่เพื่อส่งเสริมทักษะด้านอื่นๆต่อไป 
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กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีนั้น เนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากรองศาสตราจารย์            
ดร.สรวงพร กุศลส่ง   ที่ปรึกษาประจ าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ซึ่งให้ค าปรึกษา  ค าแนะน า  ตรวจสอบแก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่  ปลูกฝ๎งให้ผู้วิจัยรักการท างาน  สนับสนุนให้ก าลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ผู้วิจัยมาโดยตลอด  ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาและขอกราบขอบพระคุณไว้เป็นอย่าง ขอกราบขอบพระคุณ  
เจ้าหน้าที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ที่ช่วยเหลือในการค้นคว้า
ข้อมูลประกอบการท างานวิจัย ขอกราบขอบพระคุณผู้อ านวยการโรงเรียนกกไทรและครูประจ าช้ันอนุบาลปีที่  2            
ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการ Try  out  ขอกราบขอบพระคุณผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้าน
น้ าร้อนและครูประจ าชั้นอนุบาลปีที่  2  ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการใช้กลุ่มเปูาหมายเพื่อทดลองการวิจัย  และค่อย
ให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาที่ท าการทดลองวิจัย  ขอกราบขอบพระคุณบิดา  มารดา  และครอบครัวที่ให้การ
สนับสนุนการศึกษาครั้งน้ีอย่างดียิ่ง  และให้ก าลังใจ  รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณที่ใช้ในการท าวิจัยในครั้งนี้ให้ผู้วิจัย
มาโดยตลอดระยะเวลาที่ท าการวิจัยตั้งแต่ต้นจนส าเร็จ 
 

เอกสารอ้างอิง 
กุลยา  ตันติผลาชีวะ.  (2551.)  รูปแบบการเรียนการสอนปฐมวัยศึกษา.  กรุงเทพฯ: เบรน-เบส บุ๊ค. 
สุวธิดา ล้านสา.  (2558).  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพ่ือส่งเสริม  
            ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4.    
             วิทยานิพนธ์ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา หลักสูตร และการนิเทศ  ภาควิชาหลักสูตรและ 
            วิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.  (ฉบับส าเนา). 
รุ่งลาวัลย์ ละอ าคา. (2557). ทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย: แก่นแห่งชีวิตที่เสริมสร้างได้จากครอบครัว . (ฉบับ 
 ส าเนา) 
หลักสูตรปฐมวัย.  (2560).  หนังสือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุธศักราช 2560 . กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา” ครั้งที่ 3 
27 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

1210 
 

ผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาท่ีมีต่อทักษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย 
Effects of Didactic Game Activity on Cognitive Skills for  

Early Childhood Children 
 

ภิรดา  สขีาว1*  วราภรณ ์ อ่ าอ้น2 
Pirada  Seekaow1*  Waraporn  Amaon2 

1*นักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั สังกัด คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

2อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยสังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏพบิูลสงคราม 
 E-mail : V.aom2550@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาที่มีต่อทักษะทางการคิด
ส าหรับเด็กปฐมวัยและเพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรม โดยใช้เกม
การศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่  3 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก จังหวัด
พิษณุโลก ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 25 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย แผนการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาที่มีต่อทักษะทางการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย เกม
การศึกษาท่ีผู้วจิัยสร้างขึ้น จ านวน 8 ชุด และแบบประเมินวัดทักษะการคิดก่อนและหลังจ านวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ ผลการศึกษาพบว่าจากการศึกษาผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา
ที่มีต่อทักษะทางการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยก่อนการใช้กิจกรรมเกมการศึกษามีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 9.8 และคะแนนเฉลี่ยหลังการใช้ กิจกรรมเกมการศึกษาเท่ากับ 16.64 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 6.84 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายบุคคลพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้น    
     

ค าส าคัญ : กิจกรรมเกมการศึกษา,ทักษะการคิด,เด็กปฐมวยั 

 
Abstract 

       This research study is effects of didactic game activity on cognitive skills for early Childhood 
Children the thinking skills of early childhood before and after the event using educational games. 
The sample snippet used in this research is the third year  of the School of Watjantawanork 
School, semester 2, 2019. The sample used in this research is the student of early childhood 3 
years of 25 people. The tools used in this research were plan to develop an educational of 
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didactic game activity on cognitive skills. The game plan of eight cognitive skills for early 
childhood education. The statistics used in the analysis are average and percentage. The study 
found that based on the results of game events, the study results on cognitive skills for primary 
childhood, overall average scores before the use of games, studied averages of 9.8 points and an 
average score after using the education game was 16.64 percent, an average score of 6.84 
percent. Furthermore, mostly students have increased scores after studying when considered 
individually.  
 
Keyword : Educational Games, Cognitive Skills, Early Childhood 

 
บทน า 

การคิดเป็นกระบวนการทางสมองที่เกิดขึ้นภายในตน ซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถของสมองของมนุษย์  
เป็นความสามารถเฉพาะบุคคล การคิดเริ่ มต้นเมื่อมีการกระตุ้นประสาทการรับรู้จากสิ่งแวดล้อม และสมอง              
มีการเลือกรับรู้การกระตุ้นนั้นสมองของมนุษย์สามารถคิดได้ตั้งแต่ขั้นต่ า คือ การคิดสิ่งที่ง่ายไม่ซับซ้อน จนถึง            
ขั้นการคิดขั้นสูงซึ่งเป็นการคิดที่ซับซ้อน ทั้งนี้ความสามารถในการคิดจะมีการพัฒนาเป็นล าดับจากง่ายไปยาก ดิวอี้ 
(Dewey. 1933:306 อ้างถึงใน ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2556, หน้า 3) สอดคล้องกับ การคิดเป็นเรื่องที่ส าคัญเป็นอย่าง
มากในการจัดการศึกษาเพื่อให้ได้ทรัพยากรที่มีคุณภาพสูงซึ่งเด็กเป็นทรัพยากรที่ส าคัญและมีคุณค่าในการพัฒนา
ประเทศให้เจริญก้าวหน้าพัฒนาการในวัยเด็กจะเป็นพื้นฐานอันมั่นคงต่อไปในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กปฐมวัย
ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ส าคัญที่สุดส าหรับการพัฒนาของชีวิต (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2556, หน้า 1)   
 เกมการศึกษาว่า เกมการศึกษาเป็นกิจกรรมการเล่นที่จัดขึ้นเพื่อการจัดกิจกรรมประโยชน์ในการเรียนการ
สอน หรือด้านการศึกษา ช่วยให้ผู้เล่นเป็นผู้มีความสังเกตดี ช่วยให้มองเห็นสิ่งที่ควรจะได้เห็น ได้ฟ๎ง หรือคิดอย่าง
รวดเร็ว  สามารถพัฒนาการคิดให้คิดหาเหตุผลจากการเล่น อุษารัตน์  ตังควิเวชกุล (2550: 50) ซึ่งจิตรลดา เอมแบน 
(2547 : 27) กล่าวไว้ว่า เกมการศึกษา หมายถึง กิจกรรมหรือสื่อที่จะช่วยพัฒนาความคิดช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้   
มีทักษะการสังเกต  สามารถคิดหาเหตุผลได้ เกมการศึกษาช่วยให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจในสิ่งที่เรียนสอดคล้อง
กับ เกมการศึกษาว่า เป็นเกมการเล่นท่ีช่วยพัฒนาสติป๎ญญา มีกฎเกณฑ์กติกาง่ายๆ เด็กสามารถเล่นคนเดียวหรือเล่น
เป็นกลุ่มได้ ช่วยให้เด็กรู้จักสังเกต (บูรชัย ศิริมหาสาคร 2545 : 79)  
  ในการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา พัฒนาการทั้ง 4 ด้านคือ พัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการ
ทางด้านอารมณ์ พัฒนาการทางด้านสังคมและพัฒนาการทางด้านสติป๎ญญา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยนั้น
จ าเป็นต้องผ่านการเล่นอย่างมีความหมาย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้โดยอาศัยกิจกรรมเกมการศึกษา เพื่อให้เด็กเกิดความ
สนุกสนาน ความรู้ ทักษะต่างๆตามที่ตั้งเปูาหมายไว้ ในการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนช้ันอนุบาล 3 โรงเรียนวัดจันทร์
ตะวันออก จังหวัดพิษณุโลก พบว่า นักเรียนยังไม่สามารถคิดวิเคราะห์ ในสิ่งต่างๆได้ ซึ่งทักษะการคิดถือเป็นหนึ่งใน
ทักษะพื้นฐานท่ีสามารถช่วยและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในอนาคตได้ ทั้งนี้ในการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
การคิด จึงจ าเป็นต้องอาศัยกิจกรรมเกมการศึกษาในรูปแบบของชุดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้เกิดทักษะ
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การคิดมากขึ้นและส่งเสริมให้เด็กเกิดการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพต่อไป    
 ดังนั้นผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาที่มีต่อทักษะทางการคิดส าหรับเด็ก
ปฐมวัยโดยใช้เกมการศึกษาที่มีต่อทักษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัยช้ันอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 
จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยที่ได้จะเป็นแนวในการพัฒนาผลการเรียนรู้ของเด็กให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาท่ีมีต่อทักษะทางการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย 

2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดก่อนและหลังการจัดกิจกรรมโดยใช้เกมการศึกษา   
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยก่อนทดลอง (Pre-Experimental Design) ผู้วิจัยได้ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ  
One Group Pretest – Posttest Design 
 1. กลุ่มเป้าหมาย 
  กลุ่มเปูาหมายที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือ นักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 
จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 25 คน 

2. เคร่ืองมือการวิจัย  
2.1 แผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาที่มีต่อทักษะ 

ทางการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย เกมการศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจ านวน 8 แผน ได้แก่   
ชุดที่ 1 ชุดสามเหลี่ยมความคิด  
ชุดที่ 2 ชุดสี่เหลี่ยมน่ามอง  
ชุดที่ 3 ชุดวงกลมมหัศจรรย์  
ชุดที่ 4 ชุดหัวใจหลากสี   
ชุดที่ 5 ชุดเห็ดหรรษา   
ชุดที่ 6 ชุดดินสอจินตนาการ  
ชุดที่ 7 ชุดจรวดสร้างสรรค์  
ชุดที่ 8 ชุดพี่วาฬสดใส      

2.2 เกมการศึกษา จ านวน 8 ชุด ได้แก่       
ชุดที่ 1 สามเหลีย่มความคิด          
ชุดที่ 2 สี่เหลี่ยมนา่มอง         
ชุดที่ 3 วงกลมมหัศจรรย์          
ชุดที่ 4 หัวใจหลากสี          
ชุดที่ 5 จรวดสร้างสรรค ์         
ชุดที่ 6 เห็ดหรรษา      
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ชุดที่ 7 พ่ีวาฬสดใส          
ชุดที่ 8 ดินสอจินตนาการ        
 2.3.แบบประเมินทักษะการคดิจ านวน 10 ข้อ ประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คน เพือ่วัด
ความสอดคล้องระหวา่งแบบประเมินแต่ละข้อกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด โดยใช้สูตร IOC เท่ากับ 0.50 
ขึ้นไป  

ผลประเมินพบว่ามีค่า IOC เท่ากับ 0.66-1.00 มีความเที่ยงตรงใช้ได้  

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ตารางที่ 1 การจัดกิจกรรมชุดเกมการศึกษา 
 

สัปดาห์ท่ี วันที ่ เวลา ชุดกิจกรรมเกมการศึกษา 
1 วันท่ี 8 และ 9 มกราคม 2563 09.00 - 09.30 น. ชุดที่ 1 สามเหลีย่มความคิด 
2 วันท่ี 15 และ 16 มกราคม 2563 09.00 - 09.30 น. ชุดที่ 2 สี่เหลี่ยมนา่มอง 
3 วันท่ี 22 และ 23 มกราคม 2563 09.00 - 09.30 น. ชุดที่ 3 วงกลมมหัศจรรย ์
4 วันท่ี 29 และ 30 มกราคม 2563 09.00 - 09.30 น ชุดที่ 4 หัวใจหลากส ี
5 วันท่ี 5 และ 6 กุมภาพันธ์ 2563 09.00 - 09.30 น. ชุดที่ 5 จรวดสร้างสรรค ์
6 วันท่ี  12 และ 13 กุมภาพันธ์ 2563 09.00 - 09.30 น. ชุดที่ 6 เห็ดหรรษา 
7 วันท่ี 19 และ 20 กุมภาพันธ์ 2563 09.00 - 09.30 น. ชุดที่ 7 พ่ีวาฬสดใส 
8 วันท่ี  24 และ 25 กุมภาพันธ์ 2563 09.00 - 09.30 น ชุดที่ 8 ดินสอจินตนาการ 

 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 4.1. การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย และค่าเฉลี่ยร้อยละ ส าหรับการศึกษาทักษะการคิดก่อนและหลัง  
การจัดกิจกรรมเกมการศึกษา  
 5. ผลการวิจัย 
   ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาท่ีมีต่อทักษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย 

Test N �̅� ค่าเฉลี่ยร้อยละ 
T1 25 9.8 39.2 
T2 25 16.64 66.56 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาที่มีต่อทักษะทางการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย 
จ านวน 25 คน ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ย 9.8 และมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 39.2 หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ย 16.64  
และมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 66.56 
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6. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
ผลการวิจัย  
จากการศึกษาผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาที่มีต่อทักษะทางการคิดส าหรับเด็กปฐมวัยโดยภาพรวม  

คะแนนเฉลี่ยก่อนการใช้กิจกรรมเกมการศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.8 และคะแนนเฉลี่ยหลังการใช้กิจกรรมเกมารศึกษา
เท่ากับ 16.64 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 6.84 เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคลพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้น  

 

อภิปรายผล         

จากการวิจัยผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาท่ีมีต่อทักษะทางการคิดส าหรับเด็กปฐมวัยสามารถอภิปรายผล 
ได้ดังนี้            
 หลักการจัดกิจกรรมผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาที่มีต่อทักษะทางการคิดส าหรับเด็กปฐมวัยพบว่าเด็ก
ปฐมวัยมีทักษะการคิดเพิ่มขึ้นอาจจะเนื่องมาจากการที่เด็กได้ใช้ประสบการณ์เดิมและกระท าซ้ าๆ ในแต่ละวันจนเกิด
ความช านาญในกิจกรรมเกมการศึกษาท่ีผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจึงท าให้เกิดทักษะการคิดได้ อย่างหลากหลายและต่อยอดไป
ในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ รุ่งทิพย์ ศรสิงห์ (2560). ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ป๎ญหาทักษะ
เด็กปฐมวัยโดยใช้เกมการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยอายุ 3-4 ปีที่ศึกษาอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในโรงเรียน
วัดวังส าโรงอ าเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรจ านวน 16 คน หลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษา  
เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการคิดแก้ป๎ญหาสูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 และพรพิมล ช่วยชูวงศ์ (2555). ได้ศึกษาการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์และทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ส าหรับเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
ประสบการณ์โดยใช้เกมการศึกษามกีารพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณติศาสตรแ์ละการคิดเชิงวิเคราะห์สูงกว่าก่อนการจดั
ประสบการณ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความพึงพอใจทักษะเด็กปฐมวัยต่อการจัดประสบการณ์โดยใช้เกม
การศึกษาโดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ นิฤมล สุวรรณศรี (2555 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4M เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลส าหรับเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4M พบว่าสามารถน าไปส่งเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผล
ส าหรับเด็กปฐมวัยได้ตามความคิดเห็นทักษะผู้เช่ียวชาญโดยค่าดัชนีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.00-4.80         
 2. ผลการศึกษาประสิทธิผลทักษะรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4M พบว่าเด็กปฐมวัยกลุ่มทดลองมีทักษะ 
การคิดเชิงเหตุผลหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และกลุ่มทดลองมีทักษะ
การคิดเชิงเหตุผลสูงกว่ากลุ่มควบคุมหลังการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านการขยายผลการใช้
รูปแบบ 4M ไปใช้ในสภาพจริงพบว่ามีความเหมาะสมในระดับมากและมากที่สุดค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.00 -4.67 สามารถ
น าไปใช้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลในเชิงปฏิบัติกับเด็กปฐมวัยได้  
1. ข้อเสนอแนะในการวิจัย         
  1 .จากการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาสามารถใช้กิจกรรมเกมการศึกษาร่วมกับรูปแบบอื่นเพื่อ
ส่งเสริมทักษะการคิดได้ เช่น กิจกรรมเกมการศึกษากับการเรียนรู้ หรือกิจกรรมเกมการศึกษากับทักษะกระบวนการ  
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ทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น         
  2. จากการทดลองพบว่าระยะเวลาในการทดลองควรมีเวลาเพิ่มขึ้นจาก 40 นาที เป็น 60 นาที 
2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป       
  1. ควรมีการศึกษาทักษะต่างๆ จากการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา เช่น ทักษะการคิดสร้างสรรค์  
ทักษะการคิดวิเคราะห์ เป็นต้น        
             2. ควรมีการจัดกิจกรรมอื่นที่จะช่วยส่งเสริมทักษะการคิดในเด็กปฐมวัย เช่น กิจกรรมการเล่า
นิทาน  กิจกรรมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
 

กิตติกรรมประกาศ         

 การวิจัยการศึกษาปฐมวัย เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาที่มีต่อทักษะทางการคิดส าหรับเด็ก
ปฐมวัย ส าเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์อย่างยิ่งจากท่านอาจารย์วราภรณ์ อ่ าอ้น กรุณาให้ค าปรึกษาแนะน าแก้ไข
ข้อบกพร่องต่างๆ ซึ่งผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดส าหรับเด็ก
ปฐมวัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อครู และผู้เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยด้วยและขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้          
ณ ท่ีนี้ด้วย  
            ขอขอบคุณผู้เป็นเจ้าของเอกสาร ต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ให้ได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาจนรายงาน
เล่มนี้ส าเร็จ ส าหรับข้อบกพร่องต่างๆที่อาจเกิดขึ้นนั้น ยินดีที่จะรับฟ๎งค าแนะน าจากทุกท่านท่ีได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยต่อไป        
 คุณค่าและประโยชน์ของงานวิจัยฉบับนี้ ขอมอบเป็นเครื่องบูชาบิดา มารดา ที่ได้อบรมเลี้ยงดู ช่วยเหลือ  
และให้ก าลังใจ ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่าน ทั้งในอดีตและป๎จจุบันที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา ความรู้แก่ผู้วิจัย  
ท าให้ได้รับประสบการณ์ที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่ง 
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การจัดกิจกรรมโดยใชห้นังสือสามมติิตามแนวคิด BBL เพื่อส่งเสริมทักษะ   
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 

Organizing activities using 3D books based on the BBL 
philosophy to promote mathematical skills for preschool 

children 
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บทคัดย่อ 
 รายงานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือสามมิติตามแนวคิดของ BBL
ส าหรับเด็กปฐมวัยและเพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
หนังสือสามมิติตามแนวคิด BBL กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีท่ี 1 อายุ 3 – 
4 ปี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน)  ซึ่งได้รับมาจากวิธีการสุ่มแบบง่ายโดยใช้
ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แผนการจัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือสามมิติตาม
แนวคิด BBLจ านวน 20 แผน คู่มือการจัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือสามมิติตามแนวคิด BBLจ านวน 4 ชุด แบบประเมิน
การวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยจ านวน 3 ชุด ซึ่งได้ด าเนินการทดลองแบบแผนการวิจัยแบบ 
One-Group Pretest-Posttest Design และวิเคราะห์โดยการหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ คะแนนเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบคะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยก่อนการทดลองและ
หลังการทดลอง โดยใช้ t-test (Dependent samples) 
 ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยหลังได้รับการจัดกิจกรรมตามแนวคิด BBL โดยใช้หนังสือสามมิติเพื่อส่งเสริม
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยแยกเป็นรายด้านได้แก่ ด้านการนับจ านวนและตัวเลข การเปรียบเทียบและ          
การเรียงล าดับ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 1. เด็กปฐมวัยมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ด้านการนับจ านวนและตัวเลขก่อนการจัดกิจกรรมมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 2.61หลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 7.67ส่งผลให้มีคะแนนการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
ด้านการนับจ านวนและตัวเลขสูงข้ึน โดยมีคะแนนเฉลี่ย 2.64 
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 2.เด็กปฐมวัยมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ด้านการเปรียบเทียบก่อนการจัดกิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.91 หลังการจัดกิจกรรมมิติ มีคะแนนเฉลี่ย 10.83ส่งผลให้มีคะแนนการพัฒนาทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ด้านการเปรียบเทียบสูงขึ้น โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.33 
 3.  เด็กปฐมวัยมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ด้านการเรียงล าดับก่อนการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 2.78หลังการจัดกิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ย 7.58 ส่งผลให้มีคะแนนการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
ด้านการเปรียบเทียบสูงขึ้น โดยมีคะแนนเฉลี่ย 2.25 
 
ค าส าคัญ : เด็กปฐมวัย แนวคิดBBL หนังสือสามมิติ ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 

 

Abstract 
 

This research report. The objective is to study the organization of activities using a three-
dimensional book based on the concept of BBL for early childhood and to compare basic math 
skills before and after learning activities using three-dimensional books based on the BBL concept. 
Used in this study is early childhood. Kindergarten Level 1, Age 3- 4, Semester 2, Academic Year 
2019, Municipal School 2 (Wat Phu Khao Din) Which was obtained from a simple random method 
using the classroom as a unit for randomization. Tools used for data collection Activity plan using 
20 BBL concept 3-D books, 4 sets of BBL conceptual 3-D books, 3 sets of basic math skills 
evaluation form for preschool children. The research model was conducted by One-Group 
Pretest-Posttest Design and analyzed by finding the baseline statistic, mean score and standard 
deviation. And compare the basic math skills scores for preschool children Before and after 
testing using t-test (Dependent samples). 

The research found that Early childhood after BBL conceptual activities using 3D books to 
promote foundational math skills, higher fundamental math skills. Which corresponds to the 
hypothesis being statistically significant at the .05 level. Separated by each side, namely In 
counting numbers and numbers Comparison and sorting With details as follows 

1. Preschool children have basic math skills. In terms of counting and numbers before 
the event, the average score was equal to 2.61 After the activity, the score was average. 7.67 
resulted in a higher score for developing basic math skills in counting and numbers. With an 
average score of 2.64 

2. Preschool children have basic math skills. The comparison before the event. The 
average score was 3.91 after the organization of dimension activities. Have an average rating 10.83 
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resulted in a higher score for developing Fundamental Mathematics Skills in comparison. With an 
average score of 3.33 

3. Preschool children have basic math skills. The sorting aspect before the activity had an 
average score of 2.78 After the activity The average score of 7.58 resulted in a higher score for 
developing Fundamental Mathematics Skills in comparison. With an average score of 2.25 

Keywords: Preschool children, BBL concepts, three-dimensional book Basic mathematical skills 
 

บทน า 

 การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปีบริบูรณ์ อย่างเป็นองค์รวม บนพื้นฐานการอบรม
เลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติ และพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มตาม
ศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคน 
เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
สังคมและประเทศชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2560 : 11) ในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัยจะต้องมีการจัด
ประสบการณ์ให้แก่เด็กซึ่งการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยจะต้องจัด
ในรูปของกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่นโดยที่การเล่นดังกล่าวต้องไม่ใช่การเล่นโดยไม่มีจุดมุ่งหมายและไม่ใช่การยัด
เยียดเนื้อหาของระดับประถมศึกษาให้แก่เด็กการจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมสาหรับเด็กปฐมวัย ครูจะต้องเข้าใจการ
เรียนรู้ที่เด็ก และสร้างเสริมประสบการณ์และธรรมชาติการเรียนรู้ให้แก่เด็ก (วสุกฤต  สุวรรณเทน และวัลนิกา 
ฉลากบาง. 2559 :153) 
 การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เป็นการน าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมองและระบบการท างานของสมอง
มาใช้ในการออกแบบจัดกระบวนการการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัยเพื่อก่อให้เกิด
ศักยภาพสูงสุดในการเรียนรู้ของมนุษย์แต่ละช่วงวัยโดยจัดกิจกรรมระหว่างผู้เรียนและผู้สอน รวมทั้งออกแบบ
เครื่องมือต่างๆ ที่ท าให้เกิดการเรียนรู้ การจดจ า และมีความสามารถในการใช้เหตุผล และมิติสัมพันธ์ (เกศสุดา           
ใจค า. 2552: 62-70) และจากการได้ศึกษาวิจัยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อส่งเสริม
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยพบว่าผลการวิจัย เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด ประสบการณ์การเรียนรู้
โดยใช้สมองเป็นฐานมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนซึ่งได้มีรูปแบบรูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะ พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 
ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนดังนี้   1. ขั้นสร้างความสนใจ 2. ขั้นวางแผน 3. ขั้นปฏิบัติกิจกรรม 4. ขั้นทบทวน           
5. ขั้นน าเสนอ  6. ขั้นประเมินผลการเรียนรู้ ( วิจิตตรา จันทร์ศิริ. 2559) 

หนังสือสามมิติ คือ สื่อการเรียนการสอนที่ช่วยดึงดูดผู้เรียนมากขึ้นสามารถใช้ได้ทั้งในเวลาเรียน คือ เป็น
สื่อประกอบการเรียนการสอนและสามารถใช้ได้ทั้งในเวลาที่นักเรียนมีเวลาว่าง (ทศพร แสงสว่าง. 2555: 11)  
หนังสือส าหรับเด็กหรือหนังสือสามมิติมีความส าคัญคือให้ความเพลิดเพลิน สนุกสนานและผ่อนคลายความเครียด 
สร้างเสริมจินตนาการ ให้ความรู้ สร้างนิสัยรักการอ่านกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวช่วยพัฒนาเด็กทาง
คุณลักษณะชีวิตพัฒนาบุคลิกภาพของเด็ก พัฒนาด้านความรู้และสติป๎ญญา ทักษะและความสามารถทางภาษา         
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การฟ๎ง การพูด (อันทิชา วิรมย์รัตน์. 2557: 52) ซึ่งหนังสือสามมิติเป็นหนังสือท่ีสามารถดึงดูดความสนใจเด็กได้ท าให้
เด็กอยากเปิดอยากอ่านหนังสือมากยิ่งขึ้นรูปแบบของหนังสือสามมิติไม่ใช่เป็นเพียงแค่ภาพPop-upและใช้กระดาษ
ท าเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบผ้า ฟองน้ า หรือสิ่งท่ีสามารถให้เด็กสัมผัสได้ 
 คณิตศาสตร์มีความส าคัญต่อเด็กปฐมวัยในการส่งเสริมประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์เพื่อน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันเพราะสภาพแวดลอ้มในป๎จจุบันเด็กต้องเรยีนรู้และมคีวามสมัพันธ์กับตัวเลขสญัลกัษณ์ทางคณติศาสตร ์
ขอบข่ายทางคณิตศาสตร์ เช่นการซื้อสินค้า การเดินทาง ต้องใช้คณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้และการท า
ความเข้าใจ เกี่ยวกับตัวเลข จ านวนปริมาณ มาก -น้อย การลด เพิ่ม ซึ่งเป็น ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็น
จะต้องส่งเสริมให้เด็กในการเตรียมความพร้อมและการเรียนรู้แก่เด็กปฐมวัย  สามารถน าไปใช้ในชีวิตได้ (สรวงพร  
กุศลส่ง. 2552 : 231) การฝึกทักษะเบื้องต้นในด้านการค านวณ จะต้องสร้างเสริมประสบการณ์แก่เด็กปฐมวัยในการ
เปรียบเทียบรูปทรงต่างๆ บอก ความแตกต่างของขนาด น้ าหนัก ระยะเวลา จ านวนของสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเด็ก 
สามารถแยกหมวดหมู่ เรียงล าดับใหญ่ - เล็ก หรือสูง- ต่ า ทักษะเหล่านี้จะช่วยให้เด็กพร้อมที่จะคิดค านวณใน         
ขั้นต่อไปและทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สามารถสอดแทรกได้ทุกกิจกรรม (ปณิชา  มโนสิทธยากร. 2553 : 2)  
 จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นท าให้ทราบว่าคณิตศาสตร์มีความส าคัญต่อมนุษย์เป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นสิ่งที่
ต้องพบเจออยู่เป็นประจ าและต้องน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันไม่ว่าจะเป็นการดูเวลา การซื้อของ การพูดคุยสนทนากับ
ผู้อื่น  จึงควรที่จะส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์ให้กับเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยเพราะเป็นวัยเริ่มแรกที่สามารถปลูกฝ๎งให้
เด็กรักและชอบวิชาคณิตศาสตร์เนื่องจากป๎จจุบันวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่คนส่วนมากมักไม่ชอบและไม่สนใจถึงแม้
จะเป็นสิ่งที่ต้องเจออยู่เป็นประจ า ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการการศึกษาและท าการวิจัยในหัวข้อเรื่อง       
การจัดกิจกรรมตามแนวคิด BBL โดยใช้หนังสือสามมิติเพื่อส่งเสริมทักทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยในด้านตัวเลข การนับ การเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู่ การจับคู่ และการเรียงล าดับซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้จะ
ได้น าไปเพื่อเป็นแนวทางให้แก่ครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตลอดจนน ากิจกรรมไปจัด
เพื่อพัฒนาประสบการณ์แก่เด็กปฐมวัยเกี่ยวกับการส่งเสริมทักษะทางทางคณิตซึ่งเป็นทักษะที่ส าคัญอีกด้านหนึ่งของ
เด็กปฐมวัย  
 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือสามมิติตามแนวคิด BBL ส าหรับเด็กปฐมวัย 
2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด BBL โดยใช้

หนังสือสามมิติ 
 

สมมติฐานในการวิจัย  

เด็กปฐมวัยหลังได้รับการจัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือสามมิติตามแนวคิด BBL มีทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์สูงขึ้น 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 

  

 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ มี ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 1. กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ กลุ่มประชากรเป็นเด็กปฐมวัย จ านวน

180 คน ซึ่งที่ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล2 (วัดภูเขาดิน) และกลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กปฐมวัย 

จ านวน 23 คน ที่ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันอนุบาลปีที่ 1 ห้อง 1 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน)  

 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1)  แผนการจัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือสามมิติ ตามแนวคิด BBL จ านวน 20 แผน 
2)  หนังสือสามมิติจ านวน 4 เล่ม  
3)  แบบประเมินทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยจ านวน 3 ชุด 16 ข้อ 
 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ก่อนการทดลอง น าแบบประเมินวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

ไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) จ านวน 23 คน ที่ก าลังศึกษาอยู่ช้ันอนุบาลปีที่ 1/1 
ก่อนการจัดกิจกรรมตามแนวคิดของBBLโดยใช้หนังสือสามมิติเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย  
 4.  ด าเนินการทดลองโดยการจัดกิจกรรมตามแนวคิดของBBLโดยใช้หนังสือสามมิติตามแผนการจัด
กิจกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาท าการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ใช้ระยะเวลา 
การทดลอง 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ5 วัน วันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 20 นาที เวลา 09.00 น. ถึง 09.20 น.ในกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ถึง 27 ธันวาคม พ.ศ.2562  กลุ่มตัวอย่างได้รับการทดลอง
การจัดกิจกรรมตามแนวคิดของBBLโดยใช้หนังสือสามมิติ ท้ังสิ้น 20 ครั้ง โดยด าเนินการจัดกิจกรรมตามขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ขั้นอุ่นเคร่ือง ครูสร้างความคุ้นเคยกับเด็กกล่าวค าทักทาย และให้เด็กได้ท ากิจกรรมบริหารสมอง 

เล่นเกม ร้องเพลงหรือท ากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะก่อนเริ่มท ากิจกรรมหลักเพื่อเป็นการเตรียมเด็กให้พร้อมที่จะ

เรียนรู้ และเป็นการเตรียมบรรยากาศให้เหมาะสมกับการท ากิจกรรมและสร้างข้อตกลงในการท ากิจกรรมให้กับเด็กๆ 

การจัดกิจกรรมตามแนวคดิ BBL โดยใช้หนังสือ

สามมติ ิ

  ทักษะพื้นฐานทางคณิตสาสตร ์

    -  ด้านตัวเลข การนบัจ านวน 

    - ด้านการเปรียบเทียบ 

    - ด้านการเรียงล าดับ 
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  ขั้นที่ 2 ขั้นเรียนรู้ ครูน าสื่อ หนังสือสามมิติมาให้เด็กดู พูดคุยสนนทนากันในเรื่องของหน่วยต่างๆที่จะ
เรียนรู้ โดยครูจะสอนเนื้อหาในหนังสือให้เด็กๆวันละเรื่องอย่างเช่นวันจันทร์เด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของช่ือ          
วันอังคารเรื่องตัวเลข วันพุธเรื่องการนับ วันพฤหัสบดีเรื่องการเปรียบเทียบ วันศุกร์เรื่องการเรียงล าดับ ซึ่งครูและเมื่อ
ครูสอนเด็กๆหรือให้เด็กๆดูแล้ว ครูจะพาเด็กๆเล่น ช่วยกันแก้ไขป๎ญหา โดยใช้ค าถามให้เด็กๆช่วยครูคิดหาค าตอบ 
และอธิบายในเรื่องของตัวเลข จ านวน การเปรียบเทียบและเรียงล าดับว่าเป็นอย่างไร 
 ขั้นที่ 3 ขั้นฝึก  ครูให้เด็กฝึกและท ากิจกรรมโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า โดยจะฝึกท าซ้ าๆจนกว่าเด็กจะ
เข้าใจให้เด็กได้ลองผิดลองถูกว่าสิ่งท่ีตนเองท าถูกต้องหรือไม่จะท าให้เด็กได้เกิดการคิดว่าท าไมจึงต้องท าหรือต้องท า
อย่างไรให้ถูกต้อง โดยครูจะน าหนังสือสามมิติมาให้เด็กเล่นและฝึกวันละเรื่องและฝึกซ้ าๆเพื่อให้เด็กเข้าใจอย่าง
แท้จริง 
 ขั้นที่  4 ขั้นสรุป เป็นขั้นที่ครูและเด็กร่วมกันสรุปกิจกรรมว่าได้เรียนเรื่องอะไรไปบ้างครูอาจจะใช้             
การสนทนากับเด็กให้เด็กออกมาพูดหน้าช้ันหรือให้เด็กท ากิจกรรมเพื่อเป็นการสรุปองค์ความรู้ที่เรียนไป 
 ขั้นที่  5 ขั้นน าไปใช้ ครูให้เด็กน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการท าสิ่งใหม่ๆที่เช่ือมโยงกันอย่างเช่นให้เด็กท า
กิจกรรมใหม่ๆ สร้างผลงาน หรือท าใบงานช้ินใหม่ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ที่ได้หลังจากท่ีท ากิจกรรม 
 5.  หลังการทดลอง (Post test) ท าการทดสอบหลังจากการจัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือสามมิติ ตามแนวคิด
BBL สิ้นสุด โดยใช้แบบประเมินวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยชุดเดิมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นส าหรับ
เด็กปฐมวัย มาใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 23 คน โดยครูเป็นผู้อ่านค าสั่งให้เด็กฟ๎ง 
 6.  น าข้อมูลที่ได้จากการวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยมาวิเคราะห์ตามวิธีทาง            
การสถิติต่อไป 
 

ผลการวิจัย 

 1.การศึกษาการจัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือสามมิติตามแนวคิด BBL เป็นการจัดกิจกรรมที่ท าให้เด็กได้เกิด
ทักษะการคิด สามารน าความคิดไปเช่ือมโยงในเรื่องต่างๆได้และส่งเสริมให้เด็กมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่
สูงขึ้น เพราะเด็กมีโอกาสได้คิดและลงมือกระท าด้วย ซึ่งหนังสือสามมิติเป็นตัวแปรที่ท าให้ทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์สูงมากขึ้นเพราะ หนังสือสามมิติสามารถดึงดูดความสนใจของเด็กปฐมวัย ท าให้เด็กอยากอ่าน อย่างเล่น 
เกิดการเรียนรู้ที่สามารถน าทักษะทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ าวันของเด็กได้  และช่วยส่งเสริมทักษะพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์ใน 3 คือด้านการนับจ านวนและตัวเลข ด้านการเปรียบเทียบและการเรียงล าดับ เมื่อเด็กได้รับ           
การจัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือสามมิติตามแนวคิดของBBLไปแล้ว เด็กมีความสามารถในการนับเลข นับจ านวนได้ 
และเด็กยังได้คิดเปรยีบเทียบขนาดและจ านวนของสิ่งต่างๆในหนังสือสามมิติและนอกจากน้ีเด็กยังสามารถเรียงล าดับ
ขนาด ล าดับจ านวนและตัวเลขได้และกิจกรรมครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าแนวคิด BBL มาใช้ในการจัดกิจกรรมซึ่งท าให้เด็กได้
คิดและท าให้ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยสูงขึ้น 
  2. การเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยรวมก่อนการจัดกิจกรรมโดยใช้
หนังสือสามมิติตามแนวคิดของBBL มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.30 หลังการจัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือสามมิติตาม
แนวคิดของ BBL มีคะแนนเฉลี่ย 13.52 ส่งผลให้มีคะแนนการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยรวมสูงขึ้น  
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โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.22 แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมตามแนวคิดของBBLโดยใช้หนังสือสามมิติ ส่งผลให้เด็กมี
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

ตารางที่ 4.5 แสดงการเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยทั้งก่อนและ 

หลังการจดักิจกรรมโดยใช้หนังสือสามมติิตามแนวคิด BBL ส าหรับเด็กปฐมวัย 

การทดลอง N K  ̅ S.D. T 
ก่อนการทดลอง 23 16 9.30 1.86 

16.78 หลังการทดลอง 23 16 13.52 1.56 

 

 จากตารางที่ 4.5 สรุปได้ว่า  = 0.79 ค่า t ตาราง  = 1.714 พบว่า t ค านวณ = 16.78 มากกว่า t ตาราง 
ดังนั้น เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือสามมิติตามแนวคิดของBBL เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้แบบประเมินวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
สูงขึ้นที่ระดับ .05 แสดงว่าการจัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือสามมิติตามแนวคิดของBBLเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยส่งผลให้เด็กมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สูงขึ้นสอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีตั้งไว้ 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยในครั้งนี้ ท าให้ทราบว่าเด็กปฐมวัยทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ พบว่า โดยภาพรวมคะแนน
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย หลังการจัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือสามมิติ ตามแนวคิดของ BBL  
สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือสามมิติตามแนวคิดของBBL ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และเมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่าทุกด้าน ได้แก่ ด้านนับจ านวนและตัวเลข การเปรียบเทียบและการเรียงล าดับ สูงกว่าก่อน
การจัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือสามมิติตามแนวคิดของBBLอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสามารถอภิปราย
ผลได้ดังต่อไปนี้ 
 1.  การศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยรวม ก่อนการจัดกิจกรรมตามโดยใช้
หนังสือสามมิติแนวคิดของBBL มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.30 หลังการจัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือสามมิติตามแนวคิด
ของBBL มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 13.52 และมีคะแนนการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยรวมสูงขึ้น 4.22 
ผลการวิจัยดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือสามมิติตามแนวคิดของBBL มีผลต่อทักษะพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดกิจกรรมตามแนวคิดของBBLโดยใช้หนังสือสามมิติ          
เป็นการจัดกิจกรรมที่ให้เด็กได้ฝึกคิด ฝึกแก้ป๎ญหา ซึ่งหนังสือสามมิติเป็นตัวแปรอีกอย่างที่ท าให้ทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์สูงมากขึ้นเพราะ หนังสือสามมิติสามารถดึงดูดความสนใจของเด็กปฐมวัย ท าให้เด็กอยากอ่าน อย่างเล่น 
เกิดการเรียนรู้ที่สามารถน าทักษะทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ าวันของเด็กได้  และช่วยส่งเสริมทักษะพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์ใน 3 คือด้านการนับจ านวนและตัวเลข ด้านการเปรียบเทียบและการเรียงล าดับ เมื่อเด็กได้รับ        
การจัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือสามมิติตามแนวคิดของBBLไปแล้ว เด็กมีความสามารถในการนับเลข นับจ านวนได้ 
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และเด็กยังได้คิดเปรยีบเทียบขนาดและจ านวนของสิ่งต่างๆในหนังสือสามมิติและนอกจากน้ีเด็กยังสามารถเรียงล าดับ
ขนาด ล าดับจ านวนและตัวเลขได้ กิจกรรมครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าแนวคิดของBBL มาใช้ในการจัดกิจกรรมซึ่งท าให้เด็กได้
คิดและท าให้ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยสูงขึ้นซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของวิลัยพร วรรณวิจิตร
และคณะ (2560)  ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับ แนวคิดพหุ
สัมผัส เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านดงหลวงจังหวัดสกลนคร พบว่า 
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย หลังได้รับการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมอง
เป็นฐานร่วมกับแนวคิดพหุสัมผัส สูงกว่าก่อนการได้รบัการพัฒนาการจัดประสบการณก์ารเรียนรูโ้ดยใช้สมองเป็นฐาน
ร่วมกับแนวคิดพหุสัมผัส อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  ระดับ .01 
 2.  ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย โดยแยกเป็นรายด้าน ได้แก่ด้านการนับจ านวนและ
ตัวเลข การเปรียบเทียบและการเรียงล าดับ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
      2.1  ด้านการนับจ านวนและตัวเลข ก่อนการจัดกิจกรรมตามแนวคิดของBBLโดยใช้หนังสือสามมิติมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.61 หลังการจัดกิจกรรมตามแนวคิดของBBLโดยใช้หนังสือสามมิติมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.67 
มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ด้านการนับจ านวนและตัวเลขสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 2.64 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัด
กิจกรรมตามแนวคิดของBBLโดยใช้หนังสือสามมิติ เป็นกิจกรรมที่สามารถดึงดูดความสนใจของเด็กได้ ซึ่งหนังสือสาม
มิติที่ใช้ในการจัดกิจกรรมนั้นเด็กสามารถเรียนรู้ได้ในเรื่องของจ านวนและตัวเลข ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนา
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านการนับจ านวนและตัวเลขได้เป็นอย่างดี เพราะหนังสือสามมิติช่วยให้เด็กเกิดความ
สนใจ อยากที่จะเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ  อันทิชา วิรมย์รัตน์ (2557 : 50) กล่าว่า หนังสือส าหรับเด็ก หมายถึง 
หนังสือท่ีจัดท าส าหรับเด็ก เพื่อมุ่งหวังและส่งเสริมการเรียนรู้ เสริมทักษะ เสริมประสบการณ์ เสริมความสนใจ และ
ให้ความบันเทิงแก่เด็กเป็นส าคัญ โดยทั้งนี้หนังสือส าหรับเด็กจ าเป็นอย่างยิงที่จะต้องมีผู้ใหญ่คอยให้ความช่วยเหลือ 
เนื่องจากเด็กยังไม่สามารถอ่านหนังสือเองได้และสอดคล้องกับ บุษยมาศ ผึ้งหลวง (2556 : 5) กล่าวว่า ทักษะ
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถเบื้องต้นที่เป็นพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ เช่น การนับ การจัดหมวดหมู่ 
การเปรียบเทียบ การรู้ค่าจ านวน 1-10 การเรียงล าดับ การวัด รูปทรงและเนื้อที่ฯลฯ เป็นต้น ทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ มี 4 ด้าน คือ การจัดหมวดหมู่ การเปรียบเทียบ การรู้ค่าจ านวน 1-10 และการเรียงล าดับ  
      2.2  ด้านการเปรียบเทียบ ก่อนการจัดกิจกรรมตามแนวคิดของBBLโดยใช้หนังสือสามมิติมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 3.91 หลังการจัดกิจกรรมตามแนวคิดของBBLโดยใช้หนังสือสามมิติมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.83         
มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ด้านการเปรียบเทียบสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 3.33 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดกิจกรรมตาม
แนวคิดของBBLโดยใช้หนังสือสามมิติเป็นกิจกรรมที่ท าให้เด็กได้เกิดการคิด ซึ่งหนังสือสามมิติที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
เด็กจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการเปรียบเทียบขนาด เปรียบเทียบจ านวนและเปรียบเทียบตัวเลข เด็กๆให้ความสนใจ
กับหนังสือสามมิติเพราะเด็กได้เรียนรู้จากการคิดการเปรียบเทียบจากสถานการณ์จริงเด็กได้ลงมือกระท าหรือเล่น
ด้วยตนเอง ซึ่งเมื่อเด็กได้ท ากิจกรรมตามแนวคิดของ BBL โดยใช้หนังสือสามมิตินั้นท าให้เห็นว่าเด็กๆมีทักษะพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์ในด้านการเปรียบเทียบสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ วิจิตตรา จันทร์ศิริ (  2559 : 43 ) กล่าวว่า 
คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย หมายถึงประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ที่เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมจากครู พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุายซึ่งมีการวางแผนเตรียมการไว้อย่างดี โดยอาศั ยสถานการณ์และกิจกรรมใน
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ชีวิตประจ าวันของเด็กเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาความรู้และทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เด็ก
ได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง 
      2.3  ด้านการเรียงล าดับ ก่อนการจัดกิจกรรมตามแนวคิดของBBLโดยใช้หนังสือสามมิติมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 2.78 หลังการจัดกิจกรรมตามแนวคิดของBBLโดยใช้หนังสือสามมิติมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.58 มีทักษะ
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ด้านเรียงล าดับสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 2.25 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดกิจกรรมตามแนวคิดของ 
BBL โดยใช้หนังสือสามมิติ ซึ่งการจัดกรรมตามแนวคิดของBBL ช่วยให้เด็กมีสมาธิเพราะมีการอุ่นเครื่องก่อนที่จะ
เรียนรู้และช่วยให้เด็กได้เกิดการคิด และในหนังสือสามมิติเป็นสื่อท่ีช่วยดึงดูดให้เด็กเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้ซึ่งเด็ก
จะได้เรียนรู้ในเรื่องของการเรียงล าดับขนาด เรียงล าดับจ านวน และเรียงล าดับตัวเลข ซึ่งเด็กได้เล่ นและเรียนจาก
หนังสือสามมิติจากครูและเรียนรู้ด้วยตนเองโดยครูจะเล่นเป็นตัวอย่างโดยการให้เด็กช่วยคิด ว่าครูคิดถูกหรือไม่            
ซึ่งเมื่อเด็กๆได้เรียนรู้จึงท าให้เด็กสามารถเล่นเองและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองได้ และเด็กสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ ซึ่งสอดคล้องกับ  ประจักษ์ เอนกฤทธิ์มงคล (2559 : 19 ) กล่าวว่า การส่งเสริมทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์เป็นการเตรียมให้เด็กพร้อมที่จะเรียนรู้และท ากิจกรรมทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมกับวัย เช่น การท า
แบบชุดฝึกกิจกรรรมทางคณิตศาสตร์ด้วยความสามารถและสนุกสนาน มีทักษะพื้นฐานในการสังเกตเปรียบเทียบ 
การจัดหมวดหมู่ การเรียงล าดับ การรู้ค่าความหมายและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และยังสอดคล้องกับวิจิตตรา 
จันทร์ศิริ (2559 : 53) กล่าวถึง การจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย มีดังนี้ สอนให้สอดคล้องกับ
พัฒนาการและชีวิตประจ าวันของเด็ก เปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมและมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วม
ช้ันให้มากที่สุด ให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงด้วยการลงมือปฏิบัติจริงจากกิจกรรมที่ยากไปหาง่าย                 
จนสามารถค้นพบและสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีความ
เป็นรูปธรรม 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 การวิจัยเรื่องการจัดกิจกรรมตามแนวคิด BBL โดยใช้หนังสือสามมิติเพื่อส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์
ส าหรับเด็กปฐมวัย ฉบับน้ีส าเร็จได้ด้วยความกรุณาของอาจารย์ที่ปรึกษาในการท าวิจัย ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณ
ท่านเป็นอย่างสูง รองศาสตราจารย์ ดร.สรวงพร  กุศลส่ง ที่ปรึกษาในการท าวิจัย และอาจารย์วิชญาพร อ่อนปุย          
ที่ได้กรุณาให้ค าปรึกษาและให้ข้อมูลต่างๆ จนงานส าเร็จสมบูรณ์ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
ขอขอบพระคุณขอขอบพระคุณ อาจารย์นภาวดี จันทร์เชื้อ อาจารย์พิเศษสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์  อาจารย์ชลิตา ขวัญมิ่ง อาจารย์พิเศษสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ อาจารย์พรรณทิมาพร  โพธิ์ทอง โรงเรียนเทศบาล2 (วัดภูเขาดิน) และอาจารย์
ละเมียด  สุขเสถียร  โรงเรียนเทศบาล2 (วัดภูเขาดิน) ที่กรุณาให้ค าแนะน าตลอดจนตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้                 
ในการวิจัย ขอขอบคุณผู้อ านวยการเดชาพัชร การกิ่งไพร โรงเรียนเทศบาล2 (วั ดภูเขาดิน) ขอขอบคุณ                 
อาจารย์จารุวรรณ  ก้อนดี และอาจารย์เบญจมาศ โฆษิตานนท์ และนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1/ 1 โรงเรียนเทศบาล 2 
(วัดภูเขาดิน) ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์อ านวยความสะดวก และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งในการทดลองและเก็บ
รวบรวมข้อมูล คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาวิจัยนี้ ผู้วิจัยขอน้อมบูชาพระคุณบิดามารดาและ
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บทคัดย่อ 

 

งานวิจัยนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ STEM EDUCATION โดยใช้
การจัดกิจกรรมประกอบอาหาร เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการท างานร่วมกันก่อนและหลังการจัดกิจกรรม          
การเรียนรู้ตามแนวคิดของ STEM EDUCATION โดยใช้การจัดกิจกรรมประกอบอาหาร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้เป็นเด็กปฐมวัย ชาย – หญิง อายุ 5-6 ปี ระดับช้ันอนุบาลปีที่  3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ซึ่งได้มาจากวิธีการเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือ
ที่ใช้ในการทดลอง แผนการจัดกิจกรรมประกอบอาหารตามแนวคิดของ Stem Education คู่มือการจัดกิจกรรม
ประกอบอาหารตามแนวคิดของ Stem Education แบบสังเกตพฤติกรรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ หาค่าสถิติ
พื้นฐานได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแตกต่าง ของคะแนน 
โดยเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการจัดกิจกรรม โดยใช้สูตร (t-test  แบบ  dependent ) ผลการวิจัย
พบว่าการจัดกิจกรรมการประกอบอาหารสามารถส่งเสริมและพัฒนาการได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยผล
การศึกษาพฤติกรรมการท างานร่มกันโดยภาพรวม ก่อนการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ18.33 และค่า S.D. เท่ากับ 
5.73  หลังการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 28.93 และค่า S.D. เท่ากับ 2.37 ส่งผลให้มีคะแนนการพัฒนา
พฤติกรรมการท างานร่มกันโดยภาพรวม สูงขึ้นโดยมีค่าเฉลี่ย 10.60  และค่า S.D. เท่ากับ 4.73 แสดงให้เห็นว่าการ
จัดกิจกรรมการประกอบอาหารตามแนวคิดของ Stem Education ส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรมการท างานร่มกันสูงขึ้น
ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีตั้งไว้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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เด็กปฐมวัย  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Stem Education โดยใช้การจัดกิจกรรมประกอบอาหาร  
การท างานร่วมกัน 

 
Abstract 

 
This research aims to study learning activities based on the concept of STEM EDUCATION 

by using cooking activities. To compare collaborative behavior before and after learning activities 
based on the concept of STEM EDUCATION using cooking activities. Sample group Used in this 
study are early childhood boys - girls 5-6 years old, kindergarten level 3, semester 1, academic 
year 2019 Phetchabun Kindergarten Which is derived from a simple random selection method 
Using the classroom as a random unit Experiment equipment Stem Education conceptual cooking 
activity plan, Stem Education conceptual cooking activity manual Analyze data by Find the basic 
statistics, including Average score Variance And standard deviation Analysis of the difference in 
scores by comparing the mean scores before and after the activity using a formula (t-test 
dependent). The results of the research showed that the cooking activities could be promoted 
and developed in accordance with the objectives set. By the results of the study of working 
behavior in general Before the event, the mean was 18.33 and the S.D. value was 5.73. After the 
event, the mean was 28.93 and the S.D. value was 2.37, resulting in an overall overall coherent 
behavioral development score. Higher with a mean of 10.60 and an S.D. of 4.73 It was shown that 
cooking activities according to the concept of Stem Education resulted in higher levels of working 
behavior in children, which was consistent with the hypotheses set up statistically significant at 
the .05 level. 
Early childhood learning activities based on the concept of Stem Education using cooking 
activities. Working together 
 

บทน า 
การศึกษาปฐมวัยคือการจัดการศึกษาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการพัฒนาการในเด็ก

ตั้งแต่และเกิด จนถึง 5 ปี เด็กปฐมวัยเป็นวัยเริ่มต้นของการวางรากฐานและพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
ผู้ท าการวิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาการส่งเสริมทักษะทางด้านสังคมของเด็กปฐมวัยเพื่อที่จะให้เด็ก
ได้เติบโตและใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงจัดการท าการวิจัยเรื่องนี้ ขึ้นเพื่อที่จะให้เด็กได้สามารถท างาน
ร่วมกันกับเพื่อนๆ สมาชิกในห้องเรียน ซึ่งเป็นพื้นฐานการใช้ชีวิตที่ส าคัญในการอยู่ร่วมกันภายในสังคม ซึ่งเด็กทุกคน
ควรที่จะได้รับการพัฒนาทักษะเหล่านี้ การส่งเสริมการพัฒนาและการสร้างประสบการณ์ให้แก่เด็กโดยวิธีการที่
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ถูกต้องก็จะท าให้เด็กเรียนรู้ สิ่งต่าง ที่อยู่รอบตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Stem 
Education โดยใช้การจัดกิจกรรมประกอบอาหารเพื่อส่งเสริมการท างานร่วมกันของเด็กปฐมวัยที่สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และเป็นการฝึกทักษะพื้นฐานให้เด็กในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ โดยบูรณาการความรู้ทักษะ สิ่งที่เด็กสนใจ 
ความสามารถของเด็กแต่ละคน ต่อไป ฉะนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Stem Education         
การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม (STEM) จะเริ่มต้นตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัยเมื่อพิจารณาจากประสบการณ์ของเด็ก
ปฐมวัยมีรายละเอียดที่ เกี่ยวข้องสาขาวิชา วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์                  
1) วิทยาศาสตร์ (Science) เป็นวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆ ในธรรมชาติ โดยอาศัยกระบวนการ
สืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry)  2) เทคโนโลยี (Technology) เป็นวิชาที่ว่าด้วยกระบวนการท างาน
ที่มีการประยุกต์ศาสตร์สาขาอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง มาใช้ในการแก้ป๎ญหา ปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาสิ่งต่างๆ                    
เพื่อตอบสนองความต้องการ หรือความจ าเป็นของมนุษย์ 3) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) เป็นวิชาที่เกี่ยวกับ  
การสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือสร้างสิ่งต่างๆ เพื่อมาอ านวยความสะดวกของมนุษย์ โดยอาศัยความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และกระบวนการทางเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์ช้ินงานนั้นๆ 4) คณิตศาสตร์ (Mathematics) 
เป็นวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับการค านวณ หรือ วิชาที่เกี่ยวกับการค านวณ เป็นพื้นฐานส าคัญในการศึกษาและ
ต่อยอดทางวิศวกรรมศาสตร์ โดยใช้การจัดกิจกรรมประกอบอาหารเพื่อส่งเสริมการท างานร่วมกันของเด็กปฐมวัย
เพื่อที่จะพัฒนาทักษะในการประกอบอาหาร สามารถท าให้เด็กเกิดพัฒนาด้านสังคมในเรื่องของทักษะการท างาน
ร่วมกับผู้อื่นให้เกิดขึ้นได้ผลการวิจัยในครั้งนี้ จะเป็นแนวทางส าหรับครูปฐมวัย ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาส าหรับเด็ก 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 ตัวแปรต้น                     ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Stem Education โดยใช้การจัดกจิกรรมประกอบอาหาร 
2.  เพื่อเปรียบเทียบการท างานร่วมกันก่อนและหลังการจดัการเรียนรู้ตามแนวคดิของ Stem Education 

โดยใช้การจัดกจิกรรมประกอบอาหาร 
 

การจัดการเรยีนรู้ตามแนวคิด Stem 

Education โดยใช้การจัดกิจกรรม

ประกอบอาหาร 

การท างานร่วมกันของเด็กปฐมวยั 
1.  การร่วมมือ 

2.  การช่วยเหลือ 
3.  ความรับผิดชอบ 
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สมมติฐานในการวิจัย 
เด็กปฐมวัยหลังได้รับการจัดการเรยีนรู้ตามแนวคิดของ Stem Education โดยใช้การจดักิจกรรมประกอบ

อาหารมีการท างานร่วมกันสูงขึ้น 
  

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร  ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นเด็กปฐมวัย ชาย – หญิง อายุ 5-6 ปี ระดับช้ันอนุบาลปีที่ 3          
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2            
จ านวน  7 ห้องเรียน มีเด็กปฐมวัยทั้งสิ้นรวม 273  คน   
 กลุ่มตัวอย่าง  ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นเด็กปฐมวัย ชาย – หญิง อายุ 5-6 ปี ระดับช้ันอนุบาลปีที่  3/1  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2              
จ านวน 1 ห้องเรียน มีเด็กปฐมวัยทั้งสิ้นรวม 30 คน เป็นชาย 16 คน หญิง 14 คน  ซึ่งได้มาจากวิธีการเลือกแบบสุ่ม
อย่างง่าย โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม 
 ระยะเวลาในการทดลอง  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 ใช้เวลาในการทดลอง 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 
วัน วันจันทร์  วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ วันละ 20  นาที อยู่ในช่วงเวลา 10.00 น.-10.20 น.ใช้ใน
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ รวมทั้งสิ้น 20 ครั้ง ระหว่างวันท่ี 25 เดือน พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม พ.ศ.2562  

วิธีการด าเนินการวิจัย  
การด าเนินการทดลองครั้งนี้ ด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 1.จัดเตรียมกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
 2. ก่อนการทดลง (Pretest) น าแบบสังเกตการท างานร่วมกันของเด็กปฐมวัย ไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ จ านวน 30 คนที่ก าลังศึกษาอยู่ช้ันอนุบาลปีที่ 3/1 มีอายุระหว่าง 5-6 ปี ก่อนท าการจัด
กิจกรรมการประกอบอาหารตามแนวคิดของ Stem Education เพื่อส่งเสริมการท างานร่วมกันของเด็กปฐมวัย 

3.  ด าเนินการทดลอง การจัดกิจกรรมการประกอบอาหารตามแนวคิดของ Stem Education เพื่อส่งเสริม
การท างานร่วมกันของเด็กปฐมวัย ตามแผนการจัดกิจกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นในเวลาในการทดลอง 4 สัปดาห์ สัปดาห์
ละ 5 วัน วันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 20 นาที เวลา 10.00 น–10.20 น  ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ระหว่างวันที่      
25  พฤษภาคม 2562 – 20 ธันวาคม 2562 

4.  หลังการทดลอง (Post test) ท าการสังเกตพฤติกรรมการท างานร่วมกันหลังการจัดกิจกรรม          
การประกอบอาหารตามแนวคิดของ Stem Education เพื่อส่งเสริมการท างานร่วมกันของเด็กปฐมวัย สิ้นสุด โดยใช้
แบบท่ีโดยใช้แบบสังเกตการวัดการท างานร่วมกันของเด็กปฐมวัยชุดเดมิกับเดก็ปฐมวัยกลุม่ตวัอย่าง มีค่าความเช่ือมั่น 
เท่ากับ 0.84 

5.  น าข้อมูลที่ได้จากการวัดการท างานร่วมกันมาวิเคราะห์ตามวิธีการสถิติต่อไป 
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ผลการวิจัย 
         1.  การศึกษาพฤติกรรมการท างานร่มกันโดยภาพรวม ก่อนการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 18.33               
หลังการจัดกิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 28.93 ส่งผลให้มีคะแนนการพัฒนาพฤติกรรมการท างานร่มกันโดย
ภาพรวม สูงขึ้นโดยมีคะแนนเฉลี่ย 10.60 แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการประกอบอาหารตามแนวคิดของ Stem 
Education ส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรมการท างานร่มกันสูงขึ้นซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
         2. พฤติกรรมการท างานร่วมกันของเด็กปฐมวัย โดยแยกเป็นรายด้าน ได้แก่ พฤติกรรมด้านความร่วมมือ 
พฤติกรรมด้านการช่วยเหลือ พฤติกรรมด้านความรับผิดชอบโดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางแปรผลการวิจัยพฤติกรรมการท างานร่วมกันของเด็กปฐมวัย 

2.1 พฤติกรรมด้านความร่วมมือ 2.2 พฤติกรรมด้านการช่วยเหลือ 2.3 พฤติกรรมด้านความรับผิดชอบ 

      ก่อนการจัดกิจกรรมมีคะแนน
เฉลี่ย 5.86  หลังการจัดกจิกรรม มี
คะแนนเฉลีย่เท่ากับ 9.46 ส่งผลให้มี
คะแนนการพัฒนาพฤติกรรมการ
ท างานร่มกันโดยภาพรวม สูงขึ้นโดยมี
คะแนนเฉลีย่ 3.60 แสดงให้เห็นวา่การ
จัดกิจกรรมการประกอบอาหารตาม
แนวคิดของ Stem Education ส่งผล
ให้เด็กมีพฤติกรรมการท างานร่มกนั
สูงขึ้นซึ่งสอดคล้องกับสมมตุิฐานทีต่ั้ง
ไว้อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดบั 
.05 

      ก่อนการจัดกิจกรรมมีคะแนน
เฉลี่ย 5.96  หลังการจัดกจิกรรม มี
คะแนนเฉลีย่เท่ากับ 9.80 ส่งผลให้มี
คะแนนการพัฒนาพฤติกรรมการ
ท างานร่มกันโดยภาพรวม สูงขึ้นโดย
มีคะแนนเฉลี่ย 3.80 แสดงให้เห็นว่า
การจัดกิจกรรมการประกอบอาหาร
ตามแนวคิดของ Stem Education 
ส่งผลใหเ้ด็กมีพฤติกรรมการท างาน
ร่มกันสูงข้ึนซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตุิฐานที่ตั้งไว้อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 

      ก่อนการจัดกิจกรรมมีคะแนน
เฉลี่ย 6.76 หลังการจดักิจกรรม มี
คะแนนเฉลีย่เท่ากับ 9.70 ส่งผลให้มี
คะแนนการพัฒนาพฤติกรรมการ
ท างานร่มกันโดยภาพรวม สูงขึ้นโดยมี
คะแนนเฉลีย่ 2.93 แสดงให้เห็นวา่การ
จัดกิจกรรมการประกอบอาหารตาม
แนวคิดของ Stem Education ส่งผล
ให้เด็กมีพฤติกรรมการท างานร่มกนั
สูงขึ้นซึ่งสอดคล้องกับสมมตุิฐานทีต่ั้ง
ไว้อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดบั 
.05 

          
 

การทดลอง N K �̅� S.D. t 

ก่อนการทดลอง 30 15 550 5.73 
12.19 

หลังการทดลอง 30 15 868 2.37 
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โดยรวม ด้านการร่วมมือ ด้านการช่วยเหลอื ด้านความรับผิดชอบ 

ก่อนการทดลอง 18.33 5.86 5.96 6.76

หลงัการทดลอง 28.93 9.46 9.8 9.7

คะแนนพฒันา 10.6 3.6 3.83 2.93
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ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง คะแนนพฒันา 

จากตาราง  แสดงการเปรียบเทียบ พฤติกรรมการท างานร่วมกันของเด็กปฐมวัยทั้งก่อนและหลังการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Stem Education โดยใช้การจัดกิจกรรมประกอบอาหาร โดยใช้แบบสังเกต

พฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัยสรุปได้ว่า   = 0.84 ค่า t ตาราง =  1.782 พบว่า t ค านวณ = 12.19 

มากกว่า t ตาราง ดังนั้นเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Stem Education โดยใช้

แการจัดกิจกรรมประกอบอาหาร สูงข้ึนสอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีตั้งไว้ 

ภาพประกอบ แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Stem Education โดยใช้ 

การจัดกิจกรรมประกอบอาหาร 

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 ในการจัดการวิจัยครั้งนี้พบว่าเด็กในช่วงช้ันอนุบาลปีที่ 3/1 โรงเรียนอนุบาลเพราะบูรณ์ มีพฤติกรรม           
การท างานร่วมกันที่สูงขึ้น หลังจากได้รับการจัดกิจกรรมการจัดกิจกรรมการประกอบอาหารตามแนวคิด Stem 
Education เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการท างานร่วมกันของเด็กปฐมวัย เนื่องจาก เด็กได้ลงมือท า ได้ประสบการณ์            
การเรียนรู้ ลงมือประกอบอหารด้วยตนเองผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ Stem Education เด็กๆได้ท ากิจกรรม
ร่วมกับเพื่อนๆ เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ด้วยกัน จึงท าให้เด็ก ได้รู้จักความร่วมมือ การช่วยเหลือผู้อื่น และรู้จักความ
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รับผิดชอบในหน้าท่ีของตนเอง ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นภายในสังคม 
และมีประโยชน์ต่อตัวเด็กเองเป็นอย่างมาก สรุปได้ว่าการใช้การจัดกิจกรรมการประกอบอาหาร ตามแนะคิดของ 
Stem Education สามารถพัฒนาและส่งเสริมพฤติกรรมการท างานร่วมกันของเด็กได้เป็นอย่างดี  

 
ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

1.  การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Stem Education โดยใช้การจัดกิจกรรมประกอบอาหาร              
เพื่อส่งเสริมการท างานร่วมกันของเด็กปฐมวัย สามารถส่งเสริมทักษะของเด็กปฐมวัยได้อีกหลายได้ขึ้นอยู่กับผู้วิจัย
ต้องการที่จะส่งเสริม 

2.  การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Stem Education โดยใช้การจัดกิจกรรมประกอบอาหาร               
เพื่อส่งเสริมการท างานร่วมกันของเด็กปฐมวัย  ผู้วิจัยควรค านึงถึงหลักโภชนาการทางอาหารส าหรับเด็กปฐมวัย            
ควรมีการประกอบอาหารที่มีประโยชน์ต่อเด็กปฐมวัย 

2.  การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Stem Education โดยใช้การจัดกิจกรรมประกอบอาหาร                
เพื่อส่งเสริมการท างานร่วมกันของเด็กปฐมวัย  ผู้วิจัยควรค านึงถึงระยะเวลาในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสมาธิ 
ความสนใจของเด็กปฐมวัย 

 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าคร้ังต่อไป 
            1.ควรมีการเปรียบเทียบการส่งเสริมพฤติกรรมด้านความร่วมมือ พฤติกรรมด้านการช่วยเหลือ และ
พฤติกรรมด้านความรับผิดชอบ  กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอื่นๆ เพื่อน าผลที่ได้มาเป็นแนวทางใน          
การส่งเสริมพฤติกรรมในการท างานร่วมกันของเด็กปฐมวัย 
 2. ควรมีการศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Stem Educationโดยใช้การจัดกิจกรรม
ประกอบอาหารเพื่อส่งเสริมการท างานร่วมกันของเด็กปฐมวัย ที่มีตัวแปรอื่นๆ เช่น ทักษะพื้นฐานทางภาษาและ          
การสื่อสาร เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 

รายงานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาส าหรับเด็ก
ปฐมวัย เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถด้านการคิดเชิงเหตุผลก่อนและหลังการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์กลุ่มตัวอย่าง 
ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นเด็กปฐมวัย ระดับช้ันอนุบาล 2 อายุ  4-5 ปี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  โรงเรียน
เทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) ) สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จ านวน 24 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้ห้องเรียน
เป็นหน่วยในการสุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แผนการจัดกิจกรรมจ านวน  20  แผน คู่มือการจัด
กิจกรรมจ านวน  4 ชุด แบบประเมินความสามารถด้านการคิดเชิงเหตุผล จ านวน 2 ชุด ซึ่งได้ด าเนินการทดลองแบบ
แผนการวิจัยแบบ One – group - Pretest -Posttest Design และวิเคราะห์โดยการใช้ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความ
แปรปรวน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ T-Teat dependent Samples  

 
ผลการวิจัย 

ผลการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มเด็กปฐมวัยมีความสามารถด้านการคิดเชิงเหตุผลก่อน
โดยเฉลี่ย 11.79 หลังการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเด็กปฐมวัยมีความสามารถด้านการคิดเชิง
เหตุผลโดยเฉลี่ย 16.54 ส่งผลให้มีคะแนนพัฒนาที่สูงขึ้น โดยเฉลี่ย 4.71 แสดงให้เห็นว่าหลังการจัดกิจกรรมเด็ก
ปฐมวัยมีความสามารถด้านการสังเกตก่อน  โดยเฉลี่ย 0.93 หลังการจัดกิจกรรมโดยเฉลี่ย 1.09 คะแนนพัฒนาที่
สูงขึ้นโดยเฉลี่ย 0.78  เด็กปฐมวัยมีความสามารถด้านการจ าแนกประเภท  โดยเฉลี่ย 0.95 หลังการจัดกิจกรรมเด็ก
ปฐมวัยความสามารถด้านการจ าแนกประเภทโดยเฉลี่ย 1.33 ส่งผลให้มีคะแนนพัฒนาที่สูงขึ้น โดยเฉลี่ย 1.05  แสดง
ให้เห็นว่าหลังการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเด็กปฐมวัยมีความสามารถด้านการจ าแนก
ประเภทสูงข้ึนซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ : เด็กปฐมวัย  กิจกรรมวิทยาศาสตร์  แนวคิดสะเต็มศึกษา  ความคิดด้านการคิดเชิงเหตุผล 
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Adstract 

 

The purpose of this research report is to study science activity management based on 
the concept of stem education for young children. To compare the competence in reasoning 
thinking before and after organizing science activities The instruments used in this study are early 
childhood. Kindergarten 2 age 4-5 years, term 2, academic year 2562, Municipal School 2 (Wat 
Mao Din), Muang Phetchabun Municipality, were 24 randomly selected by using the classroom as 
a random sampling unit. Tools used to collect data. There were 20 activity plans, 4 sets of activity 
manual, 2 sets of reasoning ability assessment, which were conducted with One-group-Pretest-
Posttest Design and analyzed by using Average Variance And standard deviation And the statistics 
used In data analysis, T-Teat dependent Samples 

The result of science activity according to the concept of stem, early childhood has 
reasoning ability on average before 11.79, after the science activity activity according to stem 
concept, early childhood has reason ability on average 16.54, resulting in having The average 
development score was higher at an average of 4.71, indicating that after the activity, preschool 
children had the ability to observe first by an average of 0.93 after organizing. The average 
development score is 1.09. The average development score is higher at 0.78. Preschool children 
have the classification ability, with an average of 0.95. After the activities of preschool children, 
the average classification ability is 1.33, resulting in a higher development score. On average, 1.05 
shows that after organizing science-based activities on stem educational concepts, preschool 
children have a higher classification ability which is consistent with The resolution of the base-set 
level of significance. 05. 

 

Keywords :  Early childhood  science activities Concept of Stem Education Rational thinking 

 

บทน า 

 การพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัยเด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมพัฒนาการ
ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของเด็ก ตลอดจนได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเหมาะสม ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างเด็กกับพ่อแม่ เด็กกับผู้สอน เด็กกับผู้เลี้ยงดูหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดู การพัฒนาและให้การศึกษา
แก่เด็กปฐมวัยเพื่อให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามล าดับขั้นตอนของพัฒนาการทุกด้านอย่างเป็นองค์รวมมีคุณภาพ
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และเต็มตามศักยภาพ การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ .(กระทรวงศึกษาธิการ.
2560:2-4). ซึ่งในสภาพทางสังคมและสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในป๎จจุบัน พ่อแม่จะต้องออกไปประกอบ
อาชีพนอกบ้าน ท าให้พ่อแม่ต้องส่งลูกไปเข้าโรเรียนหรือสถานรับเลี้ยงเด็กเร็วขึ้นกว่าเดิมความต้องการในการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยจึงเพิ่มมากขึ้น จะสอดคล้องกับ.(ปิยนันท์ พลูโสภา.(2560 ). ได้กล่าวว่าในศตวรรษที่ 21 
เป็นการศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความสามารถและเปิดโอกาสให้ผู้เรียน มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนตามความสนใจ 
โดยไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลาและสถานท่ี การพัฒนาในช่วงปฐมวัยเป็นช่วงแรกของการเริ่มต้นการเรียนรู ้การเล่นจึงเป็น
วิธีการเรียนรู้ของเด็ก ท าให้เด็กได้พาตัวเองไปรู้จักโลกท่ีแท้จริง  
 การจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาคือแนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ไปใช้ในการเช่ือมโยงและแก้ป๎ญหา 
ในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21           
ซึ่งนอกจากนี้.(นวรัตน์ รามสูตและคณะ.2559:3).ได้กล่าวว่ารัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ โดยได้บูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี 
(Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) เรียกโดยย่อว่า STEM เพื่อ
น าไปสู่การคิดแก้ป๎ญหาและการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ตลอดจนมุ่งผลิตก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ให้สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ตระหนักถึงความส าคัญของสะเต็ม
สอดคล้องกับงานวิจัยของ.(พัทฐรินทร์ โลหา และ สิรินาถ จงกลกลาง.2560:9).ได้กล่าวว่าการเปรียบเทียบพฤติกรรม
กล้าแสดงออกของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2 พบว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดสะ
เต็มศึกษามีพฤติกรรมกล้าแสดงออกหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้เนื่องจากการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษาโดยเช่ือมโยง
ประสบการณ์เดิมที่ตนเองมีอยู่แล้วเข้ากับประสบการณ์ใหม่  
 การคิดเชิงเหตุผลถือเป็นทักษะอย่างหนึ่งที่สามารถพัฒนาให้สูงขึ้นได้เพราะเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆและช่วยให้เด็กเกิดความรู้ใหม่โดยเช่ือมโยงกับความรู้เดิมอีกทั้งการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยได้เล็งเห็น
ความส าคัญของการคิดเชิงเหตุผล จึงได้ก าหนดจุดมุ่งหมายให้เด็กคิดหาเหตุผลเกิดความเข้าตัดสินใจและรู้จักคิด
แก้ป๎ญหาจะเห็นว่าการพัฒนาคิดเชิงเหตุผลในช่วงปฐมวัยจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะส่งเสริมการคิดอย่างมีเหตุผลของเด็ก
ปฐมวัยจะพัฒนาได้โดยการจัดกิจกรรมที่ให้เด็กใช้ประสาทสัมผัส.(คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.
2556:25). ซึ่ง.(นภเนตร ธรรมบวร.2557:3).ได้กล่าวว่าการส่งเสริมการคิดให้เกิดขึ้นในเด็กปฐมวัยจึงเป็นสิ่งส าคัญ
เพราะการคิดของคนเป็นสิ่งที่มีมาตั้งแต่เด็ก ซึ่งความสามารถการคิดจะเพิ่มพูนขึ้นตามอายุและพัฒนาการ เพียเจต์ 
(Piaget.1950) กล่าวว่าการคิดเริ่มต้นตั้งแต่วัยเด็กเล็กจะสังเกตได้อายุ 18 เดือน เป็นความคิดที่เกิดขึ้นภายใน เป็น
ความคิดที่ไม่ซับซ้อนมีผลท าให้เด็กกระท าตามจิตนาการที่ตนคิดเพราะสิ่งที่เด็กได้รับจากประสบการณ์และเรียนรู้
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ.(สมคิด ศรไชย).ได้กล่าวว่าการที่เด็กปฐมวัยมีความคิดเชิงเหตุผลหลังการจัดกิจกรรม
สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เพราะรูปแบบการจัดกิจกรรมเด็กได้ลงมือปฏิบัติการทดลอง
ด้วยตนเองเด็กได้ส ารวจวัสดุอุปกรณ์จ าแนกบอกรายละเอียดความเหมือนความแตกต่างของวัสดุอุปกรณ์ตาม
ลักษณะและคุณสมบัติการจัดกิจกรรมจะเน้นการปฏิบัติทดลองรูปแบบกิจกรรมเนื้อหาสอดคล้องกับวัยและวุฒิภาวะ
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ในการเรียนรู้ของเด็กเป็นประสบการณ์ตรงที่เปิดโอกาสให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับวัตถุสิ่งของเพื่อพัฒนาทักษะ           
การเรียนรู้  
 จากป๎ญหาดังกล่าวว่าผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มเพื่อพัฒนา
ความสามารถความคิดเชิงเหตุผลส าหรับเด็กปฐมวัยเพราะเป็นการพัฒนาในตัวเด็กในด้านต่างๆของการร่วมกันท า
กิจกรรมโดยการท ากิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5            
ซึ่งได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น และการสัมผัสยังเป็นสิ่งที่ท าให้เด็กปฐมวัยได้รู้จักการคิดและสามารถหาเหตุผลจากสิ่งที่ได้
ท าการทดลองวิทยาศาสตร์ เด็กปฐมวัยยังได้เรียนรู้จักการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและยังท าให้
เด็กปฐมวัยมีความคิดเป็นของตัวเอง ได้แก้ไขป๎ญหาและการด ารงชีวิตในประจ าวันได้ ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้จะได้น าไป
เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตลอดจนน ากิจกรรมไปจัดเพื่อ
พัฒนาประสบการณ์แก่เด็กปฐมวัยเกี่ยวกับการส่งเสริมความสามารถความคิดเชิงเหตุผลซึ่งเป็นทักษะการคิดของเด็ก
ปฐมวัยท่ีมีความส าคัญอีกด้านหนึ่งด้วย 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การด าเนินการทดลองครั้งนี้  ด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี  2 ปีการศึกษา  2562 มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1.  จัดเตรียมกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  24  คน 
 2.  ก่อนการทดลอง (Pretest)  น าแบบประเมินวัดความสามารถด้านการคิดเชิงเหตุผลส าหรับเด็กปฐมวัย
ไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน)  จ านวน  24  คน  ที่ก าลังศึกษาอยู่ช้ันอนุบาลปีที่ 2  
ก่อนท ากิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
 3.  ด าเนินการทดลองโดยการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาตามแผนการจัดกิจกรรมที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น  การศึกษาครั้งนี้  ผู้ศึกษาท าการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2562  ใช้
ระยะเวลาในการทดลอง 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 20 นาที ในช่วงเวลา 10.00 - 10.20  น. รวม 20 แผน  
ใช้ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์  ระหว่างวันท่ี  19  พฤศจิกายน  -  27  ธันวาคม พ.ศ.  2562 
 4.  หลังการทดลอง (Post  test)  ท าการทดสอบหลังการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษาสิ้นสุด  โดยใช้แบบประเมินวัดความสามารถด้านการคิดเชิงเหตุผลส าหรับเด็กปฐมวัยชุดเดิมมาใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน  24  คน  โดยครูเป็นผู้อ่านค าสั่งให้เด็กฟ๎ง 
 5.  น าข้อมูลที่ได้จากการวัดความสามารถด้านการคิดเชิงเหตุผลมาวิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติต่อไป  
 6.   น าขั้นตอนของสะเต็มศึกษาทั้ง 6 ขั้น น าไปแทรกในกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยได้ก าหนดขั้น           
การสอนไว้ดังน้ี 
                ขั้นที่ 1 ข้ันเตรียมความพร้อม เป็นการร้องเพลงร่วมกันเกี่ยวกับหน่วยที่ได้เรียนรู้และมีกล่าวค าทักทาย
กันกับเด็กๆและถามค าถามทั่วไปเช่น “วันน้ีอากาศเป็นอย่างไร” 
     ขั้นที่ 2 ข้ันน าเข้าสู่เนื้อหา  เป็นการน าเข้าสู่กิจกรรมโดยครูมีบัตรภาพ ของจริงเกี่ยวกับหน่วยนั้นมาให้
เด็กได้ดูและสนทนาเกี่ยวกับสิ่งท่ีเรียนรู้ 
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      ขั้นที่ 3 ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นขั้นการสอนกิจกรรมที่ครูได้จัดท าขึ้นเพื่อนให้เด็กได้เรียนรู้ตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษาโดยการน าวัสดุอุปกรณ์การปฏิบัติจริงและได้เรียนรู้การสังเกตและรู้จักการจ า แนกโดยตาม
แนวคิดสะเต็มโดยน าขั้นตอนของสะเต็มศึกษา 6 ข้ันตอนโดยจะจัดอยู่ในข้ันกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้  

            1.  ระบุป๎ญหา (Problem Identification) 
2.  รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับป๎ญหา (Related Information Search) 
3.  ออกแบบวิธีการแก้ป๎ญหา (Solution Design) 
4.  วางแผนและด าเนินการแก้ป๎ญหา (Planning and Development) 
5.  ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ป๎ญหาหรือช้ินงาน (Testing, Evaluation 
and Design Improvement) 
6.  น าเสนอวิธีการแก้ป๎ญหา ผลการแก้ป๎ญหาหรือช้ินงาน (Presentation) 
หมายเหตุ :  ขั้นการสอนตามแนวคิดสะเต็มอาจมีการเปลี่ยนแปลงและสอนทุกขั้นวนไปจนครบ
ทุกกิจกรรม 

 ขั้นที่ 4 ขั้นความรู้ที่ได้รับ เป็นการสรุปการท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อนและครูผู้สอนและเป็นการทบทวน
ประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ให้กับเด็กในหน่วยการเรียนรู้นั้นๆ 

 

ผลการวิจัย 

1.  ผลการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดเชิงเหตุผลส าหรับเด็กปฐมวัย       
เด็กปฐมวัยมีความสามารถด้านการคิดเชิงเหตุผลโดยเฉลี่ย 11.79 หลังการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะ
เต็มศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดเชิงเหตุผลส าหรับเด็กปฐมวัย   เด็กปฐมวัยมีความสามารถด้านการคิด
เชิงเหตุผลโดยเฉลี่ย 16.54 ส่งผลให้มีคะแนนพัฒนาที่สูงข้ึน โดยเฉลี่ย 4.71 แสดงให้เห็นว่าหลังการจัดความสามารถ
ด้านการคิดเชิงเหตุผลสูงขึ้นซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

การทดลองโดยภาพรวม N K �̅� S.D. t 
ก่อนการทดลอง 24 16 11.79 1.48 

12.90 
หลังการทดลอง 24 16 16.54 2.31 

 
2.  แสดงผลการเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถ

ด้านการคิดเชิงเหตุผลส าหรับเด็กปฐมวัย ทั้งก่อนและหลังการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเพื่อ

พัฒนาความสามารถด้านการคิดเชิงเหตุผลส าหรับเด็กปฐมวัย สรุปได้ว่า ค่า α = .05 ค่า t ตาราง = 1.711 พบว่า t 
ค านวณ = 12.90  มากกว่า t ตาราง ดังนั้น เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดเชิงเหตุผลส าหรับเด็กปฐมวัย ทั้งก่อนและหลังการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดเชิงเหตผุลส าหรับเดก็ปฐมวัย สูงขึ้นที่ระดับ .05 แสดงว่าการ
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จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดเชิงเหตุผลส าหรับเด็กปฐมวัย 
ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการความสามรถด้านการคิดเชิงเหตุผลสูงขึ้นสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

2.1  ผลการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิด               
เชิงเหตุผลส าหรับเด็กปฐมวัย    เด็กปฐมวัยมีความสามารถด้านการสังเกต  โดยเฉลี่ย 0.93 หลังการจัดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเตม็ศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดเชิงเหตุผลส าหรับเด็กปฐมวัย   เด็กปฐมวัย
มีความสามารถด้านการสังเกต โดยเฉลี่ย 1.09 ส่งผลให้มีคะแนนพัฒนาที่สูงขึ้น โดยเฉลี่ย 0.78  แสดงให้เห็นว่าหลัง
การจัดความสามารถด้านการสังเกต มีความสามารถด้านการสังเกตสูงขึ้นซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
การทดลองด้านการสังเกต N K �̅� S.D. t 
ก่อนการทดลอง 24 16 4.08 1.06 

4.80 
หลังการทดลอง 24 16 7.62 1.09 

 
2.2  ผลการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิด          

เชิงเหตุผลส าหรับเด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัยมีความสามารถด้านการจ าแนกประเภท  โดยเฉลี่ย  0.95 หลังการจัด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดเชิงเหตุผลส าหรับเด็กปฐมวัย  เด็ก
ปฐมวัยความสามารถด้านการจ าแนกประเภท  โดยเฉลี่ย 1.33 ส่งผลให้มีคะแนนพัฒนาที่สูงขึ้น โดยเฉลี่ย 1.05  
แสดงให้เห็นว่าหลังการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดเชิง
เหตุผลส าหรับเด็กปฐมวัย มีความสามารถด้านการจ าแนกประเภทสูงขึ้นซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
การทดลองด้านการสังเกต N K �̅� S.D. t 
ก่อนการทดลอง 24 16 4.08 1.06 

4.80 
หลังการทดลอง 24 16 7.62 1.09 

 
 
ภาพประกอบที่ 4.1   กราฟแสดงการเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา

เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดเชิงเหตุผลส าหรับเด็กปฐมวัย 
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 อภิปรายผลการวิจัย 

1.  ผลการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดเชิงเหตุผลส าหรับเด็กปฐมวัย    
เด็กปฐมวัยมีความสามารถด้านการคิดเชิงเหตุผลโดยเฉลี่ย 11.79 หลังการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะ
เต็มศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดเชิงเหตุผลส าหรับเด็กปฐมวัย   เด็กปฐมวัยมีความสามารถด้านการคิด
เชิงเหตุผลโดยเฉลี่ย 16.54 ส่งผลให้มีคะแนนพัฒนาที่สูงข้ึน โดยเฉลี่ย 4.71 แสดงให้เห็นว่าหลังการจัดความสามารถ
ด้านการคิดเชิงเหตุผลสูงขึ้นซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

โดยผู้วิจัยได้ท าการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นเด็กปฐมวัย ชาย - หญิง อายุ 4-5 ปี 
ระดับชั้น อนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2562  โรงเรียน เทศบาล2 (วัดภูเขาดิน) ช้ันอนุบาล 2 จ านวน  
คน 24 เป็นหญิง 15 คน ชาย 9 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบสุ่มอย่างง่ายโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่มโดยมี
การจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์ 4 สัปดาห์ และทดลองโดยประกอบไปด้วยหน่วยดังนี้ 

1.  สัปดาห์ที่  1   หน่วยไข่หรรษา 
 2.  สัปดาห์ที่  2   หน่วยผลไม้แสนสนุก 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

ก่อนเรียน 

หลงัเรียน 

พฒันา 

 ด้านการสังเกต ด้านการจ าแนกประเภท ภาพรวม 
ก่อนการทดลอง 0.93 0.95 1.48 

หลังการทดลอง 1.09 1.33 2.59 

คะแนนพัฒนา 0.78 1.05 2.31 

0.95 
0.93 1.09 

0.78 
1.05 

1.33 

1.48 

2.31 

2.59 
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 3.  สัปดาห์ที่  3   หน่วยอาหารดีมีประโยชน์ 
 4.  สัปดาห์ที่  4   หน่วยผักแสนหวาน 
ในแต่ละวันในหนึ่งสัปดาห์แต่ละวันจะประกอบไปด้วยขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อม เป็นการร้องเพลงร่วมกัน
เกี่ยวกับหน่วยที่ได้เรียนรู้และมีกล่าวค าทักทายกันกับเด็กๆและถามค าถามทั่วไปเช่น “วันนี้อากาศเป็นอย่างไร”          
ขั้นที่ 2 ขั้นน าเข้าสู่เนื้อหา  เป็นการน าเข้าสู่กิจกรรมโดยครูมีบัตรภาพ ของจริงเกี่ยวกับหน่วยนั้นมาให้เด็กได้ดูและ
สนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้ ขั้นที่ 3 ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นขั้นการสอนกิจกรรมที่ครูได้จัดท าขึ้นเพื่อนให้เด็กได้
เรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาโดยการน าวัสดุอุปกรณ์การปฏิบัตจิริงและได้เรียนรู้การสังเกตและรู้จักการจ าแนกโดย
ตามแนวคิดสะเต็มจะสอนในแต่ละวันตามขั้น  ขั้นที่ 4 ขั้นความรู้ที่ได้รับ เป็นการสรุปการท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อน
และครูผู้สอนและเป็นการทบทวนประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ให้กับเด็กในหน่วยการเรียนรู้นั้นๆ สัปดาห์
ที่ 1 หน่วยไข่หรรษา วันจันทร์จะสอนโดยการน าภาพไข่แต่ละชนิดมาให้เด็กดูและสนทนากับเด็กๆเกี่ยวกับไข่ของ
ชนิดนั้นๆและแทรกขั้นตอนของสะเต็มศึกษาลงไปในข้ันท่ี 1 คือการระบุป๎ญหาว่าท าไมไข่จึงลอยน้ าได้และท าไมไข่ถึง
จมน้ าได้และฝากเป็นการบ้านให้เด็กไปๆหาข้อมูลโดยการสอบถามจากผู้ปกครอง พ่อแม่ เพื่อเป็นการใช้ขั้นตอนที่ 2 
ของสะเต็มศึกษาคือการเก็บรวมรวบข้อมูล วันอังคารก็สอนโดยแต่ละขั้นตอนสอนมีการใช้สื่อนวัตกรรมหน่วยไข่มาให้
เด็กได้เรียนรู้และสอบถามสนทนากับเด็กๆเรื่องเมื่อวานและมีสื่อประกอบหน่วยไข่หรรษาให้เด็กได้เล่น วันพุธสอน
การน าขั้นการสอนแบบทุกวันและเพิ่มและมีภาพอุปกรณ์หรือวัตถุที่สามารถท าให้ไข่ลอยน้ าได้และได้น าสะเต็มขั้นที่ 
3 คือการออกแบบและขั้นที่ 4 การวางแผน โดยการแจกกระดาษให้เด็กๆได้วาดภาพออกแบบให้เด็กๆเลือกตัดสินใจ
ว่าไข่จะลอยหรือจะจมและได้สนทนากับเด็กถึงผลงานท่ีเด็กได้ออกแบบไป วันพฤหัสครูก็น าอุปกรณ์ที่ท าการทดลอง
เกี่ยวกับไข่ลอยไข่จมโดยครูแนะน าอุปกรณ์ให้เด็กได้ๆฟ๎งและครูจัดกิจกรรมให้โดยให้เด็กๆได้ท าเป็นกลุ่มแบ่งเป็น 4 
กลุ่ม และเริ่มท าการทดลองโดยแต่ละกลุ่มจะได้อุปกรณ์ที่เหมือนกันแต่จะมีวัตถุหนึ่งช้ินที่ไม่เหมือนกันเป็นสิ่งที่
สามารถท าให้ไข่ลอยได้และเป็นบ้างสิ่งที่ท าให้ไข่ไม่สามารถลอยได้จะเป็นการแทรกขั้นสะเต็มลงไปในขั้นที่ 5             
การทดสอบและประเมินผล และในวันศุกร์จะสอนโดยการท ากิจกรรมและทบทวนกิจกรรมที่ท าไปเมื่อวาน           
เป็นการแทรกขั้นสะเต็มศึกษาในขั้นที่ 6 คือการน าเสนอวิธีการแก้ป๎ญหาโดยครูสนทนาและให้เด็กออกมาน าเสนอ
การทดลองของแต่ละกลุ่มว่าเป็นอย่างไรท าไมไข่ถึงจมเพราะใส่อะไรลงไปและท าไมไข่ถึงไม่จมเพราะใส่อะไรลงไปครู
ให้เด็กน าเสนอแต่ละกลุ่มจนครบและครูถึงจะสรุปผลให้ฟ๎งและทบทวนกิจกรรมในสัปดาห์ว่าเป็นกิจกรรมอะไร          
ในสัปดาห์ที่ 2 เป็นหน่วยผลไม้แสนสนุก วันจันทร์มีการสอนโดยครูกับเด็กๆสนทนากันเกี่ยวกับผลไม้มีสื่อนวัตกรรม
เกี่ยวกับผลไม้ใช้ในการสอนเด็กๆจะเป็นการแทรกสะเต็มศึกษาลงไปในขั้นที่ 1 การได้ให้เด็กคิดระบุป๎ญหาว่าผลไม้
สามารถลอยน้ าได้หรือไม่การสอนก็จะประกอบด้วยภาพผลไม้ที่ครุน ามาสอนเด็กในหน่วยผลไม้ วันอังคารครูสอน
ตามขั้นที่วางแผนไว้แล้วและได้แทรกสะเต็มศึกษาในขั้นที่ 2 ลงไปว่าเด็กรู้ไหมท าไมผลไม้บ้างชนิดสามารถลอยน้ าได้
และเป็นเพราะอะไรถึงลอยได้ครูฝากเป็นการบ้านให้เด็กไปสอบถามผู้ปกครองและพ่อแม่และน ามาเสนอหรือสนทนา
กับครูในวันพรุ่งนี้ วันพุธครูสนทนากับเด็กเรื่องเมื่อวานท่ีครูฝากการบ้านไปโดยครูสุ่มถามเด็กเป็นรายบุคคลหลังจาก
นั้นครูก็น าสะเต็มศึกษาขั้นที่ 3 การออกแบบ โดยให้เด็กวาดรูปผลไม้ที่แต่ละกลุ่มสนใจที่น ามาทดลองโดยครูใช้สื่อ
นวัตกรรมหน่วยผลไม้แสนอร่อยมาให้เด็กได้เลือกกันและวาดรูปผลไม้ที่ในกลุ่มช่วยกันเลือกและครูสนทนากับเด็กๆ
ในแต่ละกลุ่ม วันพฤหัสครูเตรียมการสอนโดยสอนตามขั้นตอนท่ีได้วางแผนไว้แล้วครูแนะน าอุปกรณ์ที่จะใช้ทดลองใน
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ครั้งนี้และทบทวนกิจกรรมในวันนี้ วันศุกร์ครูทบทวนกิจกรรมต่อเนื่องของเมื่อวานและพาท าการทดลองการลอยจม
ของผลไม้โดยจะแทรกขั้นสะเต็มศึกษาเข้ามาโดยวันนี้น าใช้ทั้ง 2 ขั้นตอนคือขั้นที่ 5 การทดสอบและประเมินผลโดย
การให้เด็กท าการทดลองของผลไม้แต่ละชนิดที่แต่ละกลุ่มได้เลือกออกแบบและวางแผนไว้หลังจากที่เด็กก าลังท าการ
ทดลองแล้วครูเข้าไปสนทนากับเด็กๆในแต่ละกลุ่มว่าเลือกผลไม้อะไรและผลที่ได้เป็นอย่างไรหลังจากนั้นเป็นขั้นตอน
ของสะเต็มขั้นที่ 6 การน าเสนอ ครูในเด็กออกมาโชว์การทดลองของกลุ่มตัวเองและบอกเพื่อนว่ากลุม่เลอืกผลไมอ้ะไร
และผลที่ได้ออกมาเปูนอย่างไรท าแบบนี้ทุกกลุ่มจนครบแล้วครูก็จะอธิบายและสรุปให้เด็กฟ๎งว่าผลไม้ที่ลอยได้มี
อะไรบ้างและเป็นเพราะอะไรท าไมถึงลอยได้และผลไม้อะไรที่จมลงไปบ้างและเป็นเพราะอะไรท าไมถึงจม  สัปดาห์ที่ 
3 หน่วยอาหารดีมีประโยชน์ ในวันจันทร์ครูพาเด็กท่องค าคล้องอาหารดีมีประโยชน์ และสนทนาเกี่ยวกับอาหารดีมี
ประโยชน์   วันอังคารครูน าสื่อนวัตกรรมหนังสือหน่วยอาหารดีมีประโยชน์มาสอนเด็กโดยในหนังสือจะมี
ภาพประกอบและค าบรรยายแต่ละหมู่วันน้ีครูจะสอนไปแค่ 2 หมู่ก่อนและให้เด็กๆระบุป๎ญหาว่าอาหารดีมีประโยชน์
มีเมนูอะไรบ้างท่ีครบ 5 หมู่ เป็นการแทรกขั้นสะเต็มศึกษาในขั้นที่ 1 ลงไปและครูทบทวนกิจกรรมส าหรับวันนี้ วันพุธ
ครูพาเด็กร้องเพลงในหน่วยอาหารดีมีประโยชน์ และสอนอาหารเพิ่มอีก 2 หมู่ และครูสนทนากับเด็กๆวันนี้ครู
ก าหนดให้เด็กได้เรียนรู้และแทรกขั้นตอนสะเต็มศึกษาลงไปในขั้นที่ 2 เพื่อให้เด็กกลับบ้านไปหาข้อมูลว่าเมนูอาหาร
อะไรที่มีครบ 5 หมู่  วันพฤหัสบดี ครูพาเด็กท่องกับคล่องและร้องเพลงเกี่ยวกับอาหารดีมีประโยชน์สอนเพิ่มเติมอีก  
1 หมู่และทบทวนอาหาร 5 หมู่โดยการสื่อนวัตกรรมหนังสือหน่วยอาหารดีมีประโยชน์ และได้เปิดหน้าสุดท้ายที่เป็น
เมนูอาหารให้เด็กๆได้เรียนรู้หลังจากนั้นครูแทรกสะเต็มศึกษาในขั้นที่ 3,4และ 6 ลงไปเพื่อให้เด็กออกแบบและ
วางแผนโดยครูมีกระดาษแจกให้เด็กๆทุกคนได้ออกแบบกันและครูได้สนทนาถามค าถามกับเด็กๆว่าหนูเลือก
เมนูอาหารอะไรหลังจากนั้นก็ให้เด็กได้น าเสนอผลงานท่ีตนเองออกแบบมา วันศุกร์ ครูพาเด็กๆทบทวนกิจกรรมที่ท า
ไปในแต่ละที่ผ่านมา วันน้ีโดยครูจะเตรยีมอุปกรณ์และวัตถุดบิในการท าสลัดผักผลไม้เพราะเป็นเมนูที่มีอาหารครบ  5 
หมู่ โดยมีเด็กๆให้ความร่วมมือกันช่วยเตรียมและท าไปทีละขั้นวันนี้ครูจะแทรกขั้นสะเต็มศึกษาขั้นที่ 5 และ 6           
ครูแนะน าส่วนประกอบของสลัดผักผลไม้และสาธิตการท าสลัดผักผลไม้โดยท าเป็นตัวอย่างให้เด็กดูและหลังจากนั้นก็
จะให้เด็กได้ออกมาจัดจานและท าสลัดผักผลไม้และครูได้ให้เด็กๆน าเสนอสลัดผักผลไม้ของตนเองว่าในจานมี
อะไรบ้างที่ใส่ลงไปครูและเด็กๆก็ได้รับประทานสลัดผักผลไม้แสนอร่อยกัน  สัปดาห์ที่ 4 หน่วยผักแสนหวานในวัน
จันทร์ครูสอนตามขั้นตอนท่ีได้วางแผนไว้มีการสอนร้องเพลงเกี่ยวกับผักและใช้สื่อนวัตกรรมหน่วยผักแสนหวานมาใช้
ประกอบการสอน  วันอังคารครูน าสื่อนวัตกรรมหน่วยผักแสนหวานมาใช้ประกอบการสอนให้กับเด็กๆว่าผักที่ครูท า
เป็นสื่อนวัตกรรมมีอะไรบ้างและเด็กรู้จักผักอะไรบ้างครูจะแทรกขั้นตอนของสะเต็มศึกษาลงไปคือขั้นที่  1 การระบุ
ป๎ญหา ให้เด็กลองคิดว่าการปลูกผักเรามีวิธีการปลูกแบบไหนบ้างและเด็กๆเคยปลูกผักอย่างไร วันพุธครูสอนเกี่ยวกับ
ผักชนิดต่างๆและร้องเพลงเกี่ยวกับผักหลังจากนั้นสนทนากับเด็กๆจากเรื่องเมื่อวานท่ีครูฝากให้ไปหาว่าการปลุกผักมี
แบบไหนบ้างเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลของสะเต็มศึกษาขั้นท่ี 2  วันพฤหัส ครูสนทนาและสอบถามเด็กจากการบ้าน
ที่ครูฝากให้ไปหาข้อมูลมาและร่วมกันสนทนา และเรียนรู้เกี่ยวกับผักต่างๆและครูออกแบบการปลูกผักและให้เด็กได้
วางแผนว่าจะปลุกผักอะไรและใช้อะไรบ้างในการปลูกผักครูได้ท าการแทรกขั้นการสอนของสะเต็มในขั้นที่ 3 และ 4 
ครูพาทบทวนกิจกรรมส าหรับวันนี้ให้เด็กๆฟ๎ง วันศุกร์ครูและเด็กได้สนทนากันและตัดสินใจที่จะปลูกถั่วงอก          
โดยการใช้ส าลีและไม่ใช้ดินในการปลูกถั่วงอกโดยครูเตรียมอุปกรณ์และบอกแนะน าพาเด็กปลูกถั่วงอกโดยส าหรับ
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วันนี้ครูแทรกการสอนของสะเต็มศึกษามาสอนในขั้นที่ 5 และ 6 การที่ให้เด็กได้ลงมือได้ท าการทดลองปลูกถั่วงอก
และครุให้ค าแนะน าหลังจากแต่ละกลุ่มช่วยกันปลูกเสร็จแล้วครุให้นั่งที่เดิมและให้แต่ละกลุ่มออกมาโชว์ผลการปลูก
ถั่วงอกในขวดน้ าและไม่ใช้ดินในการปลูกแต่ใช้ส าลีแทนดินในการปลูก ครูสนทนาและถามเด็กๆและอธิบายทบทวน
กิจกรรมส าหรับสัปดาห์นี้ว่าได้เรียนรู้อย่างไร ซึ่งการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนา
ความสามารถด้านการคิดเชิงเหตุผลส าหรับเด็กปฐมวัย ในครั้งนี้ท าให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับสะเต็มศึกษาที่
สามารถน ามาสอนได้และเป็นกิจกรรมที่เด็กให้ความสนใจ ซึ่งได้สอดคล้องกับ ช านาญ เชาวกีรติพงศ์. (2558:14).ได้
กล่าวว่าความหมายของวิทยาศาสตร์ว่าหมายถึง ความรู้ที่แสดงหรือพิสูจน์ได้ว่าถูกต้องเป็นความจริง จัดไว้เป็น
หมวดหมู่ มีระเบียบและขั้นตอน สรุปได้เป็นกฎเกณฑ์สากล เป็นความรู้ที่ได้มาโดยวิธีการที่เริ่มต้นด้วยการสังเกต 
และ/หรือ การจัดที่เป็นระเบียบมีขั้นตอน และปราศจากอคติและยังสอดคล้องกับทฤษฏีที่ สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ์.
(2557:46).ได้กล่าวว่าทฤษฎีการเรียนรู้ของบรูเนอร์ (Jerome S. Bruner)บรูเนอร์ (Bruner, 1956) เป็นนักจิตวิทยา
ในยุคใหม่  ชาวอเมริกันคนแรกที่สืบสานความคิดของเพียเจต์ โดยเช่ือว่าพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเกิดจาก
กระบวนการภายในอินทรีย์ (Organism) เน้นความส าคัญของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมที่แวดล้อมเด็ก ซึ่งจะพัฒนา
ได้ดีเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กท าให้เด็กที่ได้รับการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท าให้
เด็กมีความสามารถด้านการคิดเชิงเหตุผล ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ศรีนวล รัตนานันท.
(2555). ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องผลการจัดประสบการณ์หน่วยเน้นวิทยาศาสตร์ นอกช้ันเรียนที่มีต่อทักษะการสังเกต
ของเด็กปฐมวัยเป็นนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง อายุระหว่าง 5-6 ปี จ านวน 15 คน ผล
การศึกษาพบว่า 1. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์หน่วยเน้นวิทยาศาสตร์นอกช้ันเรียนมี ทักษะการสังเกต
สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์หน่วยเน้นวิทยาศาสตร์แบบ
ปกติ มีทักษะการสังเกตสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3.เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์หน่วย
เน้นวิทยาศาสตร์นอกช้ันเรียนกับเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์หน่วยเน้นวิทยาศาสตร์แบบปกติ มีทักษะ
การสังเกตแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจากเด็กปฐมวัยได้รับการจัดประสบการณ์หน่วยเน้น
วิทยาศาสตร์ก่อนและหลังสูงขึ้น  และการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์จะมีการแทรกขั้นสะเต็มศึกษาที่ในการสอนจะ
ประกอบไปด้วย 6 ขั้นตอนดังนี้ 1.ระบุป๎ญหา (Problem Identification)  2.รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
กับป๎ญหา (Related Information Search) 3.ออกแบบวิธีการแก้ป๎ญหา (Solution Design)  4.วางแผนและ
ด าเนินการแก้ป๎ญหา (Planning and Development) 5.ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ป๎ญหา
หรือช้ินงาน (Testing, Evaluation and Design Improvement) 6.น าเสนอวิธีการแก้ป๎ญหา ผลการแก้ป๎ญหาหรือ
ช้ินงาน (Presentation) ซึ่งได้สอดคล้องกับขั้นตอนของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนสะ
เต็มศึกษาในสถานศึกษา.(2559:12). ได้กล่าวว่า “สะเต็มศึกษา” ว่า เป็นแนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ไปใช้
ในการเช่ือมโยงและแก้ป๎ญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ควบคู่ไปกับการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 อีกทั้งคณะกรรมการฯ ได้มีการก าหนดขั้นตอนของกิจกรรมเรียนรู้ 6 ขั้นตอน ใน
รูปแบบของสะเต็มศึกษา ได้แก่ ข้ันท่ี 1 ระบุป๎ญหาในชีวิตจริงนวัตกรรมที่ต้องการพัฒนา ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูลและ
แนวคิดที่เกี่ยวข้อง ขั้นที่ 3 ออกแบบวิธีการแก้ป๎ญหา (Science+Math & Technology) ขั้นที่ 4 วางแผนและ
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ด าเนินการแก้ป๎ญหา (Engineering)ขั้นที่ 5 ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุง (Engineering) ขั้นที่ 6 น าเสนอ
วิธีการแก้ป๎ญหา ผลการแก้ป๎ญหา หรือผลการพัฒนานวัตกรรม ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ             
พัทฐรินทร์ โลหา และ สิรินาถ จงกลกลาง.(2560).ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องการพัฒนาพฤติกรรมกล้าแสดงออกและ
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย
เตรียมการทดลองมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) เปรียบเทียบ พฤติกรรมกล้าแสดงออกของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2 
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด สะเต็มศึกษา 2) เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันอนุบาล
ปีที่ 2 ก่อนและหลัง การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ  นักเรียนระดับ        
ช้ัน อนุบาลปีที่ 2/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
จ านวน 30 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ           
1) แผนการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 2) แบบสังเกต พฤติกรรมกล้าแสดงออก และ 3) แบบวัด
ความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบค่า
ทีผลการศึกษา พบว่า 1) พฤติกรรมกล้าแสดงออกก่อนเรียน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 48.47 คิดเป็นร้อยละ 80.77 
และหลังเรียนมี คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 59.03 คิดเป็นร้อยละ 98.38และมีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ยเท่ากับ 10.57 
และมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ความคิดสร้างสรรค์  ก่อนเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 35.57 คิดเป็นร้อยละ 49.39 และหลังเรียนมีคะแนน เฉลี่ยเท่ากับ 49.73 คิดเป็นร้อยละ 69.06 
และมีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ยเท่ากับ 14.17 และมี คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ค าส าคัญ: สะเต็มศึกษา พฤติกรรมกล้าแสดงออก ความคิดสร้างสรรค์ และการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาในครั้งนี้ก็เป็นประโยชน์แก่เด็กและครู  
 

กิตติกรรมประกาศ 
การวิจัยเรื่อง การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดเชิง

เหตุผลส าหรับเด็กปฐมวัย  ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาของอาจารย์ที่ปรึกษาในการท าวิจัย ผู้วิจัยจึงขอกราบ
ขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง รองศาสตราจารย์ ดร.สรวงพร กุศลส่ง ที่ปรึกษาในการท าวิจัย และอาจารย์วิชญาพร  
อ่อนปุย ได้ให้ความช่วยเหลืออย่างดียิ่งท่ีได้กรุณาให้ค าแนะน าปรึกษา และข้อมูลต่างๆจนงานส าเร็จสมบูรณ์ขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ ขอขอบพระคุณ อาจารย์นภาวดี จันทร์เช้ือ อาจารย์พิเศษสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์  อาจารย์ชลิตา ขวัญมิ่ง อาจารย์พิเศษสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ อาจารย์เรขา  อินทพรโสภิต โรงเรียนเทศบาล 2 
(วัดภูเขาดิน) และอาจารย์วิลาวรรณ์  ฤทธิ โรงเรียนเทศบาล2 (วัดภูเขาดิน) ที่กรุณาให้ค าแนะน าตลอดจนตรวจสอบ
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยขอขอบคุณผู้อ านวยการ เดชาพัชร การกิ่งไพร โรงเรียนเทศบาล2 (วัดภูเขาดิน) ขอขอบคุณ 
อาจารย์เรขา  อินทพรโสภิต และอาจารย์วิลาวรรณ์  ฤทธิ และนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2/5 โรงเรียนเทศบาล2 (วัด
ภูเขาดิน) ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์อ านวยความสะดวก และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งในการทดลองและเก็บ
รวบรวมข้อมูลคุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศกึษาวิจัยนี้ ผู้วิจัยขอน้อมบูชาพระคุณบิดามารดาและบูรพาจารย์
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ทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอนวิชาความรู้ และให้ความเมตตาแก่ผู้วิจัยมาโดยตลอดเป็นก าลังใจส าคัญที่ท าให้การ
ศึกษาวิจัยฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
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บทคัดย่อ 

รายงานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมการสอนตามแนวคิด BBL ผ่านการเล่นเกมการศึกษา 
3 มิติ เพื่อส่งเสริมทักษะความคิดรวบยอดส าหรับเด็กปฐมวัยก่อนและหลัง การจัดกิจกรรมการสอนตามแนวคิด BBL  
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นเด็กปฐมวัยชาย หญิง ระดับช้ันอนุบาลช้ันปีที่ 1 อายุ 3 -4 ปี ภาคเรียนที่ 2         
ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) ) สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จ านวน 23 คน ได้มาโดยการสุ่ม
อย่างง่ายโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดกิจกรรมการสอนตาม
แนวคิด BBL ผ่านเกมการศึกษา 3 มิติ จ านวน  20  แผน คู่มือการจัดกิจกรรมการสอนตามแนวคิด BBL ผ่านเกม
การศึกษา 3 มิติ จ านวน  20 เกม แบบประเมินวัดทักษะความคิดรวบยอด จ านวน 2 ชุด ซึ่งได้ด าเนินการทดลองแบบ
แผนการวิจัยแบบ One – group - Pretest -Posttest Design  และวิเคราะห์โดยการใช้ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความ
แปรปรวน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ T-Tets dependent Samples  
 ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยหลังได้รับการจัดกิจกรรมการสอนตามแนวคิด BBL ผ่านเกมการศึกษา 3 มิติ      
เพื่อส่งเสริมทักษะความคิดรวบยอดส าหรับเด็กปฐมวัยสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีตั้งไว้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยแยกเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านการสังเกต ด้านการจัดหมวดหมู่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. ด้านการสังเกต พบว่า ก่อนการจัดกิจกรรมการสอนตามแนวคิด BBL ผ่านเกมการศึกษา 3 มิติ เด็กปฐมวัย  
มีความสามารถด้านการสังเกตโดยเฉลี่ย 5.30 หลังการจัดกิจกรรมการสอนตามแนวคิด BBL ผ่านเกมการศึกษา 3 มิติ 
เด็กปฐมวัยมีความสามารถด้านการสังเกตโดยเฉลี่ย 7.80 ส่งผลให้มีคะแนนพัฒนาที่สูงขึ้นโดยเฉลี่ย 2.43 แสดงให้เห็นว่า
หลังการจัดกิจกรรมการสอนตามแนวคิด BBL ผ่านเกมการศึกษา 3 มิติ มีทักษะความคิดรวบยอดสูงขึ้น 
 2. ด้านการจัดหมวดหมู่ พบว่า ก่อนการจัดกิจกรรมการสอนตามแนวคิด BBL ผ่านเกมการศึกษา 3 มิติ        
เด็กปฐมวัยมีความสามารถด้านการจัดหมวดหมู่โดยเฉลี่ย 6.0 หลังการจัดกิจกรรมการสอนตามแนวคิด BBL ผ่านเกม
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การศึกษา 3 มิติ เด็กปฐมวัยมีความสามารถดา้นการจัดหมวดหมู่โดยเฉลี่ย 8.04 ส่งผลให้มีคะแนนพัฒนาที่สูงข้ึนโดยเฉลี่ย 
4.25 แสดงให้เห็นว่าหลังการจัดกิจกรรมการสอนตามแนวคิด BBL ผ่านเกมการศึกษา 3 มิติ มีทักษะความคิดรวบยอด
สูงขึ้น 
 
ค าส าคัญ : เด็กปฐมวัย แนวคิด BBL เกมการศึกษา ทักษะความคิดรวบยอด 

Abstract 
 

 This research paper aims to study the organization of teaching activities based on BBL 
concepts through 3D educational games to promote conceptual skills for early childhood before and 
after. Teaching activities under the BBL concept of the sample group Used in this study were early 
childhood boys and girls, kindergarten, first year, 3-4 years old, semester 2, academic year 2019, 
municipal school 2 (Wat Phu Khao Din)), under Muang Phetchabun Municipality, 23 people were 
randomly obtained. Simple by using the classroom as a random unit. Tools used for data collection 
BBL conceptual teaching activities through 20 3D educational games, BBL conceptual teaching 
activities guide through 20 3D educational games, 2 sets of conceptual skill evaluation questions were 
carried out. Experiment with the One - group - Pretest -Posttest Design model and analyze it by using 
Average score Variance And standard deviation And statistics used For data analysis, T-Tets 
dependent Samples. 

The results of the research were as follows: Early childhood children after receiving BBL 
conceptual activities through 3D educational games to promote conceptual skills for higher preschool 
children. This was consistent with the hypothesis that was statistically significant at the .05 level, 
separated by individual aspects, namely observation. Classification aspect With details as follows 

1. The observation aspect: It was found that before the BBL conceptual teaching activities 
through 3D educational games, early childhood had an average observation ability of 5.30 after the 
BBL conceptual teaching activities through 3D educational games. The average observational ability of 
7.80 resulted in a higher average improvement score of 2.43, indicating that after BBL conceptual 
teaching activities through 3D educational games had higher cognitive skills. 

2. Categorization, it was found that before the BBL conceptual teaching activities through 3D 
educational games, early childhood children had categorization ability on average 6.0 after BBL 
conceptual teaching activities through educational games. 3. Early childhood had an average of 8.04 
classification ability, resulting in a higher average development score of 4.25, indicating that after BBL 
conceptual teaching activities through 3D educational games had cognitive skills. Collect higher 
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บทน า 
 การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปีบริบูรณ์อย่างเป็นองค์รวมบนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดู
และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพ
ภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยความรักความเอื้ออาทรและความเข้าใจของทุกคนเพื่อสร้างรากฐาน
คุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนสังคมและประเทศชาติ.
(กระทรวงศึกษาธิการ.2560:2). ซึ่งการพัฒนาเด็กปฐมวัยมีความส าคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากสมองของเด็กได้รับ          
การสร้างและพัฒนาอย่างรวดเร็วการพัฒนาเด็กในช่วงนี้จะเป็นรากฐานส าคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาตลอดชีวิตซึ่ง
ถ้าเราปล่อยให้เวลาอันมีค่านี้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ก็จะไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้เพราะการพัฒนาทักษะ           
ด้านต่างๆ ของมนุษย์จะเกิดขึ้นอย่างเต็มที่ในช่วงปฐมวัยเท่านั้น.(สุริยา ฆ้องเสนาะ.2558:4).ซึ่งการจัดการศึกษาปฐมวัย 
เป็นการจัดการศึกษาในลักษณะของการอบรมเลี้ยงดูที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในอันที่จะช่วยส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้รับ   
การพัฒนาในทุกด้าน ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติป๎ญญา ตลอดจนการปลูกฝ๎งคุณธรรม จริยธรรมไปใน
ทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการตามวัย และพร้อมที่จะรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป.(ศศิพันธุ์ เปี๊ยนเปี่ยมสิน และคณะ.2561:5). 
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain - Based Learning) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้สมองทั้ง
สองซีกซ้ายและซีกขวาเกิดการเรียนรู้อย่างสมดุลและสอดคล้องกับสติป๎ญญาของผู้เรียน โดยใช้กระบวนการและวิธีการที่
หลากหลายอย่างเหมาะสม.(ปริชมน กาลพัฒน์.2554:2).ซึ่งการเรียนรู้ของสมองมนุษย์มีความส าคัญอย่างมาก เพราะ
มนุษย์จะต้องใช้สมองในการคิดและการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้มีศักยภาพ การเรี ยนรู้ของสมองมนุษย์นั้นมีสมองและ
ระบบประสาท ในการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กนั้นต้องเน้นการส่งเสริมพัฒนาการ ได้แก่ 
พัฒนาการทั้งด้านร่างกายให้มีความสมดุลและเกิดพัฒนาการที่ดี  พัฒนาการด้านอารมณ์ สังคม และจิตใจ                  
เป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพ และการมีอารมณ์ที่ดีจะช่วยในการซึมซับการเรียนรู้ที่ดี และพัฒนาการด้านสติป๎ญญา 
ภาษาเป็นเครื่องมือ ในการรับส่งข้อมูล การจัดให้มีการเล่นที่หลากหลายก็เป็นกระบวนการส าคัญ  (ชนิสรา ใจชัยภูมิ. 
2552:32-33).ซึ่งได้มีหลักการพื้นฐานว่า สมองจะท าหน้าท่ีในการเรียนรู้ได้ดีต่อเมื่อสมองมีความพร้อม ซึ่งต้องประสานกัน
เป็นองค์รวมกับร่างกายและจิตใจ ดังนั้น สมองจะเรียนรู้ได้ดีเมื่อร่างกายอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงและใน
ขณะเดียวกันก็ต้องอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกพร้อมในการเรียน.(อังสนา ศรีสวนแตง.2555:52-53). 
 เกมการศึกษา เป็นกิจกรรมที่ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากการเล่น เด็กเกิดความสนุกสนาน ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ 
และพัฒนาท้ังด้านการคิด การสังเกต การหาเหตุผล การแก้ป๎ญหา ท าให้เด็กเกิดความคิดรวบยอดในเรื่องที่เรียนได้เป็น
อย่างดี.(วรรณิษา บัวสุข.2553:30).ซึ่งจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา เป็นสื่อท่ีช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ได้ดี ตอบสนองความต้องการของเด็กหลาย ๆ ด้าน เพราะเกมการศึกษาเป็นสิ่งที่ช่วยเป็นพื้นฐานในการเตรียมความ
พร้อมทั้ง 4 ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาด้านสติป๎ญญา เมื่อเด็กได้เล่นเกมการศึกษาเด็กได้รู้จักการสังเกต           
การจ าแนก การเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู่ การเช่ือมโยง ฝึกการรับรู้ ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นทักษะพื้นฐานในการคิด
ขณะที่เด็กเล่นเกมได้มาก เด็กก็จะได้ฝึกคิดมากซึ่งสิ่งเหล่านี้ จะเป็นพื้นฐานในการท างานของเด็กในอนาคต และเมื่อ
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เติบโตเป็นผู้ใหญ่จะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ.(กุลธี สุทธา.2557:38.).  การใช้เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กให้เกิด
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และเน้นทางด้านสติป๎ญญาหรือการคิดให้แก่เด็ก เกมการศึกษา
มีหลายประเภท มีรูปแบบและวิธีเล่นแตกต่างกันไป สิ่งส าคัญประการหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมความคิดให้แก่เด็กคือการเล่น
เกมการศึกษาควรมีค าถามกระตุ้นให้เด็กได้คิดด้วย เพราะตามธรรมชาติของเด็กมีความสงสัยอยู่เสมอ และเมื่อเด็กได้รับ
การกระตุ้นด้วยค าถามซึ่งเป็นสิ่งเร้าที่ดีชวนให้เด็กสงสัย จูงใจให้เด็กเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพทาง
ความคิดที่เด็กมีอยู่ในตัวตนให้ก้าวขึ้นสู่ขีดสูงสุด.  (จารุวรรณ วงศ์สิงห์. 2552:46).ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ.         
(ลักคะณา เสโนฤทธิ์.2551). ได้กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเป็นการจัดกิจกรรม ที่มีเปิดโอกาสให้เด็กได้เล่น 
และมีปฏิสัมพันธ์กัน โดยการพูดและการกระท าภายใต้กติกาข้อตกลง ซึ่งมีเนื้อหาในเกมแต่ละชุด ส่งเสริมให้เกิด        
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคม ยังช่วยให้เด็กได้เกิดประสบการณ์ใหม่ และช่วยให้เด็กเกิดทักษะในการอยู่ร่วมกัน
กับผู้อื่น เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเองในด้านการช่วยเหลือ การแบ่งป๎น การยอมรับตามกฎเกณฑ์ของสังคม. 
 ความคิดรวบยอด เป็นค าจ ากัดความ ความหมายหรือแนวคิดท่ีแสดงถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะร่วม
ของวัตถุ สิ่งของ เหตุการณ์และความคิด ที่เป็นผลมาจากประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ ดังนั้นคนที่มีทักษะใน
การสร้างความคิดรวบยอดก็จะสามารถสร้างค าพูดที่เป็นนามธรรมมาเป็นรปูธรรม สามารถท าให้สิ่งท่ีเป็นนามธรรมเป็นสิ่ง
ที่ชัดเจนเข้าใจง่ายได้.(วัชรา เล่าเรียนดี.2554 : 61).ซึ่งความคิดรวบยอดมีความส าคัญหลายด้าน ความคิดรวบยอดช่วยลด
ความซับซ้อนของสิ่งแวดล้อมหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่มีอยู่มากมาย ท าให้เรารู้ จักสิ่งของรอบตัว การคิดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ขึ้นอยู่กับความคิดรวบยอด มนุษย์ใช้ความคิดรวบยอดจัดแบ่งสิ่งแวดล้อมต่างๆ เป็นกลุ่มท าให้ลดเวลาใน
การเรียนรู้และสื่อความหมายได้ง่ายขึ้น.(วิจิตรา วิเศษสมบัติ.2540:33).ซึ่งมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความคิดรวบยอด คือ 
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติป๎ญญาของบรูเนอร์ที่อธิบายการเรียนรู้ว่าผ่านวิธีการ 3 ทาง คือ 1. การเรียนรู้ผ่านการลงมือ
กระท า 2. การเรียนรู้ผ่านการสร้างภาพในสมอง  และ 3. การเรียนรู้ ผ่านการใช้สัญลักษณ์ ซึ่งในวัยเด็กจะใช้วิธีการแรก 
เมื่อผู้เรียนอยู่ในวัย 7 ปี ยังคงใช้ การเรียนด้วยการลงมือกระท าในการเรียนรู้ความคิดรวบยอด และในช่วงวัย 7-11 ปี  
จะใช้วิธีที่สองร่วมด้วย เมื่อเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นและเป็นผู้ใหญ่ จะเรียนรู้ผ่านการสร้างภาพและเรียนรู้ผ่านสัญลักษณ์มากขึ้น 
ดังนั้น การเรียนรู้ความคิดรวบยอดจึงขึ้นกับระดับพัฒนาการทางสติป๎ญญาและวิธีการเรียนรู้ในแต่ละช่วงของพัฒนาการ. 
ซึ่งความคิดรวบยอดมีประโยชน์ต่อความคิดต่างๆ ของผู้เรียนเพราะการรวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่ช่วยในการน าออกมาใช้ได้
อย่างรวดเร็วประหยัดเวลาในการเรียนรู้ไม่ต้องเรียนรู้ใหม่ทุกครั้งท่ีประเชิญกับป๎ญหาหรือสภาพการณ์ที่เคยเกิดมาแล้วได้. 
(ไกรฤกษ์ พลพา.2551:48).ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ.(นลินรัตน์ ทับทอง.2558.).ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับ
การจัดประสบการณ์ด้วยชุดการสอนโดยใช้กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด มีคะแนนเฉลี่ยหลังการจัดประสบการณ์
สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์ ทั้งนี้ เนื่องจากผู้วิจัย ได้จัดท าชุดการสอน และแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด เพื่อให้ผู้เรียน มีการสร้างความรู้ความเข้าใจในความคิดรวบยอดด้วยตนเอง ผู้เรียน
สามารถสรุปและน าความคิดรวบยอดที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ๆ ได้ด้วยตนเอง. 
 จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นความคิดรวบยอดมีความความส าคัญเป็นอย่างมากในการด ารงชีวิตเพราะความคิด
รวบยอดเป็นสิ่งใกล้ตัวท่ีท าให้สามารถรู้ว่าสิ่งของแต่ล่ะสิ่งเป็นอย่างไร โดยการสังเกต  ท าให้ควรส่งเสริมความคิดรวบยอด
เพื่อฝึกให้เด็กปฐมวัยมีความคิดรวบยอดในการด ารงชีวิต จึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดกิจกรรมการสอน
ตามแนวคิด BBL ผ่านการเล่นเกมการศึกษา 3 มิติ เพื่อส่งเสริมทักษะความคิดรวบยอดส าหรับเด็กปฐมวัย โดยน า          
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การสอนตามแนวคิด BBL และเกมการศึกษา 3 มิติ ที่สร้างขึ้น น ามาจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย 
ประกอบไปด้วยสื่อ วัสดุและอุปกรณ์อย่างมากมาย เพื่อช่วยให้เด็กปฐมวัยสามารถเรียนรู้โดยใช้ความคิด ความจ า ท าให้
เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมทักษะความคิดรวบยอดส าหรับเด็กปฐมวัยที่ดีขึ้น ผู้วิจัยเช่ือว่า การสอนตาม
แนวคิด BBL ผ่านการเล่นเกมการศึกษา 3 มิติ จะเป็นแนวทางให้กับครูท่านอื่นๆ มาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมและ
ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีทักษะความคิดรวบยอดที่ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
                1. เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมการสอนตามแนวคิด BBL ผ่านการเล่นเกมการศึกษา 3 มิติ เพื่อส่งเสริมทักษะ
ความคิดรวบยอดส าหรับเด็กปฐมวัย 
                2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะความคิดรวบยอดก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการสอนตามแนวคิด BBL            
ผ่านการเล่นเกมการศึกษา 3 มิติ  
 

สมมติฐานในการวิจัย  
 เด็กปฐมวัยหลังได้รับการจัดกิจกรรมการสอนตามแนวคิด BBL ผ่านการเล่นเกมการศึกษา 3 มิติ มีทักษะ
ความคิดรวบยอด สูงขึ้น 
  

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า  
 ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นเด็กปฐมวัย ชาย – หญิง  อายุ  3-4 ปี ระดับช้ันอนุบาลปีที่  1 ภาค   
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  จ านวน 6 ห้องเรียน           
เป็นหญิง 72 คน ชาย  66 คน  รวมทั้งสิ้น 138 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นเด็กปฐมวัยชาย – หญิง  อายุ  3-4 ปี ระดับช้ันอนุบาล 1 ภาคเรียน         
ที่ 2 ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จ านวน 23 คน เป็นหญิง         
12 คน ชาย 11 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม 
  

ระยะเวลาในการทดลอง  
          ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 ใช้เวลาในการศึกษา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ  20 นาที จัดใน
กิจกรรมเกมการศึกษา เวลา 14:30 - 14:50 น. ระหว่างวันท่ี 19 พฤศจิกายน ถึง  27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การด าเนินการทดลองครั้งนี้  ด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี  2 ปีการศึกษา  2562 มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1.  จัดเตรียมกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  23  คน 
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 2.  ก่อนการทดลอง (Pretest)  น าแบบประเมินวัดความสามารถด้านทักษะความคิดรวบยอดส าหรับเด็ก
ปฐมวัยไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน)  จ านวน 23 คน  ที่ก าลังศึกษาอยู่ช้ันอนุบาลปีที่ 1 
ก่อนท าการจัดกิจกรรมการสอนตามแนวคิด BBL ผ่านการเล่นเกมการศึกษา 3 มิติ 
 3.  ด าเนินการทดลองโดยการจัดกิจกรรมการสอนตามแนวคิด BBL ผ่านการเล่นเกมการศึกษา 3 มิติ ตาม
แผนการจัดกิจกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น การศึกษาครั้งนี้  ผู้ศึกษาท าการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ในภาคเรียนที่ 2                    
ปีการศึกษา 2562 ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 20 นาที ในช่วงเวลา 14:30 - 14:50 น. 
รวม 20 แผน  ใช้ในกิจกรรมเกมการศึกษา  ระหว่างวันท่ี  19  พฤศจิกายน - 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยด าเนิน การจัด
กิจกรรมตามขั้นตอน  ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ขั้นอุ่นเคร่ือง เป็นขั้นน าเข้าสู่บทเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก โดยการร้องเพลง การเล่น
เกม กิจกรรมเคลื่อนไหว การยืดเส้นยืดสาย เพื่อบริหารสมองและกระตุ้นเด็ก     ให้พร้อมที่จะเรียนรู้  

ขั้นที่ 2  ขั้นเรียนรู้ เป็นขั้นที่กระตุ้นความสนใจของเด็กให้อยากที่จะเรียนรู้โดยใช้ค าถามและสื่อเป็น
ตัวกระตุ้นเพื่อให้เด็กได้เกิดความรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆ 

ขั้นที่ 3 ขั้นฝึก เป็นขั้นท่ีให้เด็กได้ฝึกคิด ฝึกท าซ้ าๆ จนสามารถเข้าใจและช านาญ โดยการใช้ประสาทสัมผัส
ทั้ง 5 และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 

ขั้นที่ 4 ขั้นสรุป เป็นขั้นสรุปความคิดรวบยอดของบทเรียน เป็นการให้เด็ก ๆได้ร่วมสนทนากับครูเมื่อท า
กิจกรรมเสร็จ ครูอาจให้รางวัล เช่น การช่ืนชม การปรบมือ การให้ของรางวัล เป็นต้น และประเมินผลการเรียนรู้ตาม
ตัวช้ีวัด 

 ขั้นที่ 5 ขั้นน าไปใช้ เป็นขั้นที่น าความรู้หรือประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ สามารถสร้างผลงานหรือ
ช้ินงานใหม่ๆได้ 
 4.  หลังการทดลอง (Post test)  ท าการทดสอบหลังการจัดกิจกรรมการสอนตามแนวคิด BBL ผ่านการเล่นเกม
การศึกษา 3 มิติ สิ้นสุด  โดยใช้แบบประเมินวัดความสามารถด้านทักษะความคิดรวบยอดส าหรับเด็กปฐมวัยชุดเดิมมาใช้
กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน  23  คน  โดยครูเป็นผู้อ่านค าสั่งให้เด็กฟ๎ง 
 5.  น าข้อมูลที่ได้จากการวัดความสามารถด้านทักษะความคิดรวบยอดมาวิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติต่อไป   
 

ผลการวิจัย 
1.  ผลการจัดกิจกรรมการสอนตามแนวคิด BBL ผ่านการเล่นเกมการศึกษา 3 มิติ เพื่อส่งเสริมทักษะความคิด

รวบยอดส าหรับเด็กปฐมวัยโดยภาพรวม ก่อนการจัดกิจกรรมผ่านการเล่นเกมการศึกษา 3 มิติ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
11.3  หลังการจัดกิจกรรมผ่านการเล่นเกมการศึกษา 3 มิติ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 15.60 ส่งผลให้มีคะแนนพัฒนาที่สูงขึ้น 
โดยเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 แสดงให้เห็นว่าหลังการจัดกิจกรรมผ่านการเล่นเกมการศึกษา 3 มิติ เด็กมีความสามารถด้านทักษะ
ความคิดรวบยอดสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.  ทักษะความคิดรวบยอดส าหรับเด็กปฐมวัย โดยแยกเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านสังเกตและด้ านจัดหมวดหมู่       
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา” ครั้งที่ 3 

 27 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบูรณ์ 

1255 
 

2.1  ด้านการสังเกต พบว่า เด็กปฐมวัยมีทักษะความคิดรวบยอดด้านการสังเกต ก่อนการจัดกิจกรรมผ่าน
การเล่นเกมการศึกษา 3 มิติ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.30 หลังการจัดกิจกรรมผ่านการเล่นเกมการศึกษา 3 มิติ                  
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.80 ส่งผลให้มีคะแนนพัฒนาที่สูงขึ้น โดยเฉลี่ยเท่ากับ 2.43 แสดงให้เห็นว่าหลังการจัดกิจกรรม
ผ่านการเล่นเกมการศึกษา 3 มิติ มีทักษะความคิดรวบยอดด้านการสังเกตสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.2  ด้านการจัดหมวดหมู่ พบว่า เด็กปฐมวัยมีทักษะความคิดรวบยอดด้านการจัดหมวดหมู่ก่อนการจัด
กิจกรรมผ่านการเล่นเกมการศึกษา 3 มิติ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 6.0 หลังการจัดกิจกรรมผ่านการเล่นเกมการศึกษา 3 มิติ 
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.04 ส่งผลให้มีคะแนนพัฒนาที่สูงขึ้น โดยเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 แสดงให้เห็นว่าหลังการจัดกิจกรรม
ผ่านการเล่นเกมการศึกษา 3 มิติ มีทักษะความคิดรวบยอดด้านการจัดหมวดหมู่สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ตารางที่ 4.4 แสดงผลการเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการสอนตามแนวคิด BBL ผ่านการเล่นเกมการศึกษา          

3 มิติ เพื่อส่งเสริมทักษะความคิดรวบยอดส าหรับเด็กปฐมวัย ทั้งก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการสอนตามแนวคิด BBL 
ผ่านการเล่นเกมการศึกษา 3 มิติ เพื่อส่งเสริมทักษะความคิดรวบยอดส าหรับเด็กปฐมวัย 

 

 

จากตารางที่ 4.4 สรุปได้ว่า 𝛼 = .05 ค่า t ตาราง =  1.714 พบว่า  t ค านวณ =  14.41 มากกว่า  t ตาราง 
ดังนั้น เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการสอนตามแนวคิด BBL ผ่านการเล่นเกมการศึกษา 3 มิติ เพื่อส่งเสริมทักษะ
ความคิดรวบยอดส าหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้แบบทดสอบวัด สูงขึ้นที่ระดับ .05 แสดงว่า การจัดกิจกรรมการสอนตาม
แนวคิด BBL ผ่านการเล่นเกมการศึกษา 3 มิติ เพื่อส่งเสริมทักษะความคิดรวบยอดส าหรับ   เด็กปฐมวัย  ส่งผลให้เด็ก
ปฐมวัยมีพัฒนาการด้านความคิดรวบยอดสูงขึ้นสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

1.  การศึกษาทักษะความคิดรวบยอดของเด็กปฐมวัยโดยรวม ก่อนการจัดกิจกรรมการสอนตามแนวคิด BBL 
ผ่านการเล่นเกมการศึกษา 3 มิติ เพื่อส่งเสริมทักษะความคิดรวบยอดส าหรับเด็กปฐมวัย มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 11.3  
หลังการจัดกิจกรรมการสอนตามแนวคิด BBL ผ่านการเล่นเกมการศึกษา 3 มิติ เพื่อส่งเสริมทักษะความคิดรวบยอด
ส าหรับเด็กปฐมวัย มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 15.60 และ  มีคะแนนพัฒนาทักษะความคิดรวบยอดสูงขึ้นเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 
จากผลการวิจัยดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมการสอนตามแนวคิด BBL ผ่านการเล่นเกมการศึกษา 3 มิติ           
เพื่อส่งเสริมทักษะความคิดรวบยอดส าหรับเด็กปฐมวัย มีผลต่อทักษะความคิดรวบยอดของเด็กปฐมวัย ทั้งนี้อาจเป็น

การทดลอง N K x  S.D. t 

ก่อนการทดลอง 23 12 11.30 3.04 
14.41  

หลังการทดลอง 23 12 15.60 2.60 
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เพราะ การจัดกิจกรรมการสอนตามแนวคิด BBL ผ่านการเล่นเกมการศึกษา 3 มิติ เพื่อส่งเสริมทักษะความคิดรวบยอด
ส าหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งได้ด าเนินการใน กิจกรรมเกมการศึกษา 4 สัปดาห์ 4 หน่วย ได้แก่ หน่วยผลไม้ หน่วยผัก หน่วยสัตว์
โลกน่ารัก หน่วยสีสันสดใส ซึ่งการจัดกิจกรรมมีลักษณะการจัดกิจกรรมตามแนวคิด BBL ดังนี้  ขั้นที่ 1 ขั้นอุ่นเครื่อง เป็น
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก โดยการร้องเพลง การเล่นเกม กิจกรรมเคลื่อนไหว การยืดเส้นยืด
สาย เพื่อบริหารสมองและกระตุ้นเด็ก ให้พร้อมที่จะเรียนรู้ ขั้นที่ 2  ขั้นเรียนรู้ เป็นขั้นที่กระตุ้นความสนใจของเด็กให้
อยากที่จะเรียนรู้โดยใช้ค าถามและสื่อเป็นตัวกระตุ้นเพื่อให้เด็กได้เกิดความรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆ ขั้นที่ 3 ขั้นฝึก        
เป็นขั้นที่ให้เด็กได้ฝึกคิด ฝึกท าซ้ าๆ จนสามารถเข้าใจและช านาญ โดยการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 และลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง ข้ันท่ี 4 ข้ันสรุป เป็นข้ันสรุปความคิดรวบยอดของบทเรียน เป็นการให้เด็ก ๆได้ร่วมสนทนากับครูเมื่อท ากิจกรรม
เสร็จ ครูอาจให้รางวัล เช่น การช่ืนชม การปรบมือ การให้ของรางวัล เป็นต้น ข้ันท่ี 5 ข้ันน าไปใช้ เป็นขั้นที่น าความรู้หรือ
ประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ สามารถสร้างผลงานหรือช้ินงานใหม่ๆได้ การจัดกิจกรรมการสอนตามแนวคิด BBL ผ่าน
การเล่นเกมการศึกษา 3 มิติ เพื่อส่งเสริมทักษะความคิดรวบยอดส าหรบัเด็กปฐมวัย เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะความคิด
รวบยอด เพราะในการจัดกิจกรรมสามารถดึงดูดความสนใจของเด็กปฐมวัย ท าให้เด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรู้ทักษะ
ความคิดรวบยอด ทั้งด้านสังเกต และการจัดหมวดหมู่ ในการเล่นเกมการศึกษา 3 มิติ สนุกเพลิดเพลินไปกับกิจกรรม 
และเมื่อเด็กได้รับการจัดกิจกรรมการสอนตามแนวคิด BBL ผ่านการเล่นเกมการศึกษา 3 มิติ เพื่อส่งเสริมทักษะความคิด
รวบยอดส าหรับเด็กปฐมวัยเด็กสามารถสังเกต จัดหมวดหมู่ได้ เมื่อให้เด็กเล่นเกมเด็กสามารถใช้ความคิดรวบยอดในการ
คิดว่า ภาพนี้ต้องคู่กับภาพไหน ครูให้เด็กจัดหมวดหมู่ระหว่างผักสีส้มกับผักสีเขียว เด็กก็จะใช้ความคิดรวบยอดในการ
สังเกต และจัดหมวดหมู่ในการเล่นเกม ซึ่งท าให้เด็กได้เรียนรู้ทักษะความคิดรวบยอดได้ดีขึ้นผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้อง
กับ ดวงเดือน คณานุศักดิ์ (2553) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องการพัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
อนุบาลปีท่ี 1 โดยใช้สื่อประสม ช้ันอนุบาลปีที่ 1 พบว่า 1. ได้สื่อประสงค์เพื่อปรารถนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนช้ันอนุบาล 1 รวม 6 ชุดในแต่ละชุดจะประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆรวม 20 กิจกรรมใช้เวลารวมทั้งสิ้น 10 
ช่ัวโมงซึ่งใช้ได้อย่างเหมาะสม 2. ผลการใช้สื่อผสมเพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 
1 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.55 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 65.00 และยังสอดคล้องกับ นลินรัตน์ ทับทอง (2558) 
ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง ผลการใช้ชุดการสอนโดยใช้กระบวนการสร้างความคิดรวบยอดที่มีต่อ ความสามารถพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ด้านจ านวนของเด็กปฐมวัย กับเด็กปฐมวัยอายุระหว่าง 5-6 ปี ช้ันอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง 
(ห้วยแก้ว) อ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร พบว่า เด็กปฐมวัยร้อยละ 100 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยชุดการสอนโดย
ใช้ กระบวนการสร้างความคิดรวบยอดมีความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านจ านวนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ของ
คะแนนเต็ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยชุดการสอนโดยใช้ 
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด มีความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านจ านวน คะแนนเฉลี่ยหลังการจัด
ประสบการณ์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 
2. ผลการเปรียบเทียบทักษะความคิดรวบยอดส าหรับเด็กปฐมวัยโดยแยกเป็นรายด้าน ได้แก่  ด้านการสังเกต

และด้านการจัดหมวดหมู่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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2.1 ด้านการสังเกต ก่อนการจัดกิจกรรมการสอนตามแนวคิด BBL ผ่านการเล่นเกมการศึกษา 3 มิติ            
เพื่อส่งเสริมทักษะความคิดรวบยอดส าหรับเด็กปฐมวัย มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.30 หลังการจัดกิจกรรมการสอนตาม
แนวคิด BBL ผ่านการเล่นเกมการศึกษา 3 มิติ เพื่อส่งเสริมทักษะความคิดรวบยอดส าหรับเด็กปฐมวัย มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 7.80 และมีคะแนนพัฒนาทักษะความคิดรวบยอดสูงขึ้นเฉลี่ยเท่ากับ 2.43  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวคิด BBL เพื่อส่งเสริมทักษะความคิดรวบยอดส าหรับเด็กปฐมวัย เป็นกิจกรรมที่สามารถดึงดูดความ
สนใจเด็กปฐมวัย ซึ่งประกอบด้วยเกมการศึกษา 20 เกม 4 หน่วย หน่วยละ 5 เกม ได้แก่ หน่วยผลไม้ หน่วยผัก หน่วย
สัตว์โลกน่ารัก หน่วยสีสันสดใส โดยการเรียนรู้ไปพร้อมกับการเล่นเกม ท าให้เด็กสามารถฝึกการสังเกตไปพร้อมกับการ
เล่นเกมการศึกษาส่งผลให้เด็กสามารถเล่นเกมการศึกษาได้เป็นอย่างดี และยังได้ใช้แนวคิดของ BBL เข้ามาเป็น
กระบวนการจัดการเรียนรู้ในการบริหารสมอง เพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ซึ่ งสอดคล้องกับ ปรียวาท น้อยคล้าย 
(2553) เกมการศึกษาเป็นสื่อการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านการคิด การสังเกต ทดลอง 
การแก้ป๎ญหาและพัฒนาการในทุกด้านที่เหมาะสมกับวัย โดยเกิดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติ
ด้วยตัวเองและสอดคล้องกับ ปณิชา มโนสิทธยากร (2553) เกมเป็นอุปกรณ์เครื่องช่วยสอนที่ช่วยให้นักเรียนได้พัฒนา
สติป๎ญญาในด้านการคิดการสังเกตการคิดหาเหตุผลเนื่องจากเกมการศึกษาแต่ละชุดจะมีวิธีการเล่นโดยเฉพาะอาจเล่นคน
เดียวหรือเป็นกลุ่มและผู้เล่นสามารถตรวจสอบว่าเล่นถูกต้องหรือไม่ ด้วยตนเองรวมทั้งเด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสกับ
กล้ามเนื้อมือหลังจากเล่นเกมแล้วเด็กก็จะเกิดความคิดรวบยอดในเรื่องๆนั้นได้ 

2.2 ด้านการจัดหมวดหมู่ การจัดกิจกรรมการสอนตามแนวคิด BBL ผ่านการเล่นเกมการศึกษา 3 มิติ เพื่อ
ส่งเสริมทักษะความคิดรวบยอดส าหรับเด็กปฐมวัย มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 6.0 หลังการจัดกิจกรรมการสอนตามแนวคิด 
BBL ผ่านการเล่นเกมการศึกษา 3 มิติ เพื่อส่งเสริมทักษะความคิดรวบยอดส าหรับเด็กปฐมวัย มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.04 
และมีคะแนนพัฒนาทักษะความคิดรวบยอดสูงขึ้นเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 3 
มิติ ตามแนวคิด BBL เป็นกิจกรรมที่สามารถดึงดูดความสนใจเด็กปฐมวัย เป็นกิจกรรมที่สามารถกระตุ้นความสนใจของ
เด็กปฐมวัย ซึ่งประกอบด้วยเกมการศึกษา 20 เกม 4 หน่วย หน่วยละ 5 เกม ได้แก่ หน่วยผลไม้ หน่วยผัก หน่วยสัตว์โลก
น่ารัก หน่วยสีสันสดใส โดยการเรียนรู้ไปพร้อมกับการเล่นเกมการศึกษา ท าให้เด็กสามารถฝึกการจัดหมวดหมู่และ
สามารถแยกแยะสิ่งต่างๆได้ โดยผ่านการเล่นเกมการศึกษา 3 มิติ และยังสามารถส่งเสริมให้เด็กเกิดการคิดในขณะที่เล่น
เกมการศึกษา 3 มิติ เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเล่นเกม ท าให้เด็กเกิดความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สนใจท า
กิจกรรมมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ กุลธี สุทธา (2557). เกมการศึกษาเป็นสื่อการสอนที่มีการก าหนดกติกา กระบวนการ
การเล่นไว้ชัดเจน ที่ช่วยพัฒนาความคิด เป็นพื้นฐานส าคัญของการเตรียมความพร้อมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยความ
สนุกสนาน มีกระบวนการการเล่นที่ช่วยฝึกทักษะความพร้อมทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และ
สติป๎ญญา เพื่อตอบสนองความต้องการตามวัย และยังสอดคล้องกับ วรรณี วัจนสวัสดิ์ (2552) เกมการศึกษา คือ เกม
หรือกิจกรรมที่จัดให้กับเด็กวัย 4 ถึง 6 ปีซึ่งช่วยส่งเสริมสติป๎ญญาในการสังเกต คิดหาเหตุผล การแก้ป๎ญหาและพัฒนา
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียน เกมแต่ละเกมสามารถเล่นได้ทั้งคนเดียวหรือเล่นเป็นกลุ่มโดยมีวิธีการเล่นและการ
ตรวจสอบความถูกต้องได้  
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กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยเรื่อง การจัดกิจกรรมการสอนตามแนวคิด BBL ผ่านการเล่นเกมการศึกษา 3 มิติ เพื่อส่งเสริมทักษะ
ความคิดรวบยอดส าหรับเด็กปฐมวัย  ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาของอาจารย์ที่ปรึกษาในการท าวิจัย ผู้วิจัยจึงขอก
ราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง รองศาสตราจารย์ ดร.สรวงพร กุศลส่ง ที่ปรึกษาในการท าวิจัย และอาจารย์วิชญาพร  
อ่อนปุย ได้ให้ความช่วยเหลืออย่างดียิ่งที่ได้กรุณาให้ค าแนะน าปรึกษา และข้อมูลต่างๆจนงานส าเร็จสมบูรณ์ขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ ขอขอบพระคุณ อาจารย์นภาวดี จันทร์เช้ือ อาจารย์พิเศษสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ อาจารย์ชลิตา ขวัญมิ่ง อาจารย์พิเศษสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ อาจารย์ พรรณทิมาพร โพธิ์ทอง โรงเรียนเทศบาล2 (วัดภูเขาดิน) และ
อาจารย์จันทร์เพ็ญ บัวมี โรงเรียนเทศบาล2 (วัดภูเขาดิน) ที่กรุณาให้ค าแนะน าตลอดจนตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ใน           
การวิจัยขอขอบคุณผู้อ านวยการ เดชาพัชร การกิ่งไพร โรงเรียนเทศบาล2 (วัดภูเขาดิน) ขอขอบคุณ อาจารย์ทัศทรวง          
ตันสุขะ และอาจารย์ส าราญ ฮดโท และนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1/4 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) ที่ได้ให้ความ
อนุเคราะห์อ านวยความสะดวก และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง ในการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลคุณค่าและ
ประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาวิจัยนี้ ผู้วิจัยขอน้อมบูชาพระคุณบิดามารดาและบูรพาจารย์ทุกท่านท่ีได้อบรมสั่งสอนวิชา
ความรู้ และให้ความเมตตาแก่ผู้วิจัยมาโดยตลอดเป็นก าลังใจส าคัญที่ท าให้การศึกษาวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยในช้ันเรียนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้
กิจกรรมศิลปะแบบบูรณาการของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม ประชากรที่ศึกษา คือ เด็กปฐมวัยชาย -หญิง 
อายุระหว่าง 5-6 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ ช้ันอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 21 คน ของโรงเรียน
อนุบาลเมืองก าแพงเพชร(บ้านนครชุม) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในช้ันเรียน ได้แก่ แผนการจัดประสบการณ์การพัฒนา
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ จ านวน 8 แผน และแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ใช้ระละ
เวลาในการทดลองกิจกรรม 8 ครั้ง เป็นเวลา 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1-2 วัน ครั้งละ 60 นาที สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยในช้ันเรียนพบว่าผลของการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้
กิจกรรมศิลปะแบบบูรณาการส าหรับเด็กปฐมวัย มีคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการท ากิจกรรมเป็น 4.33 และ 8.61 
ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ : ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  ศิลปะแบบบูรณาการ  เด็กปฐมวัย 
 

Abstract 
 The purpose of this research study was to compare basic mathematical skills by using art 
activities Integration of early childhood before and after the activity. The population of the study 
were male and female preschool children between 5-6 years of age studying in Kindergarten 3, 
Semester 2, Academic Year 2020, of 21 children at Anuban Muang Kamphaeng Phet (Ban Nakhon 
Chum) School. The classroom research tools included 8 basic math skills development experience 
plans and a test of the basic math skills of preschool children. The activities were used 8 times each 
time for 5 weeks, 1-2 days a week for 60 minutes each time. The data was statistically analyzed by 
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the mean and standard deviation. The result showed that the effect of developing basic 
mathematical skills by using art activities Integration of preschool children, the mean scores before 
and after activities were 4.33 and 8.61, respectively. 

 
Key words : basic mathematical skills  Integrated art  preschool children 

บทน า 
 เด็กปฐมวัย (Early Childhood) เป็นค าที่ใช้เรียกเด็กที่มีอายุตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึง  6 ปี ซึ่งอยู่ในวัยที่คุณภาพ
ของชีวิทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติป๎ญญาก าลังเริ่มต้นพัฒนาอย่างเต็มที่ (Massoglia. 1977 : 3) เด็กเป็น
ทรัพยากรที่มีค่ายิ่ง เป็นความหวังของครอบครัว เป็นผู้สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมและเป็นมนุษยชาติ เป็นพลังส าคัญใน
การพัฒนาประเทศ อนาคตของประเทศชาติจึงขึ้นอยู่กับคุณภาพของเด็ก เด็กที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ 
มีพัฒนาการในทุกๆด้าน ที่เหมาะสมกับวัย ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติป๎ญญาและ
จริยธรรม จะเป็นผู้ที่สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 
(อรศิริ ศรีบุรินทร์ 2559 : 1) 

เด็กปฐมวัยเป็นวัยของการเตรียมความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เด็กจะเรียนรู้
จากการท ากิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์/กิจกรรมใน
วงกลม กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมการเล่นตามมุม กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง และเกมการศึกษา ซึ่งกิจกรรม
ทั้งหมดนี้จะช่วยพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวม การเรียนรู้ของเด็กในช่วงวัยนี้เป็นเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง การใช้
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น มือ การลงมือปฏิบัติช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างรอบด้าน ดังที่ 
John Dewey ได้ให้ปรัชญาการศึกษาถึงการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ (learning by doing) ว่าความรู้จะเกิดขึ้นได้ 
จากความสัมพันธ์ โดยตรง ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมบุคคลจะได้รับความรู้ต่อเมื่อตนเองเป็นผู้ลงมือ กระท า
เอง  (Learning by doing) หาใช่คอยรับความรู้จากผู้อื่น และความรู้ที่จะยอมรับได้ว่าเป็นความจริง จะต้องเป็นผลสรุปที่
สามารถสนับสนุนได้ จากหลักฐานการค้นคว้าต่างๆ เท่านั้น 
 พัฒนาการทางสติป๎ญญาของเด็กวัยอนุบาล (3 – 6 ปี) เป็นวัยที่มีความอยากรู้อยากเห็นทุกอย่างรอบตัว           
มีความสนใจอยากท าทุกอย่างด้วยตนเอง มีความคิดเป็นของตนเอง และเด็กวัยนี้จะเรียนรู้ได้ดีจากการสังเกตและการลง
มือปฏิบัติ เด็กสามารถบอกลักษณะของสิ่งต่างๆ จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส และเมื่อเด็กมีอายุมากขึ้น เด็กจะ
สามารถคิดได้ซับซ้อนขึ้น ดังที่ทฤษฎีพัฒนาการทางสติป๎ญญา ของ Jean Piaget ที่กล่าวว่า การเรียนรู้ของเด็กเป็นไป
ตามพัฒนาการทางสติป๎ญญา ซึ่งจะมีพัฒนาการไปตามวัยต่างๆ เป็นล าดับขั้น พัฒนาการเป็นสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติ ไม่
ควรที่จะเร่งเด็กให้ข้ามจากพัฒนาการจากขั้นหนึ่งไปสู่อีกขั้นหนึ่ง เพราะจะท าให้เกิดผลเสียแก่เด็ก 
 คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย เป็นทักษะเบื้องต้นที่ฝึกการคิดอย่างเป็นกระบวนการ โดยเริ่มจากทักษะที่ง่าย 
แล้วเพิ่มความซับซ้อนขึ้นทีละนิด ตามพัฒนาการและความสามารถของเด็กแต่ละคน เช่น การจ าแนกประเภท การจัด
หมวดหมู่ การเรียงล าดับ การเปรียบเทียบ การช่ังตวงวัด จะเห็นได้ว่าทักษะข้างต้นได้เรียงล าดับจากง่ายไปยาก เพื่อให้
เด็กได้เริ่มฝึกคิดจากสิ่งที่ง่ายก่อน แล้วจึงฝึกคิดสิ่งที่ยากขึ้นตามล าดับ เป็นการพัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ 
และปลูกฝ๎งการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลส าหรับเด็กปฐมวัย สอดคล้องกับค ากล่าวของ ขนิษฐา บุนนาค ที่กล่าวว่า 
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คณิตศาสตร์เป็นสิ่งส าคัญและเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ศาสตร์อื่นๆ การได้รับประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ ท าให้เด็กมี
ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุมีผล และใช้ในการแก้ป๎ญหาต่างๆ ได้อย่างดี ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์จึงเป็นสิ่งที่
มีความส าคัญอย่างยิ่ง เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ ของเด็กต่อไป และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้ให้ความส าคัญของคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยไว้ว่า เป็นการสร้างองค์ความรู้ รวมถึงทักษะพื้นฐาน            
เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในชวีติประจ าวัน และพัฒนาความคิดให้มีระบบ แบบแผน คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล  มีทักษะใน           
การวิเคราะห์ป๎ญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถ่ีถ้วน รอบคอบ สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ และแก้ป๎ญหาได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีผู้ที่กล่าวถึงความหมายของคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยไว้ดังนี้  ทักษะ                
ทางคณิตศาสตร์เป็นการพัฒนาที่มีแบบแผนการฝึกทักษะพื้นฐานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตดังนั้นทักษะพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์เป็นสิ่งส าคัญจ าเป็นต่อการเรียนรู้และการด ารงชีวิตเพราะต้องอาศัยการสังเกตการแก้ป๎ญหาการจัด
หมวดหมู่การจ าแนกประเภทการหาความสัมพันธ์การรู้ค่าจ านวนตัวเลขและการคิดเด็กปฐมวัยจะได้ฝึกทักษะเหล่านี้ไว้
เป็นพื้นฐานใน         การเจริญเติบโตสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้และเพื่อน าไปเป็นฐานในการศึกษาคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ต่อไป (วรนุช นิลเขต, 2560)  
 ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย เป็นการแสดงออกของความรู้สึกนึกคิดของเด็ก และเป็นการอธิบายสิ่งต่างๆ ที่เด็ก
ก าลังคิดอยู่นั้นออกมาผ่านความเป็นศิลปะ เพื่อสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ สอดคล้องกับบทความของ เยาวพา เดชะคุปต์          
ที่กล่าวว่า ศิลปะเป็นแนวทางที่จะช่วยให้เด็กได้แสดงความสามารถและความรู้สึกนึกคิดของตนเองออกมาในรูปของภาพ
หรือสิ่งของที่เด็กจะสามารถเห็นได้เด็กใช้ศิลปะเป็นสื่ออธิบายสิ่งที่เขาท าเห็นรู้สึกและคิดออกมาเป็นผลงานการจัด
ประสบการณ์ทางศิลปะให้เด็กจะช่วยเปิดโอกาสค้นคว้าทดลองและสื่อสารความคิดความรู้สึกของตนให้ผู้อื่นและโลกที่อยู่
รอบตัวเขาเข้าใจได้นอกจากน้ันเขายังได้มีโอกาสพัฒนาความสามารถในการคิดและการใช้จินตนาการการสังเกตและเพิ่ม
การรับรู้ที่มีต่อตนเองและผู้อื่น นอกจากนี้ศิลปะยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็ก ได้แก่ ด้านร่างกาย คือเด็ก
จะได้พัฒนาการท างานประสานกันระหว่างกล้ามเนื้อมือและตา ด้านอารมณ์ - จิตใจ คือเด็กจะได้ใช้เวลาและมีสมาธิจด
จ่อกับสิ่งที่ท า ช่วยให้ใจเย็น และยังได้ช่ืนชมผลงานของตนเองอีกด้วย ด้านสังคม คือการที่เด็กได้มีการปฏิสัมพันธ์กับ
เพื่อนร่วมงาน รู้จักการรอคอย และด้านสติป๎ญญา คือการที่เด็กได้คิดและเรียนรู้เกี่ยวกับรูปร่างต่างๆ ที่ประกอบรวมกัน
จนเกิดรูป และศิลปะสร้างสรรค์ยังส่งเสริมให้เด็กรู้จักคิด รู้จักท าและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความประณีตและ
ความเป็นระเบียบ (ขนิษฐา บุนนาค, 2562)  ท าให้เด็กได้ฝึกการใช้จินตนาการอย่างอิสระ ซึ่งจะมีผลให้เด็กเป็นคนกล้าคิด 
กล้าริเริ่มสิ่ง ใหม่ๆ ท าให้เด็กได้แสดงออกถึงสิ่งที่ตนคิดและรู้สึกโดยเฉพาะในเด็กเล็กที่ยังไม่สามารถสื่อสารทางตัว อักษร
ได้ดีท า ให้เด็กรักการท างานและมีความภาคภูมิใจในตนเอง เมื่อการสร้างสรรค์งานศิลปะของเด็กแต่ละชิ้นเสร็จสิ้นลง เด็ก
จะรู้สึกภาคภูมิใจกับผลงานของเขามาก ท าให้กระตือรือร้นที่จะสร้างผล งานช้ินใหม่ต่อไปช่วย ฝึกความประณีตและสมาธิ
เพราะในขณะที่เด็กพยายามควบคุมมือให้สามารถวาด ระบายสีหรือประดิษฐ์สิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ส าเร็จนั้นต้องใช้ความตั้งใจ 
ความพยายามและใช้สมาธิที่แน่วแน่ มั่นคงตามวุฒิภาวะของเด็กแต่ละวัย ท า ให้เด็กเป็นคนมีสุนทรียภาพ มีความ
ละเอียดอ่อนในจิตใจ ท า ให้รู้คุณค่าในธรรมชาติ ศิลปะ วัตถุ หรือ (ฟาตีฮะห์ เหล็กดี , 2555) สอดคล้องกับที่ Jacman 
กล่าวว่า ธรรมชาติของเด็กวัยอนุบาลจะรู้สึกสนุกสนานกับการทดลองและการจัดการกับวัสดุอุปกรณ์โดยใช้ประสาท
สัมผัสการสร้างผลงานศิลปะของเด็กเกิดจากความพอใจของตนเอง เช่น การเลือกใช้สีการค้นหาวิธีการใหม่ๆ เป็นต้น
ศิลปะของเด็กวัยนี้จึงเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกและการรับรู้ของเด็กเกี่ยวกับโลก  
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จากการที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พบว่าเด็กปฐมวัย ช้ันปีที่อนุบาล 3  โรงเรียนอนุบาลเมืองก าแพงเพชร
(บ้านนครชุม) ส่วนมากมีพัฒนาการด้านคณิตศาสตร์ช้ากว่าพัฒนาการตามวัย ไม่สามารถคิดรวบยอดได้ ดังนั้นผู้วิจัย          
จึงจัดท างานวิจัยการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร ์โดยใช้กิจกรรมศิลปะแบบบูรณาการนี้ขึ้นมา เพ่ือช่วยแก้ป๎ญหา
และพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กให้ดีขึ้น 
 จากความส าคัญและความเป็นมาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาทักษะพื้นฐาน           
ทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมศิลปะแบบบูรณาการ เพื่อช่วยแก้ป๎ญหาและพัฒนาทักษะพื้นฐาน           
ทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยให้ดีขึ้น เพื่อเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ และเตรียมความพร้อมในการศึกษาคณิตศาสตร์
ของเด็กปฐมวัยในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมศิลปะแบบบูรณาการของเด็กปฐมวัย    
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 

 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

กระทรวงศึกษาธิการ (2560) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 มาตรฐานที่ 10 มีความสามารถใน
การคิดที่เป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ ตัวบ่งช้ี 10.1 มีความสามารถในการคิดรวบยอด ระบุถึงสภาพที่พึงประสงค์ส าหรับเด็ก
อายุ 5-6 ปี ไว้ว่า 10.1.2 จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างและความเหมือนของสิ่งต่างๆ โดยใช้ลักษณะที่สังเกตพบ         
2 ลักษณะขึ้นไป และ 10.1.4 เรียงล าดับสิ่งของและเหตุการณ์อย่างน้อย 5 ล าดับ 

คมขวัญ อ่อนบึงพร้าว (2550) ศึกษาการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้รูปแบบ
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ พบว่ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์สามารถพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 
ได้แก่ การบอกต าแหน่ง การจ าแนก การนับปากเปล่า 1-30 การรู้ค่าจ านวน และการเพิ่ม การลดอยู่ในระดับดี 

จุฑามณี ชัยลา (2560) ศึกษาผลการจัดกิจกรรมศิลปะเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เรื่องรูปแบบ
และความสัมพันธ์ส าหรับเด็กปฐมวัย พบว่ากิจกรรมศิลปะได้พัฒนาให้เด็กปฐมวัยมีความเข้าใจทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์
ด้านรูปแบบและความสัมพันธ์ ซึ่งเหมาะส าหรับการน ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ด้านอื่นๆ ของเด็กปฐมวัยต่อไป 
  

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากร 
ประชากร คือ เด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ ช้ันอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปี

การศึกษา 2563 จ านวน 21 คน ของโรงเรียนอนุบาลเมืองก าแพงเพชร(บ้านนครชุม)  
ตัวแปรที่ศึกษา 

  ตัวแปรต้น คือ การใช้กิจกรรมศิลปะแบบบูรณาการ 
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  ตัวแปรตาม คือ ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  
นิยามศัพท์เฉพาะ 

 การใช้กิจกรรมศิลปะแบบบูรณาการ หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่เ ช่ือมโยงเนื้อหาสาระต่างๆ ได้ แก่ 
วิทยาศาสตร์ ภาษา หรือคณิตศาสตร์ ผ่านการเรียนรู้ประสบการณ์ศิลปะ 
 ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ หมายถึง  ทักษะเบื้องต้นที่เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ในระดับ
ต่อไป เช่น การเรียงล าดับ การเปรียบเทียบ และการชั่งตวงวัด  
 การเรียงล าดับ คือ การจัดสิ่งของชุดหนึ่งๆ ตามค าสั่งหรือตามกฎ เช่น จัดดินสอ 5 แท่งที่มีความยาวไม่เท่ากัน 
ให้เรียงตามล าดับจากสูงไปต่ าหรือจากสั้นไปยาว 
 การเปรียบเทียบ คือเด็กจะต้องมีการสืบเสาะและอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างของสองสิ่งหรือมากกว่า รู้จักใช้
ค าศัพท์ เช่น ยาวกว่า สั้นกว่า เบากว่า สูงกว่า ฯลฯ 
 การช่ังตวงวัด คือให้เด็กลงมือวัดด้วยตนเองให้รู้จักความยาว และระยะ รู้จักการช่ังน้ าหนักและรู้จัก                   
การประมาณอย่างคร่าว ๆ ก่อนท่ีเด็กจะรู้จักการวัด ควรให้เด็กได้ฝึกฝนการเปรียบเทียบ และการเรียงล าดับมาก่อน 
 เด็กปฐมวัย หมายถึง นักเรียนชายและนักเรียนหญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี ที่ก าลังศึกษาในช้ันอนุบาลปีที่ 3              
ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนอนุบาลเมืองก าแพงเพชร(บ้านนครชุม)   
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แผนการจัดประสบการณ์การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมศิลปะแบบบูรณาการ 
จ านวน 8 แผน มีขั้นตอนดังนี้ 
      1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ          
การกิจกรรมศิลปะแบบบูรณาการส าหรับเด็กปฐมวัย 
      1.2 จัดท าแผนการจัดประสบการณ์การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมศิลปะแบบ
บูรณาการ ประกอบด้วย 8 กิจกรรม ได้แก่  

- การวาดรูปและระบายสีสมาชิกในครอบครัว ตัดตามรูป ติดลงในบ้าน โดยเรียงล าดับอายุ 
- การป๎้นดินน้ ามันเป็นอาหาร แล้วเปรียบเทียบ ช่ังตวงวัดขนาด เล็ก-ใหญ่ หนัก-เบา 
- การระบายสีการกินแอปเปิ้ล ตัดตามรูป แล้วน ามาติดโดยเรียงล าดับเหตุการณ์ก่อน-หลัง 
- การพับจรวด และตกแต่งตามจินตนาการ น ามาปา เพื่อเปรียบเทียบ เรียงล าดับและวัดระยะ 
- การประดิษฐ์ลูกข่าง น ามาหมุนเล่น เพื่อเปรียบเทียบและเรียงล าดับระยะเวลา 
- การป๎้นดินน้ ามันเป็นต้นไม้ แล้วเปรียบเทียบและเรียงล าดับ 
- การประดิษฐ์ดอกไม้ โดยเรียงล าดับช้ันของกลีบดอกไม้ 
- การพับรถแข่ง และตกแต่งตามจินตนาการ น ามาเปุา เพื่อเปรียบเทียบ เรียงล าดับและวัดระยะ  

      1.3 น าแผนการจัดประสบการณท์ี่สรา้งขึ้นเสนอตอ่ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหาของแผนการจัดประสบการณ์การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมศิลปะแบบบูรณาการ 
โดยใช้แบบประเมินคุณภาพ 5 ระดับ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.79 อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมมาก 
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 2. แบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย จ านวน 1 ชุด มีค่า IOC เท่ากับ 1.00 โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 
      แบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย จ านวน 10 ข้อ ประกอบด้วย 
  - การเรียงล าดับ จ านวน 3 ข้อ 
  - การเปรียบเทียบ จ านวน 3 ข้อ 
  - การชั่งตวงวัด จ านวน 4 ข้อ 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
      1. ระยะก่อนการทดลอง ผู้วิจัยด าเนินการประเมินก่อนการทดลอง โดยน าแบบทดสอบทักษะพื้นฐาน              
ทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยไปทดลองใช้กับเด็กปฐมวัยช้ันอนุบาลปีที่ 3 จ านวน 21 คน  
      2. ระยะเวลาด าเนินการทดลอง ผู้วิจัยด าเนินการตามแผนการจัดประสบการณ์การพัฒนาทักษะพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมศิลปะแบบบูรณาการ ใช้ระละเวลาในการทดลองกิจกรรม 8 ครั้ง เป็นเวลา 5 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 1-2 วัน ครั้งละ 60 นาที  
      3. ระยะหลังการทดลอง เมื่อท าการทดลองครบ 5 สัปดาห์ ผู้วิจัยด าเนินการประเมินหลังการทดลองโดยน า
แบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชุดเดิมไปใช้ประเมินเด็กปฐมวัยช้ันอนุบาลปีที่ 3 จ านวน            
21 คน 
 

วิเคราะห์ข้อมูล 
 1. น าคะแนนที่ได้จากการประเมินทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการทดลองมา
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการทดลอง 
 3. วิเคราะห์เนื้อหาจากบันทึกหลังสอน 
 

ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ มีรายละเอียดแสดงในตารางที่ 1 และ 2  
      ผลการวิจัยในตารางที่ 1 พบว่า เด็กปฐมวัยมีคะแนนเฉลี่ยพัฒนาการด้านสังคมก่อนการทดลองเท่ากับ 
4.33 และหลังการทดลองเท่ากับ 8.61 แสดงให้เห็นว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะแบบบูรณาการมีค่าเฉลี่ย
ของคะแนนพัฒนาการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนพัฒนาการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลัง
การทดลองทุกด้าน มีรายละเอียด ดังน้ี 
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การทดลอง ค่าเฉลี่ย (�̅�) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ก่อนการทดลอง 4.33 1.11 
หลังการทดลอง 8.61 1.20 

 
 ผลการวิจัยในตารางที่ 2 พบว่า เด็กปฐมวัยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนการเรียงล าดับก่อนการทดลองเท่ากับ 0.55 
หลังการทดลองเท่ากับ 1.48 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการเรียงล าดับก่อนการทดลองเท่ากับ 0.10 หลังการ
ทดลองเท่ากับ 0.15 แสดงให้เห็นว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 
โดยใช้กิจกรรมศิลปะแบบบูรณาการ เรื่องการเรียงล าดับ หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 
 เด็กปฐมวัยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนการเปรียบเทียบก่อนการทดลองเท่ากับ 1.30 หลังการทดลองเท่ากับ 1.91 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการเรียงล าดับก่อนการทดลองเท่ากับ 0.16 หลังการทดลองเท่ากับ 0 แสดงให้เห็น
ว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมศิลปะแบบบูรณาการ 
เรื่องการเปรียบเทียบ หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 
 เด็กปฐมวัยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนการช่ังตวงวัดก่อนการทดลองเท่ากับ 0.88 หลังการทดลองเท่ากับ 1.76 และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการเรียงล าดับก่อนการทดลองเท่ากับ 0.02 หลังการทดลองเท่ากับ 0.05 แสดงให้เห็น
ว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมศิลปะแบบบูรณาการ 
เรื่องการชั่งตวงวัด หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนด้านการเรียงล าดับมี่การเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนและ
หลังการทดลองมากที่สุด 
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรม
ศิลปะแบบบูรณาการ มีรายละเอียด ดังน้ี 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย (�̅�) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ก่อน หลัง ก่อน หลัง 
การเรียงล าดับ 0.55 1.48 0.10 0.15 
การเปรียบเทียบ 1.30 1.91 0.16 0 
การชั่งตวงวัด 0.88 1.76 0.02 0.05 
  
 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ มีรายละเอียด ดังน้ี 
      การวิเคราะห์เนื้อหาจากบันทึกหลังการสอน 
    ก่อนท าการทดลองการจัดประสบการณ์การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมศิลปะ
แบบบูรณาการ พบว่า เด็กปฐมวัยยังขาดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย การเรียงล าดับ การเปรียบเทียบ 
และการช่ังตวงวัด ตัวอย่างเช่น เด็กชาย ก. ไม่สามารถเรียงล าดับสิ่งของจากเล็กไปหาใหญ่ได้ เด็ก ชาย ข. ไม่สามารถ
เปรียบเทียบสิ่งของสองสิ่งได้ และเด็กหญิง จ. ไม่สามารถบอกได้ว่าคนไหนอ้วนหรือผอม 
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 ในระยะด าเนินการจัดประสบการณ์การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมศิลปะแบบ
บูรณาการ พบว่า ช่วงสัปดาห์แรก แผนการจัดประสบการณ์ครั้งที่ 1,2 และ 3 พบว่า เด็กปฐมวัยมีความเข้าใจเกี่ยวกับ          
การเรียงล าดับมากข้ึน เช่น เด็กหญิง พ. สามารถเรียงล าดับภาพคนที่มีอายุจากมากไปหาน้อยได้ถูกต้อง และเด็กปฐมวัย
เริ่มมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเปรียบเทียบ เช่น เด็กชาย ม. สามารถบอกได้ว่าอาหารช้ินไหนใหญ่กว่าและเล็กกว่า ในช่วง
สัปดาห์ที่ 2 แผนการจัดประสบการณ์ครั้งที่ 4 และ 5 พบว่า เด็กปฐมวัยเริ่มมีความเข้าใจเกี่ยวกับการช่ังตวงวัด เช่น 
เด็กชาย ป. สามารถบอกได้ว่าลูกข่างของใครหมุนได้นานที่สุด และเด็กหญิง ฟ. สามารถบอกได้ต้นไม้ต้นไหนสูงที่สุดและ
เตี้ยที่สุด และในช่วงท้าย แผนการจัดประสบการณ์ครั้งที่ 6,7 และ 8 พบว่า เด็กปฐมวัยส่วนมากมีความเข้าใจเกี่ยวกับ   
การเรียงล าดับ เช่น เด็กหญิง ป. สามารถเรียงล าดับความสูงของต้นไม้จากสูงไปหาเตี้ยได้ การเปรียบเทียบ เช่น เด็กชาย 
ต. สามารถ เปรียบได้ว่าระหว่างระแข่งของเด็กชาย ม. และ เด็กหญิง น. ของใครเปุาไปได้ไกลกว่า และการช่ังตวงวัด เช่น 
เด็กชาย อ. สามารถบอกระยะทางของรถแข่งตามล าดับ 1-5 ได้ 
 หลังท าการทดลองการจัดประสบการณ์การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมศิลปะแบบ
บูรณาการ พบว่า เด็กปฐมวัยมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในด้านการเรียงล าดับ การเปรียบเทียบ และการช่ังตวงวัด
เพิ่มมากข้ึน เช่น เด็กชาย ก. ที่ไม่สามารถบอกได้เลยว่าใครสูงที่สุด ตอนนี้สามารถจัดเรียงเพื่อนๆ ตามล าดับความสูง-เตี้ย 
ได้อย่างมั่นใจ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยช้ันเรียนพบว่าการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมศิลปะแบบบูรณาการของ
เด็กปฐมวัยช้ันปีที่ 3  โรงเรียนอนุบาลเมืองก าแพงเพชร(บ้านนครชุม) จ านวน 21 คน โดยภาพรวมคะแนนร้อยละ
ความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นทุกคน ตั้งแต่ 3 ถึง 6 คะแนน  เมื่อเปรียบเทียบทั้งช้ันเรียนพบว่าคะแนนร้อยละความก้าวหน้าทั้งช้ัน
เรียนเท่ากับ 42.8 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมศิลปะแบบบูรณาการของเด็กปฐมวัย เมื่อพิจารณา
ผลการวิจัย จ าแนกเป็นรายทักษะพบว่าหลังการจัดกิจกรรมศิลปะแบบบูรณาการ เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทักษะพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์โดยรวม 3 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการเรียงล าดับ ทักษะการเปรียบเทียบ และทักษะการช่ังตวงวัด สูงกว่า
ก่อนการทดลอง สามารถอภิปรายผลเป็นทักษะได้ ดังนี้ 
           1. ทักษะการเรียงล าดับ คือ การจัดเรียงสิ่งของชุดหนึ่งตามค าสั่ง เช่น จัดแถวโดยเรียงล าดับจากเตี้ยไปหา
สูง ผลของการจัดกิจกรรมศิลปะแบบบูรณาการ พบว่าก่อนการจัดกิจกรรมเด็กส่วนมากไม่เข้าใจเรื่องการเรียงล าดับของ
สิ่งของ เช่น ครูให้เรียงล าดับของดอกไม้จากเล็กไปหาใหญ่ น้องเฟสวางสลับกันหมด น้องมอสวางเรียงจากใหญ่ไปหาเล็ก 
แสดงให้เห็นว่าเด็กไม่เข้าใจเรื่องการเรียงล าดับ และต าแหน่ง ซ้าย – ขวา และหลังจากการจัดกิจกรรมเด็กส่วนมาก
สามารถเรียงล าดับเรียงล าดับตามค าสั่งได้ เช่น ครูให้เรียงล าดับอายุของคนจากมากไปหาน้อย น้องแก้วสามารถ
เรียงล าดับได้ถูกต้อง โดยครูแทรกเรื่องต าแหน่ง ซ้าย - ขวา เข้าไปด้วย จาดการที่ครูพูดซ้ าๆ ว่าด้านซ้ายมือคือด้านที่ตรง
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หัวใจ และฝึกให้เด็กใช้มือซ้ายของตนเองวางไว้บนหน้าอกสัมผัสกับการเต้นของหัวใจ ช่วยให้เด็กแยกต าแหน่ง ซ้าย - ขวา 
ได้ 
           2. ทักษะการเปรียบเทียบ คือ ความสัมพันธ์กันระหว่างของ 2 สิ่ง หรือมากกว่า โดยเด็กจะต้องรู้จักใช้
ค าศัพท์ในการเปรียบเทียบ เช่น หนากว่า เร็วกว่า ต่ ากว่า ผอมกว่า เป็นต้น พบว่าก่อนจัดกิจกรรมเด็กบางคนไม่เข้าใจ
เรื่องการเปรียบเทียบสิ่งของ 2 สิ่ง เช่น ครูมีภาพช้างกับแรดมาให้ ให้เด็กเลือกภาพสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่า น้องโต๊ดเลือก
ภาพแรด และเมื่อเป็นการเปรียบเทียบที่ไกลตัวมากขึ้นเด็กส่วนมากเกิดความสับสนและไม่เข้าใจ เช่น ครูมีหนังสือและ
สมุด ให้เด็กเลือกเล่มบางกว่า น้องโอมเลือกหนังสือ แสดงให้เห็นว่าเด็กรู้จักค าศัพท์เรื่องการเปรียบเทียบไม่มากพอ 
หลังจากการจัดกิจกรรมเดก็ส่วนมากสามารถเปรียบเทียบสิ่งของ 2 สิ่งได้ เช่น ครูมีภาพเครื่องบินและรถยนต์มาให้ ให้เด็ก
เลือกภาพยานพาหนะที่เคลื่อนได้เร็วกว่า น้องเอิร์ทเลือกภาพเครื่องบิน  
           3. ทักษะการช่ังตวงวัด คือ การวัดความยาว ความสูง และระยะ การช่ังน้ าหนัก และรู้จักการประมาณ
อย่างคร่าวๆ กอ่นที่เด็กจะรู้จักการวัด ต้องฝึกฝนและผ่านการเรียงล าดับและเปรียบเทียบมาก่อน พบว่าก่อนจัดกิจกรรม
เด็กส่วนมากไม่เข้าใจเกี่ยวกับการช่ังตวงวัด เช่น ครูมีภาพแก้วน้ าที่มีระดับน้ าต่างกัน 3 แก้ว ให้เด็กเลือกภาพแก้วน้ าที่มี
ปริมาณน้ ามากที่สุด น้องโต๊ดเลือกภาพแก้วที่มีปริมาณน้ าน้อยที่สุด และหลังการจัดกิจกรรมเด็กส่วนมากมีความเข้าใจ
เรื่องการชั่งตวงวัด เช่น ครูให้เด็กพับรถแข่งแล้วน ามาเปุาแข่งกัน แล้วให้เด็กช่วยกันวัดระยะ เด็กส่วนมากตอบได้ว่ารถที่
เปุาได้ไกลที่สุดคือรถของน้องมอส รถท่ีเปุาได้ไกลเป็นล าดับท่ีสองคือรถของน้องพลอย รถที่เปุาได้ไกลเป็นล าดับที่สามคือ
รถของน้องเติ้ล รถท่ีเปุาได้ไกลเป็นล าดับท่ีสี่คือรถของน้องเฟส และรถที่เปุาได้ไกลเป็นล าดับที่ห้าคือรถของน้องโต๊ด เป็น
กิจกรรมที่บูรณาการการเรียงล าดับ การเปรียบเทียบ และการช่ังตวงวัด 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการจัดประสบการณ์ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมศิลปะแบบบูรณาการ 
     1.1 ลักษณะบทบาทของคร ู

 ครูผู้สอนมีความสนใจในการน าการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมศิลปะแบบ
บูรณาการ และแบบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรท์ี่น าไปใช้กับเด็ก มีการศึกษาและเตรียมการจัดการเรียนรู้อย่างดีทุก
ครั้งท่ีท ากิจกรรม เพื่อให้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก 

     1.2 การออกแบบกิจกรรมและเทคนิคการจดัการเรียนรู้ 
 ครูผู้สอนควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับครูที่มีความเช่ียวชาญในการสอนคณิตศาสตร์และ
ศิลปะ หรือการค้นหาข้อมูลกิจกรรมศิลปะส าหรับเด็กในต่างประเทศ เพื่อให้มีแนวคิดการออกแบบกิจกรรมที่น่าสนใจ 
และควรจัดกิจกรรมโดยใช้เทคนิควิธีการที่หลากหลาย มีการแบ่งเด็กท ากิจกรรมเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม สร้าง
บรรยากาศให้เด็กรู้สึกสนุกสนาน ตื่นเต้น และมีความเงียบสงบเมื่อถึงเวลาที่เด็กต้องใช้สมาธิในการเรียนรู้ 

     1.3 การใช้สื่อ อุปกรณ ์
 ครูควรจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลาย ส่งเสริมการเรียนรู้ตามวัย มีทั้งสื่อท่ีประดิษฐ์ขึ้นเองและสื่อ
ที่มีวางขาย ควรให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการจัดเตรียมสื่อในการจัดกิจกรรม และครูควรเปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้สื่ออย่างอิสระ 

     1.4 การจดัเตรียมสภาพแวดลอ้ม 
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 ครูผู้สอนควรจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้สะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีอุปกรณ์ที่พร้อม
ส าหรับการเรียนรู้ สะดวกต่อการใช้งานและการเล่นของเด็ก มีมุมส าหรับการจัดวางผลงานของเด็ก และตกแต่งห้องเรียน
ด้วยสื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ มีความน่าสนใจ 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
     2.1 ควรมีการจัดประสบการณ์ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมศิลปะแบบบูรณาการ โดยใช้

ศิลปะรูปแบบอื่นๆ เช่น การแสดงละคร  
     2.2 ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูศาสตร์ด้านอ่ืนๆ เช่น วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม 

ดนตรีนาฏศิลป์ เป็นต้น เพื่อน าความรู้มาประยุกต์ใช้กับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้มปีระสิทธิภาพ และมีความ
น่าสนใจมากยิ่งข้ึน  
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On Promoting EF Brain Skills In Restraint - Think Critical 
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Using a set of activities, games, development of EF brain skills in 
restraint-thinking. 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยในช้ันเรียนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบทักษะสมอง EF การยับยั้งช่ังใจ-คิด
ไตร่ตรองของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมเกมพัฒนาทักษะสมองEF การยับยั้งช่ังใจ-คิดไตร่ตรอง ประชากรที่ศึกษาวิจัยใน
ช้ันเรียนครั้งนี้ได้แก่ เด็กปฐมวัยที่ก าลังศึกษาอยู่ ช้ันอนุบาล 3/3 จ านวน 19 คน 

 โรงเรียนเทศบาล 1(เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) เครื่องมือที่ในการวิจัยในช้ันเรียนได้แก่ แผนการจัดประสบการณ์
แผนการจัดประสบการณ์การส่งเสริมทักษะสมอง EF ด้านยับยั้งช่ังใจ-คิดไตร่ตรอง โดยใช้ชุดกิจกรรมเกมพัฒนาทักษะ
สมอง EF ด้านยับยั้งช่ังใจ-คิดไตรตรอง  

 ผลการวจิัยในช้ันเรียนพบว่า 
พฤติกรรมความสามารถในทักษะสมองEFด้านการยับยั้งช่ังใจ-คิดไตร่ตรองของเด็กปฐมวัยโดยการใช้เกมพัฒนา

ทักษะสมองEFด้านการยับยั้งช่ังใจ-คิดไตร่ตรอง  โดยภาพรวมคะแนนร้อยล่ะความก้าวหน้าของนักเรียนทุกคนตั้งแต่ 8.33
ถึง 33.33 เมื่อเปรียบเทียบท้ังช้ันเรียนพบว่าคะแนนร้อยล่ะความก้าวหน้าทั้งช้ันเรียนเท่ากับ 23.68 
 
ค าส าคัญ : ทักษะสมองEFด้านการยับยั้งช่ังใจ-คิดไตร่ตรอง/เกมพัฒนาทักษะสมอง EF ด้านการยับยั้งช่ังใจ-คิดไตร่ตรอง   
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 The objective of this classroom research was to compare EF brain skills, early childhood 
restraint-thinking, using the EF Brain Game Activity. Restraint - to think, ponder The population studied 
in this class were: 19 preschool children studying in Kindergarten 3/3 
 School district 1 (Krirk Krittaya Uppathat) The tools used in classroom research were: Experience Plan 
Experience Plan EF Brain Skills Promotion: Restraint-Thinking Using a set of activities, game, brain 
development, EF, the restraint - Think Tritrong. 
 
 Classroom research found that 
Behavior, Ability in Brain Skills EF Restraint-Thinking Early Childhood Using EF Brain Development 
Game - Restraint-Thinking Overall, the hundredth score is the progress of all students from 8.33 to 
33.33 when comparing the whole class, it is found that the percentage score for the whole class is 
23.68 
Key words : EF Brain Skills in Restraint - Thinking Critical / Brain Development Game EF Restraint - 
Thinking Critical. 
 

บทน า 

         ปฐมวัยหรือช่วงขวบปีแรกๆ ของชีวิต เป็นช่วงเวลาของการพัฒนาที่ส าคัญที่สุดในชีวิตของเด็ก โดยเป็นช่วงวัยที่
เด็กจะมีพัฒนาการอย่างรวดเร็วท้ังทางสมอง การใช้ภาษา ทักษะทางสังคม ทางอารมณ์ และการเคลื่อนไหว เป็นช่วงวัย
ของการสร้างรากฐานส าหรับการเติบโตและการเรียนรู้ต่อไปในชีวิต กมล รอดคล้าย (2537 ,อ้างถึงในวีรพล สารบรรณ
,2547,หน้า7) ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยไว้ว่าเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า เป็นความหวังของครอบครัวและ
สังคมเป็นผู้สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมและความเป็นมนุษย์ชาติเป็นพลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตของ
ประเทศจึงขึ้นอยู่กับคุณภาพของเด็ก เด็กที่มีความสมบูรณ์และมีพัฒนาการในทุกๆด้านที่เหมาะสมกับวัยไม่ว่าจะเป็น
พัฒนาการทางด้านร่างกาย สติป๎ญญา อารมณ์และสังคม จะเป็นผู้ที่สามารถด ารงชีวิตและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
         การพัฒนาทักษะสมอง EF (Executive Functions) เป็นกระบวนการทางความคิด (Mental process) ในสมอง
ส่วนหน้า ที่เกี่ยวข้องกับการคิด ความรู้สึก และการกระท า เช่น การยั้งใจคิดไตร่ตรอง การควบคุมอารมณ์ การยืดหยุ่น
ทางความคิด การตั้งเปูาหมาย วางแผน ความมุ่งมั่น การจดจ าและเรียกใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดล าดับ
ความส าคัญของเรื่องต่าง ๆ และการท าสิ่งต่าง ๆ อย่างเป็นข้ันเป็นตอนจนบรรลุความส าเร็จ ซึ่งเป็นทักษะที่มนุษย์เราทุก
คนต้องใช้ เพื่อให้เกิด ความส าเร็จในการเรียน การท างาน รวมทั้งการมีชีวิต ครอบครัว 
         รศ.ดร.นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล ผู้เช่ียวชาญด้านประสาทวิทยา ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยา
ศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล เผยว่า ทักษะ EF คือ กระบวนการทางความคิดในส่วน “สมองส่วนหน้า” ที่เกี่ยวข้อง
กับความคิด ความรู้สึก การกระท า เป็นความสามารถของสมองที่ใช้บริหารจัดการชีวิตในเรื่องต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้สามารถ
ตั้งเปูาหมายในชีวิต รู้จักการวางแผน มีความมุ่งมั่น จดจ าสิ่งต่างๆ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ได้ สามารถยั้งคิด ไตร่ตรอง 
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ควบคุมอารมณ์ได้ ยืดหยุ่นความคิดเป็น สามารถจัดล าดับความส าคัญในชีวิต รวมทั้งรู้จักริเริ่มและลงมือท าสิ่งต่างๆ อย่าง
เป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นสิ่งท่ี ทุกคนต้องใช้และมีผลต่อความส าเร็จในชีวิต ทั้งการงาน การเรียน และการใช้
ชีวิต   ทักษะการยับยั้งช่ังใจ-คิดไตร่ตรอง (Inhibitory Control)คือ ความสามารถในการควบคุมความต้องการของตนเอง
ให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม เด็กท่ีขาดความยับยั้งช่ังใจจะเหมือน “รถที่ขาดเบรก” อาจท าสิ่งใดโดยไม่คิด มีปฏิกิริยาในทาง
ที่ก่อให้เกิดป๎ญหาได้ 
         เกมเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีช่วยให้เด็กได้พัฒนาท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติป๎ญญา สุวิทย์ มูลค า และอรทัย 
มูลค า(2547:90) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมคือกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้สอนให้ผู้เรียนเล่นเกมที่มีกฎเกณฑ์ กติกา
เง่ือนไข หรือข้อตกลงร่วมกันที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ท าให้เกิดความสนุกสนานร่าเริง เป็นการออกก าลังกาย เพื่อพัฒนา
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นโดยมีการน าเนื้อหาข้อมูล
ของเกมพฤติกรรมการเล่นเกม วิธีการเล่น และผลการเล่นเกมมาใช้ในการอภิปรายเพื่อสรุปผลการเรียนรู้ 
 ป๎ญหาที่พบจากการไปสังเกตการณ์สอนในช้ันเรียนปฐมวัยพบว่าเด็กบางส่วนขาดทักษะสมองEF 
ไม่เข้าใจในทักษะการยั้งคิดไตร่ตรอง ขาดการยั้งคิดไตร่ตรองในการท ากิจกรรมหรือเล่นกับผู้อื่นจึงท าให้เกิดอุบัติเหตุ การ
เรียนเด็กขาดการยั้งคิดไตร่ตรองในการตอบค าถาม ขาดการยั้งคิดไตร่ตรองในการพูดกับเพื่อนผู้กับครูผู้ปกครองหรือผู้ที่มี
อายุมากกว่าตนเอง เป็นต้น ถ้าหากปล่อยไปอาจท าให้กลายเป็นเรื่องยากในการปรับหรือแก้ไขพฤติกรรมนี้ แต่ทักษะการ
ยั้งคิดไตร่ตรองสามารถเรียนรู้ได้ โดยมีแนวทางในการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การเคลื่อนไหวและจังหวะ ศิลปะ
สร้างสรรค์ การเรียนรู้ในห้องเรียน เป็นต้น 
   จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญของทักษะการยั้งคิดไตร่ตรองโดยใช้ชุด
กิจกรรมเกมพัฒนาทักษะสมองEFด้านยับยั้งช่ังใจ-คิดไตร่ตรองของเด็กปฐมวัย เพื่อน ามาพัฒนาให้เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรม
ที่ดีคิดอย่างมีมีเหตุมีผล โดยส่งเสริมผ่านเกมการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับการยั้งคิดไตร่ตรองของเด็กปฐมวัย 
 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
           เพื่อศึกษาเปรียบเทียบทักษะสมอง EF การยับยั้งช่ังใจ-คิดไตร่ตรองของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมเกมก่อนและ
หลังการจัดกิจกรรม 
 

แนวคิด และทฤษฎีหรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

   EF ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่ส าเร็จในวัยอนุบาล เมื่อให้เด็กวัยประมาณ ๓-๕ ปี เข้าไปอยู่ในห้องทีละคน โดยมี
ผู้ใหญ่วางขนมมาร์ชมาลโลว์หนึ่งช้ินไว้ข้างหน้าเด็กคนน้ันและบอกเด็กน้อยว่าจะออกไปข้างนอก ๑๕ นาที ถ้ากลับเข้ามา
เด็กน้อยไม่กินขนมมาร์ชมาลโลว์ท่ีวางอยู่ เด็กน้อยจะได้รางวัลด้วยขนมอีกช้ินหนึ่ง จากงานวิจัยช้ินนี้ พบว่า เด็กท่ีสามารถ
ยับยั้งใจไม่กินขนมมาร์ชมาลโลว์ได้นั้น มีผลการเรียนท่ีดีกว่า สามารถเข้ากับคนอ่ืนได้ดีกว่า และจัดการกับความเครียดได้
ดีกว่าเด็กท่ีไม่สามารถห้ามใจตัวเองไม่ให้กินขนมมาร์ชมาลโลว์ได้ การยับยั้งช่ังใจน้ียังเช่ือมโยงกับสุขภาพของเด็กๆ เมื่อโต
เป็นผู้ใหญ่ด้วย นอกจากนี้ เด็กที่สามารถยับยั้งช่ังใจได้ยังส่งผลดีต่อทักษะทางสังคม มีนิสัยการวางแผนที่ดีกว่าด้วย ตรง
ตาม “ทฤษฎีมาร์ชมาลโลว์” งานวิจัยช้ินส าคัญของ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา ถูกหยิบยกมาเป็นตัวอย่าง 
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ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่ส าเร็จ : Executive functions (EF)” ส าหรับผู้ปกครองช่วงช้ัน
อนุบาลเมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม 2558   
ซึ่งได้รับความกรุณาจากคุณสุภาวดี หาญเมธี ประธานรักลูกเลิร์นนิ่ง กรุ๊ป และ ครูก้า - กรองทอง บุญประคอง รอง
ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนเพลินพัฒนา และผู้อ านวยการโรงเรียนจิตตเมตต์ มาร่วมเป็นวิทยากร พร้อมทั้งท า
กิจกรรมเพื่อให้ผู้ปกครองช่วงช้ันอนุบาลได้เข้าใจ EF อยา่งเห็นเป็นรูปธรรม 
  EF เป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นล าดับขั้นตอน เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงที่หลากหลาย 
ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

        ประชากร คือ เด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันเรียน อนุบาลปีที่ 3  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 54 คน ของโรงเรียนเทศบาล 1(เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันเรียน อนุบาลปีที่ 3  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 19 คน ของโรงเรียนเทศบาล 1(เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร โดยเลือกแบบเจาะจง 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรต้น ได้แก่ เกม 
         ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะEF ด้านการยับยั้งช่ังใจ-คิดไตร่ตรอง 
   

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. ตัวแปรต้น หมายถึง ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับเกมไว้ว่าเกมเป็นนวัตกรรมที่ใช้ในการเรียนการสอนมีหลาย
รูปแบบซึ่งมีการดัดแปลงรูปแบบวิธีการมาเรื่อยๆเพื่อส่งการยับยั้งช่ังใจ -คิดไตร่ตรองซึ่งสอดคล้องกับบุญชู สนั่นเสียง 
(2527 : 29) ได้ให้ความหมายเกม หมายถึง อุปกรณ์  เครื่องช่วยสอนที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้รับความพอใจและความ
สนุกสนาน อีกทั้งยังท้าทายที่จะให้เด็กเล่นเสมอ ช่วยให้เด็กมีความพร้อมได้ทุกด้าน แต่เน้นด้านสติป๎ญญา เด็กจะใช้
ประสาทสัมผัสกับ กล้ามเนื้อมือ ฝึกการสังเกต เปรียบเทียบในเรื่องรูปทรง จ าแนกประเภท และฝึกหาเหตุผล และ มณฑา
ทิพย์ อัตตป๎ญโญ ( 2542 : 20 ) กล่าวว่า เกมเป็นกิจกรรมการเล่น หรือการแข่งขัน เพื่อการเรียนรู้ มีก าหนดจุดมุ่งหมาย 
กฎเกณฑ์ กติกา ผู้เล่น วิธีการเล่น การตัดสินผลการเล่นเป็นแพ้หรือชนะการน าเกมมาประกอบการสอนจะช่วยให้
ห้องเรียนมีชีวิตชีวา บทเรียนนั้นๆ น่าสนใจไม่รู้สึกเบื่อหน่าย ก่อให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน นักเรียนมีโอกาสใช้
ปฏิภาณไหวพริบของตน สามารจดจ าบทเรียนได้ง่าย เร็ว และจ าได้นาน นอกจากนี้การที่เด็กได้เล่นเกมจะได้ความรู้ทาง
วิชาการ และยังช่วยพัฒนาสติป๎ญญาตลอดจนความเจริญเติบโตของร่างกายด้วย  
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กิจกรรมที ่1 เกมจิ๊กซอร์หรรษา 
กิจกรรมที่ 2 เกมจับคู่ภาพเหมือน 
กิจกรรมที่ 3 เกมจับคู่ฝึกไหวพริบ 
กิจกรรมที่ 4 เกมสนุกกับเงา 

 2. ตัวแปรตาม หมายถึง EF (Executive Functions) เป็นกระบวนการทางความคิด (Mental process)            
ในสมองส่วนหน้า ที่เกี่ยวข้องกับการคิด ความรู้สึก และการกระท า เช่น การยั้งใจคิดไตร่ตรอง การควบคุมอารมณ์           
การยืดหยุ่นทางความคิด การตั้งเปูาหมาย วางแผน ความมุ่งมั่น การจดจ าและเรียกใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ            
การจัดล าดับความส าคัญของเรื่องต่างๆ และการท าสิ่งต่างๆ อย่างเป็นขั้นเป็นตอนจนบรรลุความส าเร็จ ซึ่งเป็นทักษะที่
มนุษย์เราทุกคนต้องใช้ มีความส าคัญยิ่งต่อทั้งความส าเร็จในการเรียน การท างาน รวมทั้งการมีชีวิตครอบครัว  
 

EF ส าคัญอย่างไร 

 ฐานของทักษะEF ที่แข็งแกร่งมีความส าคัญยิ่งกว่าการรู้จักตัวเลขหรือตัวหนังสือ เมื่อเด็กได้รับโอกาสพัฒนา EF 
ทั้งตัวเด็กเองและสังคมได้รับประโยชน์ จะช่วยสร้างพฤติกรรมเชิงบวกและเลือกตัดสินใจในทางที่สร้างสรรค์ต่อตัวเอง 
และครอบครัว หากเด็กมีทักษะ EFs เขาจะมีความสามารถในการคิด 

-มีความจ าดี มีสมาธิจดจ่อสามารถท างานต่อเนื่องได้จนเสร็จ 
-รู้จักการวิเคราะห์ มีการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ ลงมือท างานได้ และจัดการกับกระบวนการท างาน          

จนเสร็จทันตามก าหนด 
-น าสิ่งท่ีเคยเรียนรู้มาก่อนในประสบการณ์มาใช้ในการท างานหรือกิจกรรมใหม่ได้ 
-สามารถปรับเปลี่ยนความคิดได้ เมื่อเง่ือนไขหรือสถานการณ์เปลี่ยนไป ไม่ยึดติดตายตัว จนถึงขั้นมีความคิด

สร้างสรรค์ คิดนอกกรอบได้ 
-รู้จักประเมินตนเอง น าจุดบกพร่องมาปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้นได้  
-รู้จักยับยั้งควบคุมตนเองไม่ให้ท าในสิ่งท่ีไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมแม้จะมีสิ่งยั่วยวน 

 -รู้จักแสดงออกในครอบครัวในห้องเรียน กับเพื่อน หรือในสังคมอย่างเหมาะสม ซึ่งจะน าไปสู่การรู้จักเคารพ
ผู้อื่น อยู่กับคนอ่ืนได้ดี ไม่มีป๎ญหา 

-เป็นคนท่ีอดทนได้ รอคอยเป็น มีความมุ่งมั่นพร้อมความรับผิดชอบที่จะไปสู่ความส าเร็จ 
 3. เด็กปฐมวัย หมายถึง “เด็กปฐมวัย” ตามความหมายของ The National Association for Education of 
Young Children’s Early Childhood Education Guidelines (Seefeldt & Barbour. 1986 : Preface)                     
ให้ความหมายว่า “ เด็กปฐมวัย” หมายถึง เด็กที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 8 ปี ส่วน มาสโซเกลีย (Massoglia. 1977 : 3) 
กล่าวว่า เด็กปฐมวัย (Early Childhood) เป็นค าที่ใช้เรียกเด็กท่ีมีอายุตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึง  6 ปี ซึ่งอยู่ในวัยที่คุณภาพของ
ชีวิทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติป๎ญญาก าลังเริ่มต้นพัฒนาอย่างเต็มที่หรรษา และนิลวิเชียร (2534 : 1 , 51)  
กล่าวว่า เด็กปฐมวัยคือวัยตั้งแต่อายุ 2 ปีถึงอายุ 8 ปี และเรียนอยู่ในระดับช้ันอนุบาล หรือเรียนก่อนเกณฑ์บังคับ                 
ยังครอบคลุมถึงเด็กช้ันประถมศึกษาปีท่ีหนึ่งและช้ันประถมศึกษาปีท่ีสอง 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. ขั้นตอนการสร้างและหาคณุภาพแผนจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษา ได้ด าเนินการดังนี ้

1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกม
การศึกษา ได้แก่ เอกสารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 การจัดกิจกรรมตามตารางประจ าวัน          
6 กิจกรรมหลัก เอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษาและศึกษาพัฒนาการ
ตามช่วงวัย 

1.2 ก าหนดองค์ประกอบของแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษา ซึ่งก าหนด
องค์ประกอบดังน้ี 

   1) ช่ือแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้
   2) ช่ือหน่วยการเรียนรู ้
   3) วัน เดือน ป ี
   4) ระยะเวลาในการจดัประสบการณ์การเรยีนรู้ 
   5) จุดประสงค์การเรยีนรู ้
   6) สาระการเรียนรู ้
    - สาระที่ควรเรียนรู ้
    - ประสบการณส์ าคัญ 
   7) กิจกรรมการเรียนการสอน 
    - ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
    - ขั้นสอน 
    - ขั้นสรุปบทเรียน 
   8) สื่อการเรียนรู ้
   9) การวัดและประเมินผล 
    10) บันทึกผลหลังการจดักิจกรรม 

1.3 จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ชุดสื่อของเล่น ซึ่งประกอบไปด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม
เกมจิ๊กซอร์หรรษา กิจกรรมเกมจับคู่ภาพเหมือน กิจกรรมที่เกมจับคู่ฝึกไหวพริบ กิจกรรมที่เกมสนุกกับเงา 

1.4 น าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมชุดสื่อของเล่น ไปให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมชุดสื่อของเล่น 
  1.5 น าความคิดเห็นจากแบบประเมินแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมชุดสื่อของเล่นของผู้เชี่ยวชาญ

ทัง้ 3 ท่านมาหาค่าเฉลี่ย ( ̅) และแปลความหมายโดยก าหนดเกณฑ์การประเมินความคิดเห็น 5 ระดับ ดังน้ี  
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง     4.51-5.00 หมายถึง  มีคุณภาพในระดับมากทีสุ่ด 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.51-4.50 หมายถึง มีคณุภาพในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.51-3.50 หมายถึง มีคุณภาพในระดับปานกลาง    
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  ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.51-2.50 หมายถึง มีคุณภาพในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00-1.50 หมายถึง มีคุณภาพในระดับน้อยท่ีสุด 

  ปรากฏว่าผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมชุดสื่อของ

เล่นมีคุณภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( ̅      ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมีคุณภาพอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.00-5.00 

1.6 ปรับปรุงแผนการจดัประสบการณต์ามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญที่ให้แก้ไข 
    - การจัดประสบการณ์ส่งเสริมทักษะสมองEF ควรจัดกิจกรรมบูรณาการอย่างหลายหลายโดยมุ่ง

ผลทางด้านการยับยั้งช่ังใจและการไตร่ตรองและมีขั้นตอนทีละเอียดชัดเจน 
  1.7 น าแผนการจัดประสบการณ์กจิกรรมเกมการศึกษา ที่ได้ปรับปรงุแก้ไขแล้วไปจดัท าฉบับสมบูรณ์
เพื่อน าไปใช้จัดกิจกรรมการสอนเด็กปฐมวัยต่อไป 
2. การสร้างและหาคุณภาพของแบบประเมินวัดความสามารถทักษะสมองEF ของเด็กปฐมวัย เพื่อน าไปใช้           

ในแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการยับยั้งช่ังใจ-คิดไตร่ตรองของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการสอน 
ในการใช้แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษา โดยด าเนินการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือดังน้ี 

2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการจากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 เพื่อสร้างแบบประเมินวัดความสามารถทักษะสมองEFด้านการยับยั้งช่ังใจ-คิดไตร่ตรองของเด็กปฐมวัย 
ได้แก่ เด็กสามารถมีการคิดไตร่ตรองในสิ่งต่างๆก่อนการตัดสินใจ 

 

ข้อ พฤติกรรมทักษะสมอง EF  
ด้านยับยั้งช่ังใจ-คิดไตร่ตรอง 

ผลการประเมิน 
3 2 1 

1 เมื่อขัดแย้งกับเพื่อน ไม่ใช้ก าลังในการแก้ป๎ญหา    
2 ท ากิจกรรมที่ครูมอบหมายเสร็จในเวลาที่ก าหนด    
3 หยุดเล่นเสียงดังเมื่อครูเตือน    
4 เข้าแถวและรอคอยในการท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น    

รวมคะแนน    
 

2.2 สรา้งแบบทดสอบวัดความสามารถด้านทักษะสมองEF โดยมีเกณฑ์สร้างแบบประเมินวดั
ความสามารถดา้นการยับยั้งช่ังใจ-คิดไตร่ตรองของเด็กปฐมวัย ดังน้ี  

    เมื่อขัดแย้งกับเพ่ือน ไม่ใช้ก าลังในการแก้ปัญหา 
    ระดับ 3 (คะแนน 3 คะแนน) ปฏิบัติได้ทุกครั้ง หมายถึง เมื่อขัดแย้งกับเพื่อน ไม่ใช้ก าลังใน           

การแก้ป๎ญหา 
    ระดับ 2 (คะแนน 2 คะแนน) ปฏิบัติได้บางครั้ง หมายถึง เมื่อขัดแย้งกับเพื่อน ไม่ใช้ก าลังใน         

การแก้ป๎ญหา 
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    ระดับ 1 (คะแนน 1 คะแนน)  ปฏิบัติไม่ได้ หมายถึง เมื่อขัดแย้งกับเพื่อน ไม่ใช้ก าลังใน                
การแก้ป๎ญหา 

 
ท ากิจกรรมที่ครูมอบหมายเสร็จในเวลาท่ีก าหนด 
ระดับ 3 (คะแนน 3 คะแนน) ปฏิบัติได้ทุกครั้ง หมายถึง ท ากิจกรรมที่ครูมอบหมายเสร็จภายใน

เวลาที่ครูก าหนดได้ 
ระดับ 2 (คะแนน 2 คะแนน) ปฏิบัติได้บางครั้ง หมายถึง ท ากิจกรรมที่ครูมอบหมายเสร็จภายใน

เวลาที่ครูก าหนดได้ 
ระดับ 1 (คะแนน 1 คะแนน)  ปฏิบัติไม่ได้ หมายถึง ท ากิจกรรมที่ครูมอบหมายเสร็จไม่ทันเวลาที่

ครูก าหนดได้ 
หยุดเล่นเสียงดังเมื่อครูเตือน 
ระดับ 3 (คะแนน 3 คะแนน) ปฏิบัติได้ทุกครั้ง หมายถึง หยุดเล่นเสยีงดังได้ เมื่อครูเตือน 
ระดับ 2 (คะแนน 2 คะแนน) ปฏิบัติได้บางครั้ง หมายถึง หยุดเล่นเสียงดังได้ เมื่อครเูตือน 
ระดับ 1 (คะแนน 1 คะแนน)   ปฏิบัติไม่ได้ หมายถึง หยดุเล่นเสียงดังไม่ได้ เมื่อครูเตือน 
เข้าแถวและรอคอยในการท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น 
ระดับ 3 (คะแนน 3 คะแนน) ปฏิบัติได้ทุกครั้ง หมายถึง รู้จักเข้าแถวและรอคอยในการท า

กิจกรรมร่วมกับผู้อื่น 
ระดับ 2 (คะแนน 2 คะแนน)  ปฏิบัติได้บางครั้ง หมายถึง รู้จักเข้าแถวและรอคอยในการท า

กิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได ้
ระดับ 1(คะแนน 1 คะแนน)   ปฏิบัติไมไ่ด้ หมายถึง ไมรู่้จักการเข้าแถวและรอคอยในการท า

กิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได ้
2.3 น าแบบประเมินวัดความสามารถทักษะสมองEF ด้านการยับยั้งช่ังใจ-คิดไตร่ตรอง ไปให้

ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยพิจารณาลงความคิดเห็นว่าสอดคล้องกับ
พัฒนาการ/พฤติกรรมที่วัดหรือไม่ และตรงตามนิยามศัพท์ โดยก าหนดเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

                 +1      หมายถึง     ถ้าแน่ใจว่าเครื่องมือมีความสอดคล้อง 
       0       หมายถึง     ถ้าไม่แน่ใจว่าสอดคล้อง 
     -1       หมายถึง     ถ้าไม่แน่ใจว่าเครื่องมือมีความสอดคล้อง 
2.4 น าแบบประเมินวัดความสามารถทักษะสมองEF ด้านการยับยั้งช่ังใจ-คิดไตร่ตรองของเด็กปฐมวัย 

ที่ได้รับจากผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน มาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคลอ้ง (IOC) พบว่าค่า IOC เท่ากับ 0.8 
2.5 น าแบบประเมินวัดความสามารถทักษะสมองEF ด้านการยับยั้งช่ังใจ-คิดไตร่ตรองของเด็กปฐมวัย 

ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดสอบก่อนและหลังการจดักิจกรรมการสอนเด็กปฐมวัยต่อไป 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
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การศึกษาวิจัยในช้ันเรียนครั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินขั้นตอนก่อนการจัดกิจกรรม ผู้วิจัยได้น าแบบสังเกตพฤติกรรมเสริม
ทักษะสมองEF ด้านยับยั้งช่ังใจ-คิดไตร่ตรอง ไปสังเกตเด็กในช้ันเรียน จากนั้นจึงด าเนินขั้นตอนการจัดกิจกรรมเสรีโดยใช้
ชุดเกมพัฒนาทักษะสมองEFด้านยับยั้งช่ังใจ-คิดไตร่ตรอง จ านวน 8 กิจกรรม หลังการเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม ผู้วิจัยน า
แบบสังเกตพฤติกรรมเสริมทักษะสมองEF ด้านยับยั้งช่ังใจ-คิดไตร่ตรอง ฉบับเดิมไปสังเกตเด็กในช้ันเรียนอีกครั้ง 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การหาคุณภาพของแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษาท่ีก าหนดไว้ 
2. หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมกับลักษณะพฤติกรรมโดยหาค่า Index of congruence (IOC) 

สถิติส าหรับวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ 
3. หาค่าร้อยละความก้าวหน้า สูตรค านวณค่าร้อยละความก้าวหน้ารายบุคคลและร้อยละความก้าวหน้าทั้ง                   

ช้ันเรียน 
 

ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยในช้ันเรียนพบว่า เด็กช้ันอนุบาล 3 โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) จ านวน 19 คน 
นักเรียนชาย จ านวน 11 คน นักเรียนหญิง จ านวน 9 คน มีพัฒนาการด้านทักษะสมองEF ด้านการยับยั้งช่ังใจ-คิด
ไตร่ตรองโดยกิจกรรมเกมการศึกษา โดยภาพรวมมีคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรียนเพิ่มขึ้นจ านวน 19 คน ตั้งแต่ 
6 ถึง 9 คะแนน และเมื่อเปรียบเทียบท้ังช้ันเรียนพบว่าคะแนนร้อยละความก้าวหน้าทั้งช้ันเรียนเท่ากับ 23.68 
ตารางที่ 1  เปรียบเทียบผลคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรยีนทุกคนก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 

เลขที ่ ชื่อ-สกลุ คะแนนก่อน คะแนนหลัง ผลต่างคะแนน 
ร้อยละ

ความก้าวหน้า 
1  เด็กชาย  พีรพัตน์   เกษสุริยงค ์ 6 9 3 25 

2  เด็กชาย  สุธินันท์   เทียนทอง 4 7 3 25 

3  เด็กชาย  คมกริช   คงทรัพย์ 4 7 3 25 

4  เด็กชาย  ชนกันต์   ศรีปิ่นเปูา 6 9 3 25 

5  เด็กชาย  ธนกฤษ   ห้อยดอกหอม 5 8 3 25 

6  เด็กชาย  วศิน       สุขระ 4 7 3 25 

7  เด็กชาย  อภิภัทร์   ทองพวง 6 9 3 25 

8  เด็กชาย  ปรานนท์  โพธ์ิชะคุ้ม 4 8 4 33.33 

9  เด็กชาย  ฌัฐวัตร    ศรีค า 6 9 3 25 

10  เด็กชาย  ธนะชัย    น้ าทิพย์ 6 9 3 25 
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เลขที ่ ชื่อ-สกลุ คะแนนก่อน คะแนนหลัง ผลต่างคะแนน 
ร้อยละ

ความก้าวหน้า 
11  เด็กหญิง  ณัฐนิชา   ยมนา 4 7 3 25 

12  เด็กหญิง  วิไลภรณ์  ม่วงอ่อน 4 8 4 33.33 

13  เด็กหญิง  ปณิฐา     ข าหลักร้อย 6 9 3 25 

14  เด็กหญิง  นวรัตน์    ปกรณ์อังกูร  6 9 3 25 

15  เด็กหญิง  ศิฏาภรณ์  พันมี 5 6 1 8.33 

16  เด็กหญิง  ปิยะนันท์   ศิริม่วง 6 7 1 8.33 

17  เด็กหญิง  สุรสัวดี     จันทร์ฉาย 5 8 3 25 

18  เด็กหญิง  พัชรนันท์   อ่อนค า 6 8 2 16.66 

19  เด็กชาย  กฤษณะ   อินทกาสุน 6 9 3 25 

รวม 99 153 54 23.68 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่าโดยภาพรวมคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรียนเพิ่มขึ้นในส่วนมาก ตั้งแต่ 8.33 ถึง 
33.33 แสดงว่านักเรียนปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ที่พัฒนาด้านทักษะสมองEF ด้านการยับยั้งช่ังใจ-คิด
ไตร่ตรอง มีคะแนนร้อยละความก้าวหน้าสูงขึ้น 
ตารางที่ 2  เปรียบเทียบผลคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรยีนท้ังช้ันเรียนก่อนและหลังการจัด กิจกรรม 
คะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดกจิกรรม 
 

คะแนนเฉลี่ยหลังการจัดกิจกรรม 
 

คะแนนร้อยละความก้าวหน้าท้ังชั้นเรียน 
 

5.21 8.05 23.68 

 จากตารางที่ 2 พบว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรมเท่ากับ 5.21 และ 8.05
ตามล าดับและเมื่อเปรียบเทียบทั้งช้ันเรียนพบว่าคะแนนร้อยละความก้าวหน้าทั้งช้ันเรียนเท่ากับ 23.68 
แผนภูมิแท่ง 

เปรียบเทยีบผลคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรียนท้ังช้ันเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 
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สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยในช้ันเรียนพบว่า เด็กช้ันอนุบาล 3 โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) จ านวน 19 คน 

นักเรียนชาย จ านวน 11 คน นักเรียนหญิง จ านวน 8 คน มีพัฒนาการด้านความสามารถทักษะสมองEF ด้านการยับยั้ง 

ช่ังใจ-คิดไตร่ตรองโดยกิจกรรมเกมการศึกษา โดยภาพรวมมีคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรียนเพิ่มขึ้นจ านวน          

19 คน เมื่อเปรียบเทียบท้ังช้ันเรียนพบว่าคะแนนร้อยละความก้าวหน้าทั้งช้ันเรียนเท่ากับ 23.68 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบทักษะสมอง EF การยับยั้งช่ังใจ-คิดไตร่ตรองของเด็ก

ปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมเกมก่อนและหลังการจัดกิจกรรม ผลการศึกษาวิจัยพบว่าเด็กมีการพัฒนาที่ดีขึ้น ที่เป็นเช่นนี้ ผู้วิจัย

สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 

 เด็กมีพัฒนาการทางทักษะสมอง EF การยับยั้งช่ังใจ-คิดไตร่ตรองดีขึ้นหลังจากที่ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมโดยใช้เกม

พัฒนาทักษะสมองEFด้านยับยั้งช่ังใจ-คิดไตร่ตรองของเด็กปฐมวัย ในการสร้างทักษะสมองEF การยับยั้งช่ังใจ-คิดไตร่ตรอง

ให้เด็กมีการยังคิดไตร่ตรองก่อนท าในสิ่งต่างๆ 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
1.1 การจัดประสบการณส์่งเสริมทักษะสมอง EF ควรจัดกิจกรรมบรูณาการอย่างหลากหลาย โดยมุ่ง

ผลทางด้านการยับยั้งใจและการคดิไตร่ตรองและมีขั้นตอนท่ีละเอยีดชัดเจน 
1.2 มีการจัดกิจกรรมได้เหมาะสมกับวัย 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

5.21 

8.05 
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คะแนนก่อนจดักิจกรรม คะแนนหลงัจดักิจกรรม 
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 2.1 ควรมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา เพื่อให้เด็กไมจ่ าเป็นต้องแข่งขันกัน 
2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ทักษะสมองEF เพื่อให้เด็กท่ีมีความบกพร่อง

หรือมีความพิเศษกว่าคนอ่ืนไดเ้ล่น 
 

เอกสารอ้างอิง 

-กมล รอดคล้าย (2537,อ้างถึงในวีรพล สารบรรณ,2547,หน้า7) กล่าวถึง ความสัมพันธข์องเด็กปฐมวัย 

-รศ.ดร.นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล ผู้เช่ียวชาญด้านประสาทวิทยา ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยา

ศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล  กล่าวถึง ทักษะ EF คือ กระบวนการทางความคิดในส่วน “สมองส่วนหน้า” 

-สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มลูค า(2547:90) กล่าวถึง การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมคือกระบวนการเรียนรู้ 
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การส่งเสรมิความสามารถด้านกล้ามเนือ้มดัใหญ่โดยใช้ชุดกิจกรรมกลางแจ้ง 
ของเด็กปฐมวัย 

Promoting great muscular abilities Using a set of  
outdoor activities of early childhood 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยในช้ันเรียนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ ทักษะด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็ก

ปฐมวัย โดยใช้ชุดกิจกรรมกลางแจ้ง ประชากรที่ศึกษาวิจัยในช้ันเรียนครั้งนี้  ได้แก่เด็กปฐมวัยช้ันอนุบาล 2/2 ได้จ านวน 
17 คน โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2563 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในช้ันเรียน 
ได้แก่ แผนการจัดประสบการณ์การส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่จ านวน 8 แผน ชุดกิจกรรมกลางแจ้งของเด็ก
ปฐมวัย และแบบประเมินความสามารถด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่และสถิติที่ใช้ค่าร้อยละความก้านหน้า 
 ผลการวิจัยในช้ันเรียนพบว่า 

เด็กปฐมวัยมีความสามารถด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ชุดกิจกรรมกลางแจ้งของเด็กปฐมวัย 
โดยภาพรวมคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกคน ตั้งแต่ 26.67 และ 46.67เมื่อเปรียบเทียบทั้ง            
ช้ันเรียนพบว่าคะแนนร้อยละความก้าวหน้าทั้งช้ันเรียน เท่ากับ 34.90 

 
ค าส าคัญ : กล้ามเนื้อมดัใหญ่  การใช้กิจกรรมชุดกล่งแจ้ง 
 

Abstract 

The purpose of this research study was to compare Early childhood major muscle skills Using 
outdoor activities The population studied in this class These included 17 preschool children in 
kindergarten 2/2, Municipality School 1 (Krirk Krittaya Upatham), semester 2, academic year 2020. The 
tools used in classroom research were the 8 major musculoskeletal development experience plans. 
Of early childhood And a large muscle competency assessment form and statistics using percentage 
of facial shocks 

mailto:Kanchanajunmak@gmail.com
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Classroom research found that 
Early childhood has the musculoskeletal abilities of early childhood. Using a set of outdoor 

activities of early childhood Overall, the percentage of progress for all students increased by 26.67 
and 46.67 when comparing the whole class, the percentage of progress for the whole class was 34.90. 
Key words: muscle mass Use of outdoor activities 

บทน า 

            ความส าคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยคือการเขาใจวิถีชีวิตในวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 6 ปเปนระยะเริ่มตน         
ของชีวิตที่ละเอียดออนและมีการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ หลายดานเกิดขึ้นพรอม ๆ กันอยางรวดเร็ว ซึ่งเปนชวงเวลาส าคัญ
ที่สุดของการสรางรากฐานคุณภาพชีวิตและจิตใจเด็กจะสะสมประสบการณการเรียนรูสิ่งตาง ๆ รอบตัวจากผูเลี้ยงดูและ
สภาวะแวดลอมในชีวิตประจ าวันเปนพ้ืนฐานการเรียนรู พัฒนาการที่เกิดขึ้นกับบุคคลแตละคนจะตางกันตามอิทธิพลของ
พันธุกรรมและประสบการณที่ไดรับ ซึ่งลักษณะของพัฒนาการจะเปนไปตามกฎเกณฑพัฒนาการ 
ดังนี้ (นันทิยา นอยจันทร, 2548, หนา 33 – 36)      
         กล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross Motor Skills) คือ กล้ามเนื้อบริเวณล าตัว แขน ขา รวมไปถึงความสัมพันธ์กันของ
อวัยวะต่าง ๆ ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่จะช่วยให้เด็ก ๆ รู้จักการทรงตัว สร้างสมดุลให้กับร่างกายได้ มีความแข็งแรง            
มีความทะมัดทะแมง ความไวในการเปลี่ยนท่าทาง และ ชาตรี วิฑูรชาติ (2555) ได้ให้ความหมายของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ไว้
ว่า  เป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ในกล้ามเนื้อลายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกบการเคลื่อนไหว เช่น กล้ามเนื้อศีรษะและล าคอ กล้ามเนื้อ
ล าตัว กล้ามเนื้อส่วนขาและกล้ามเนื้อส่วนแขนช่วยในการทรงตัว เคลื่อนไหวร่างกาย ท าให้นักเรียนสามารถชันคอ            
คว ่า หงาย คลานและเดินได้ ซึ่งสอดคล้องกับ นภเนตร ธรรมบวร (2545) ที่ได้ให้ความหมาย  ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ไว้
ว่า หมายถึงการพัฒนา การบังคับกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเคลื่อนไหวของร่างกาย ได้แก่ การเดิน การวิง การกระโดด           
การเตะลูกบอล  การปีนปุายและการจับหรือขว้างลูกบอล 
         กิจกรรมกลางแจ้งเป็นกิจกรรมหลักที่ส าคัญในการที่จะส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมให้กับเด็กได้เป็นอย่างดี
เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกาย เพราะในขณะที่เด็กเล่นนั้นเด็กจะได้ใช้สมรรถภาพ
ทางด้านร่างกายหลายๆ ส่วนควบคู่กับการใช้สติป๎ญญา และนอกจากนั้นการเล่นยังเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ใน
การเรียนและการท างานของเด็ก ช่วยให้เด็กได้มีพัฒนาการทางสังคมในทางที่ดี เพราะในขณะที่เด็กเล่นนั้นจะได้รับความ
สนุกสนาน ได้เรียนรู้การเล่นท่ีเป็นกลุ่มเคารพกฎกติกาได้แสดงความรู้สึกความต้องการของตนเองได้แสดงความพอใจและ
การยอมรับผู้อื่นรู้จักการท างานร่วมกับผู้อื่น ( วีรพงศ์บุญประจักษ์ 2545 น. 2) ดังนั้นการเล่นเกมร่วมกับผู้อื่นจึงสามารถ
ส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือให้กับเด็กปฐมวัยได้เพราะทุกคนร่วมมือช่วยเหลือกันและกันขณะเล่น 
เพื่อให้เกิดความส าเร็จในแต่ละเกม ฉะนั้นเด็กทุกคนจึงมีส่วนร่วมในการท าให้เกิดความส าเร็จ เด็กจะรู้สึกถึงการเป็นส่วน
หนึ่งของกลุ่ม รู้ถึงบทบาทของการเป็นผู้ให้และผู้รับความช่วยเหลือ และรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ
ความส าเร็จนั้น ซึ่งเป็นการพัฒนาพ้ืนฐานพฤติกรรมทางสังคม  
          ป๎ญหาที่พบจากการไปสังเกตการณ์สอนในช้ันเรียนปฐมวัยพบว่าเด็กส่วนใหญ่ในโรงเรียนมีพัฒนาการกล้ามเนื้อ
มัดใหญ่ช้ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดจึงท าให้พัฒนาการทั้ง 4 ด้านมีการพัฒนาที่ช้ากว่าปกติทั้งร่างกายมีการพัฒนาช้าไม่คล่อง
แคล้วเช่น การเดิน การกระโดด การวิ่ง เป็นต้น จึงส่งผลในการท ากิจกรรมต่างๆไม่คล่องแคล้วจึงกลายเป็นเด็กที่มี
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พัฒนาการช้า แต่พัฒนาการทางด้านร่างกายมีวิธีการส่งเสริมได้ในหลากหลายวิธีโดยกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น กิจกรรมวิ่ง
ซิกแซ็ก กิจกรรมโยนบอลใส่ตะกร้า กิจกรรมวิ่งเก็บของ กิจกรรมการล าเลียงลูกปิงปองกิจกรรมลูปโปุงข้ามแดน กิจกรรม
เก้าอี้ดนตรี กิจกรรมวิ่งสามขา กิจกรรมฮูลาฮูป ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ 
คุณครูและผู้ปกครองสามารถน ากิจกรรมนี้ไปส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ให้กับเด็กได้ 
       จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าวผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญของการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อ 
มัดใหญ่ของเด็กปฐมวัยเพื่อให้เด็กมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเหมาะสมตามวัย และเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ออกก าลังกายให้เด็กมี
สุขอนามัยที่ดีทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติป๎ญญา โดยมีการส่งเสริมพัฒนาการเด็กผ่านการจัดกิจกรรม
กลางแจ้ง 
 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ ทักษะด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ชุดกิจกรรมกลางแจ้งก่อนแลหลังการ

จัดกิจกรรม 
 

แนวคิด และทฤษฎีหรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

   อาร์โนลด์ เกเซลล์ (Arnold Gesell 1880-1961) ใช้ค า ว่าวุฒิภาวะ (maturation) เพื่อหมายถึง                     
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ (pattern) และรูปร่าง (shape) ของพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากยีนส์ (genes) หรือความพร้อม
ของกล้ามเนื้อและระบบประสาทจะปรากฏเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามโปรแกรมที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าทาง
พันธุกรรม ทักษะและพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกันของเด็กแต่ละคนจะปรากฏในเวลาไล่ เลี่ยกัน เกเซลล์ ใช้ค า ว่าวงจรของ
พฤติกรรม (cycles of behavior)เกเซลล์ และคณะ ศึกษาพัฒนาการของทารก เด็ก และวัยรุ่นอายุ แรกเกิด-16 ปี โดย
การสังเกตพฤติกรรมด้วยตนเองจากภาพยนตร์ และการสัมภาษณ์บิดามารดา และจัดกลุ่มข้อมูลส าหรับเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ของบุคลิกภาพ (Personality profile) ได้ 10 ด้าน คือ 

1. ลักษณะการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ มัดเล็ก  
2. สุขนิสัยส่วนบุคคล  
3. การแสดงออกของอารมณ์   
4. ความกลัว ความฝ๎น 
5. ความเป็นตัวของตัวเอง การแสดงออกทางเพศ 
6. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
7. การเล่นและการใช้เวลาว่าง 
8. การเรียน 
9.จริยธรรม 
10. ปรัชญาชีวิต 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากร คือ เด็กปฐมวัยชาย –หญิง ระหว่างอายุ 5-6 ปี ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันเรียน ช้ันอนุบาล 2 
ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 47 คน ของ โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) สังกัด เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

กลุ่มตัวอย่าง คือ  ประชากรที่ศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชาย –หญิง ระหว่างอายุ 5 ปี จ านวน 
17 คน ที่ก าลังศึกษาอยู่ ช้ันอนุบาล 2 โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) ภาคเรยีน 2 ปีการศกึษา 2563สังกัด 
เทศบาลเมืองก าแพงเพชร โดยเลอืกแบบเจาะจง 

ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรต้น ได้แก่ การใช้ชุดกิจกรรมกลางแจ้ง 
  ตัวแปรตาม ได้แก่ กล้ามเนื้อมัดใหญ่ 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

        1. กิจกรรมกลางแจ้ง  หมายถึง ชุดกิจกรรมที่ท าให้เด็กได้มีโอกาสออกไปนอกห้องเพื่อออกก าลังกายเคลื่อนไหว
ร่างกาย และแสดงออกอย่างอิสระ เป็นกิจกรรมที่ผู้เล่นได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อก่อให้เกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน ผู้วิจัยจึงได้จัดกิจกรรมกลางแจ้งประกอบไปด้วย 
     กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมวิ่งซิกแซ็ก  
       กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมโยนบอลใส่ตะกร้า  
       กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวิ่งเก็บของ 
       กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการล าเลียงลูกปิงปอง 
      กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมลูปโปุงข้ามแดน 
      กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมเก้าอ้ีดนตรี 
 กิจกรรมที่ 7  กิจกรรมวิ่งสามขา 
 กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมฮูลาฮูป 
 2..ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่  คือกล้ามเนื้อบริเวณล าตวั แขน ขา รวมไปถึงความสัมพันธ์กันของอวัยวะต่างๆ ทักษะ
กล้ามเนื้อมัดใหญ่จะช่วยให้เด็กๆ รู้จักการทรงตัว สร้างสมดุลให้กับร่างกายได้ มีความแข็งแรง มีความทะมัดทะแมง ความ
ไวในการเปลี่ยนท่าทาง มีทักษะที่ดีในการเล่นกีฬาในเรื่องของพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่นั้น ให้สังเกตพฤติ กรรม
การเคลื่อนไหวของเด็กในรูปแบบต่างๆ อ้างอิงกับความสามารถของพัฒนาการที่เด็กควรจะต้องท าได้ในแต่ละช่วงวัย เช่น 
ช่วง 5-7 เดือน ควรจะนั่งได้แล้ว ซึ่งพ่อแม่ควรมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถของพัฒนาการแต่ละช่วงวัยอยู่ในมือ   
เพื่อง่ายต่อการสังเกตความสามารถของน้องว่าสมวัยหรือไม่ ในส่วนของความสามารถนั้น ก็จะเริ่มตั้งแต่ ชันคอ พลิกคว่ า
พลิกหงาย ท่านั่ง ท่าคืบคลาน ท่าเกาะยืน ท่าเดิน ท่ากระโดด ซึ่งเราจะให้ความส าคัญในเรื่องการเปลี่ยนท่าด้วย อาทิ  
เมื่อลูกสามารถทรงท่าในท่าน่ังได้แล้ว ควรกระตุ้นให้เด็กมีการเปลี่ยนท่าเอง หรือเมื่อลูกเล่นอยู่ในท่านั่งแล้วหันไปเห็นของ
เล่นอีกช้ินบนพื้น ก็เปลี่ยนจากท่านั่งเป็นคลานเพื่อไปหยิบของ หรือของเล่นช้ินใหม่อยู่บนโต๊ะ ก็เปลี่ยนจากท่านั่งเป็นเกาะ
ยืน เป็นต้น  ซึ่งเมื่อเด็กๆ มีอายุมากกว่า 5 ขวบขึ้นไป จะมีรูปแบบของการเคลื่อนไหวร่างกายที่ซับซ้ อนมากยิ่งขึ้น         
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เป็นการใช้สหสัมพันธ์ของร่างกายที่สัมพันธ์กันมากขึ้น เช่น การกระโดดตบ กระโดดไขว้ขา การโยนรับลูกบอล เตะบอล 
กระโดดเชือก ข่ีจักรยานสองล้อ ซึ่งจะเป็นการท างานของร่างกายที่ใช้ส่วนของแขนและขาท างานร่วมกันมากขึ้น 

3. เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กท่ีมีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ป 11  (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ, 2550, หนา 3) เปนวัยที่
จะกาวเขาสูการพัฒนาของชีวิต เด็กจะเริ่มพัฒนาลักษณะความเปนตัวของตัวเอง ใหความสนใจในสิ่งรอบตัว 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. ข้ันตอนการสร้างและหาคณุภาพแผนจัดประสบการณ์กิจกรรมกลางแจ้ง ได้ด าเนินการดังนี ้

1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรม
กลางแจ้ง ได้แก่ เอกสารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 การจัดกิจกรรมตามตารางประจ าวัน           
6 กิจกรรมหลัก เอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมกลางแจ้งและศึกษาพัฒนาการตามช่วง
วัย 

1.2 ก าหนดองค์ประกอบของแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมกลางแจ้ง ซึ่งก าหนดองค์ประกอบ
ดังนี ้

   1) ช่ือแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้
   2) ช่ือหน่วยการเรียนรู ้
   3) วัน เดือน ป ี
   4) ระยะเวลาในการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้
   5) จุดประสงค์การเรยีนรู ้
   6) สาระการเรียนรู ้
    - สาระที่ควรเรียนรู ้
    -ประสบการณส์ าคญั 
   7) กิจกรรมการเรียนการสอน 
    - ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
    - ขั้นสอน 
    - ขั้นสรุปบทเรียน 
   8) สื่อการเรียนรู ้
   9) การวัดและประเมินผล 
    10) บันทึกผลหลังการจดักิจกรรม 

1.3 จัดท าแผนการจดัประสบการณ์กิจกรรมกลางแจ้ง ซึ่งประกอบไปด้วย 8 กิจกรรม ได้แก่  
กิจกรรมวิ่งซิกแซ็ก กิจกรรมโยนบอลใส่ตะกร้า กิจกรรมวิ่งเก็บของ กิจกรรมการล าเลยีงลูกปิงปอง กิจกรรมลูปโปุงข้าม
แดน กิจกรรมเก้าอี้ดนตรี กิจกรรมวิ่งสามขา กิจกรรมฮูลาฮูป  
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1.4 น าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมกลางแจ้ง ไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมกลางแจ้ง 
  1.5 น าความคิดเห็นจากแบบประเมินแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมกลางแจ้งของผู้เช่ียวชาญ            

ทั้ง 3 ท่านมาหาค่าเฉลี่ย ( ̅) และแปลความหมายโดยก าหนดเกณฑ์การประเมินความคิดเห็น 5 ระดับ ดังน้ี  
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง     4.51-5.00 หมายถึง  มีคุณภาพในระดับมากทีสุ่ด 
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.51-4.50 หมายถึง มีคณุภาพในระดับมาก 
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.51-3.50 หมายถึง มีคุณภาพในระดับปานกลาง    
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.51-2.50 หมายถึง มีคุณภาพในระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00-1.50 หมายถึง มีคุณภาพในระดับน้อยท่ีสุด 
   ปรากฏว่าผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรู้กิจกรรม

กลางแจ้งมีคุณภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( ̅      ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมีคุณภาพอยู่ในระดับมากถึงมากทีสุ่ด 
โดยมีคา่เฉลีย่อยู่ระหว่าง 4.00 – 5.00 

1.6 ปรับปรุงแผนการจดัประสบการณต์ามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญที่ให้แก้ไข 

     -แผนการจัดประสบการณ์ กิจกรรมกลางแจ้งมีความเหมาะสมแต่จะมีบางกิจกรรม
ในสาระที่ควรรู้ยังไม่ค่อยสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
     - ควรอธิบายวิธีการด าเนินกิจกรรมให้ชัดเจน มาตรฐาน , จุดประสงค์ สาระที่ควร
เรียนรู้ ควรสอดคล้องกับการวิจัย เช่น การส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดใหญ่  

 1.7 จัดกิจกรรมการสอนได้เหมาะสมกับวัย 
  1.8 น าแผนการจัดประสบการณ์กจิกรรมกลางแจ้ง ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปจดัท าฉบับสมบูรณ์เพื่อ
น าไปใช้จัดกิจกรรมการสอนเด็กปฐมวัยต่อไป 

2. การสร้างและหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ของเด็กปฐมวัย            
เพื่อน าไปใช้ในแบบทดสอบวัดความสามารถด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการสอน 
ในการใช้แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมกลางแจ้ง โดยด าเนินการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือดังน้ี  

 2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพัฒนาการจากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 เพื่อสร้างแบบประเมินความสามรถด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่  

2.2 สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ โดยมีเกณฑ์อยู่ในแบบประเมิน
ความสามารถด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัยดังนี้  วิ่งและหยุด , โดยไม่ล้มได้ ,  โยนและรับสิ่งของ ,ด้วย
มือท้ังสองข้างได้ ,  เคลื่อนไหว แขน ขา ตามจังหวะเพลงได้ , วิ่งไปและกลับตัวได้โดยไม่เสียการทรงตัว , เดิน
ประคองภาชนะได้โดยไม่ตกพ้ืน 

 

โดยมีเกณฑ์อยู่ในระดับ 
วิ่งและหยุด โดยไมล่้มได ้
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ระดับ 3    หมายถึง ปฏิบัตไิด้ คือ ว่ิงและหยุดได้โดยไม่เสียการทรงตัว 
ระดับ 2   หมายถึง ปฏิบัตไิด้บางครั้ง คือ ว่ิงและหยุดได้แต่เสยีการทรงตัว 
ระดับ 1   หมายถึง ปฏิบัตไิมไ่ด้ คอื ครูควรเสริมในดา้นการวิ่งและการหยุดโดยไมล่้ม  

โยนและรับสิ่งของด้วยมือท้ังสองข้างได ้
ระดับ 3 หมายถึง ปฏิบตัิได้ คือ โยนสิ่งของไปข้างหน้าได้ในทิศทางที่ต้องการ 
ระดับ 2 หมายถึง ปฏิบตัิได้บางครัง้ คือ โยนสิ่งของไปข้างหน้าได้โดยไม่มีทิศทาง 
ระดับ 1 หมายถึง ปฏิบตัิไม่ได้ คือ ครูควรเสริมในด้านการโยนสิ่งของด้วยมือท้ังสองข้าง 

เคลื่อนไหว แขน ขา ตามจังหวะเพลงได ้  
ระดับ 3 หมายถึง ปฏิบตัิได้ คือ เคลื่อนไหว แขน ขา ตามจังหวะเพลงได้ 
ระดับ 2 หมายถึง ปฏิบตัิได้บ้างครัง้ คือเคลื่อนไหว แขน ขา ตามจังหวะเพลงได้เป็นบางครั้ง  
ระดับ 1 หมายถึง ปฏิบตัิไม่ได้ คือ เคลื่อนไหว แขน ขา ได้แต่ไม่ตามจังหวะเพลง 

วิ่งไปและกลับตัวได้โดยไม่เสียการทรงตัว 
ระดับ 3 หมายถึง ปฏิบตัิได้ คือ ว่ิงไปกลับได้โดยไม่เสยีการทรงตัว 
ระดับ 2 หมายถึง ปฏิบตัิได้บ้างครัง้ คือ ว่ิงไปกลับได้แตเ่สียการทรงตัวเป็นบางครั้ง 
ระดับ 1 หมายถึง ปฏิบตัิไม่ได้ คือ วิ่งไปกลับไดแ้ละเสยีการทรงตัวทกุครั้ง 

เดินประคองภาชนะได้โดยไม่ตกพ้ืน 
ระดับ 3 หมายถึง ปฏิบตัิได้ คือ เดินประคองภาชนะไดโ้ดยไมต่ดพืน้ 
ระดับ 2 หมายถึง ปฏิบตัิได้บางครัง้ คือ เดินประคองภาชนะได้โดยไม่ตกพ้ืนเป็นบางครั้ง 

  ระดับ 1 หมายถึง ปฏิบตัิไม่ได้ คือ เดินประคองภาชนะไดแ้ต่ของตกพื้น 
2.3 น าแบบทดสอบวัดความสามารถด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ไปให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน 

ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยพิจารณาลงความคิดเห็นว่าสอดคล้องกับพัฒนาการ/พฤติกรรมที่วัดหรือไม่ 

และตรงตามนิยามศัพท์ โดยก าหนดเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

                 +1      หมายถึง     ถ้าแน่ใจว่าเครื่องมือมีความสอดคล้อง 

       0       หมายถึง     ถ้าไม่แน่ใจว่าสอดคล้อง 

     -1       หมายถึง     ถ้าไม่แน่ใจว่าเครื่องมือมีความสอดคล้อง 

2.4 น าแบบทดสอบวดัความสามารถด้านกล้ามเนื้อมดัใหญ่ของเด็กปฐมวัย ที่ได้รบัจากผูเ้ชี่ยวชาญทั้ง 

3 ท่าน มาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) พบว่าค่า IOC เท่ากับ 0.93 

2.5 น าแบบทดสอบวดัความสามารถด้านกล้ามเนื้อมดัใหญ่ของเด็กปฐมวัย ท่ีผ่านการปรับปรุงแกไ้ข

แล้วไปทดสอบก่อนและหลังการจดักิจกรรมการสอนเด็กปฐมวัยต่อไป 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
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การศึกษาวิจัยในช้ันเรียนครั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินขั้นตอนโดยการน าแบบประเมินความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อ

มัดใหญ่ของเด็กปฐมวัย ไปทดสอบกับเด็กช้ันอนุบาล 2 โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) จากนั้นจึงด าเนิน

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง จ านวน 8 ครั้ง หลังจากการเสร็จสิน้การจัดกิจกรรมการสอน ผู้วิจัยน าแบบประเมิน เพื่อ

วัดความสามารถด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัยฉบับเดิมไปประเมินเด็กอีกครั้ง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การหาคุณภาพของแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมกลางแจ้งที่ก าหนดไว้ 

2. หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมกับลักษณะพฤติกรรมโดยหาค่า Index of congruence (IOC) 

สถิติส าหรับวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ 

3. หาค่าร้อยละความก้าวหน้า สูตรค านวณค่าร้อยละความก้าวหน้ารายบุคคลและร้อยละความก้าวหน้า              

ทั้งช้ันเรียน 

 

ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยในช้ันเรียนพบว่า เด็กช้ันอนุบาล 2 โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) จ านวน 17 คน 

นักเรียนชาย จ านวน 6 คน นักเรียนหญิง จ านวน 11 คน มีพัฒนาการด้านความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่โดยใช้

ชุดกิจกรรมกลางแจ้ง โดยภาพรวมมีคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรียนเพิ่มขึ้นจ านวน 17 คน ตั้งแต่ 8.59 ถึง 

13.83 คะแนน และเมื่อเปรียบเทียบท้ังช้ันเรียนพบว่าคะแนนร้อยละความก้าวหน้าทั้งช้ันเรียนเท่ากับ 34.90 

 

ตารางที่ 1  เปรียบเทียบผลคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรยีนทุกคนก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 

เลขที ่ ชื่อ-สกลุ คะแนนก่อน คะแนนหลัง ผลต่างคะแนน ร้อยละความก้าวหน้า 

1 เด็กชายศุภณัฐ   นุ่มเกลีย้ง 9 14 5 33.33 

2 เด็กชายนันทวุฒิ ค ากรุงเก่า 8 13 5 33.33 

3 เด็กชายชัยณรงค์ มีศร ี 9 14 5 33.33 

4 เด็กชายธนันชัย สายยวง 8 14 6 40 

5 เด็กชายพัชรพงศ์ ประกายสกุล 8 12 4 26.67 

6 เด็กชายภรูัณัฐ   ศรรีัตนพัฒน์ 9 14 5 33.33 

7 เด็กหญิงณัฐรินธรณ์  จีนเพ็ชร 7 14 7 46.67 

เลขที ่ ชื่อ-สกลุ คะแนนก่อน คะแนนหลัง ผลต่างคะแนน ร้อยละความก้าวหน้า 

8 เด็กหญิงวิรลิดา       บุญเงิน 10 15 5 33.33 
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 จากตารางที่ 1 พบว่าโดยภาพรวมคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกคน ตั้งแต่ 26.67.ถึง 
46.67แสดงว่านักเรียนปฐมวัยที่ได้รับการจัดชุดกิจกรรมกลางแจ้ง พัฒนาด้าน กล้ามเนื้อมัดใหญ่ มีคะแนนร้อยละ
ความก้าวหน้าสูงขึ้น 
 
ตารางที่ 2  เปรียบเทียบผลคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรียนทั้งช้ันเรียนก่อนและหลังการจัด 
               กิจกรรม  

คะแนนเฉลี่ย 
ก่อนการจัดกจิกรรม 

คะแนนเฉลี่ยหลังการจัดกิจกรรม 
คะแนนร้อยละความก้าวหน้า 

ทั้งชั้นเรียน 

8.59 13.82 34.90 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรมเท่ากับ13.82 และ  8.59
ตามล าดับและเมื่อเปรียบเทียบทั้งช้ันเรียนพบว่าคะแนนร้อยละความก้าวหน้าทั้งช้ันเรียนเท่ากับ 34.90 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิแท่ง 

9 เด็กหญิงกานต์พิชชา  หวิงป๎ด 7 13 6 40 

10 เด็กหญิงปิยะนันท์    เฉลิมสมัย 8 13 5 33.33 

11 เด็กหญิงนิจจารีย์      ทับทอง 6 13 7 46.67 

12 เด็กหญิงพรรณพริม   โสมแผ้ว 10 15 5 33.33 

13 เด็กหญิงนันทพร      อินตาโสภ ี 7 14 7 46.67 

14 เด็กหญิงนุชศรา       จันทร์ศร ี 11 15 4 26.67 

15 เด็กหญิงธนาภา       อุ้ยเจริญ 10 15 5 33.33 

16 เด็กหญิงชยาภรณ์  บุญประสงค ์ 9 13 4 26.67 

17 เด็กหญิงฐิรกานดา  เหล็งพั้ง 10 14 4 26.67 

รวม 146 235 89 34.90 
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เปรียบเทยีบผลคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรียนท้ังช้ันเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบทักษะด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ชุด
กิจกรรมกลางแจ้งก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 
ผลการศึกษาวิจัยพบว่าโดยภาพรวมคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกคน ตั้งแต่ 26.67.ถึง 46.67 
แสดงว่านักเรียนปฐมวัยท่ีได้รับการจัดชุดกิจกรรมกลางแจ้ง พัฒนาด้าน กล้ามเนื้อมัดใหญ่ มีคะแนนร้อยละความก้าวหน้า
สูงขึ้นและคะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรมเท่ากับ13.82 และ 8.59 ตามล าดับและเมื่อ
เปรียบเทียบทั้งช้ันเรียนพบว่าคะแนนร้อยละความก้าวหน้าทั้งช้ันเรียนเท่ากับ 17.31ที่เป็นเช่นนี้ผู้วิจัยสามารถอภิปรายได้
ดังนี ้
 ผลการวิจัยพบว่า ร้อยละความก้าวหน้าเท่ากับ 34.90 เปอร์เซ็นเพราะว่า กิจกรรมกลางแจ้งของเด็กปฐมวัย     
ที่สอดคล้องกับ สุมาลี บัวหลวง ที่พบว่าผลการวิเคราะห์คะแนนพฤติกรรมร่วมมือของเด็กปฐมวัยโดยรวม และแยกเป็น
รายด้าน ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลง การเล่นและท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น และการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
หมอบหมาย พบว่า เด็กปฐมวัยหลังการจัดประสบการณ์เกมการเล่นกลางแจ้งมีพฤติกรรมร่วมมือสูงกว่าก่อนการจัด
ประสบการณ์อยากมีในส าคัญของสถิติที่ระดับ 0.5 

 
ข้อเสนอแนะ 

1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้  
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ก่อนการจดักิจกรรม หลงัการจดักิจกรรม 
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 1.1 แผนการจัดประสบการณ์ กิจกรรมกลางแจ้งมีความเหมาะสมแต่จะมีบางกิจกรรมใน
สาระที่ควรรู้ยังไม่ค่อยสอดคล้อง กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560  

 1.2 ควรอธิบายวิธีการด าเนินกิจกรรมให้ชัดเจน มาตรฐาน , จุดประสงค์ สาระที่ควร
เรียนรู้ ควรสอดคล้องกับการวิจัย เช่น การส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดใหญ่  

 1.3 จัดกิจกรรมการสอนได้เหมาะสมกับวัย 
2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ให้เหมาะสมความสามารถของเด็ก 

2.2 ควรมีการศึกษาพฤติกรรมหรอืความสามรถของเด็กให้ชัดเจน 
 

เอกสารอ้างอิง 

(นันทิยา นอยจันทร, 2548, หนา 33 – 36) . ความส าคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย.  
จาก http://jvs570001.blogspot.com/2014/10/blog-post.html 
    ชาตรี วิฑูรชาติ (2555). ความหมายของกล้ามเนื้อมดัใหญ่. 
จาก https://mgronline.com/qol/detail/9490000147383 

ชาตรี วิฑูรชาติ (2555). กล้ามเนือ้มัดเล็ก มัดใหญ่ พัฒนาการของลูกน้อยท่ีไม่ควรมองข้าม. จาก 
https://www.phyathai.com/article_detail  
      สุชาติ โสมประยูร (2535: 10) .ความส าคัญของทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ . 
 จาก https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/69805/-parpres-par- 
_______. (2560). คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560. กรงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรสุภา. 

   การส่งเสริมทักษะการใช้กล้ามเนือ้มัดใหญ่ . จากhttps://www.rakluke.com/article/24/121/3155 
     ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่.สืบค้นเมือ่.จาก 
https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/69805/-parpres-par- 

ทฤษฎีพัฒนาการของ Gesell . จาก http://oknation.nationtv.tv/blog/pannida/2012/11/12/entry-5 
พิทย์สินี พัวเกาศัลย์. แบบประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย 

.https://wbscport.dusit.ac.th/view/view.php?id=112041&fbclid=IwAR0VDseIoOlKyQUDnpRZCJtpijmg89T
V5XCF8A2qpR3bFLY35lgQzgMK2RQ 
 
 

 

การส่งเสรมิกล้ามเนื้อมดัใหญ่ของเด็กปฐมวัย 
โดยการละเล่นพื้นบ้านของไทย 4 ภาค 

http://jvs570001.blogspot.com/2014/10/blog-post.html
https://mgronline.com/qol/detail/9490000147383
https://www.phyathai.com/article_detail
https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/69805/-parpres-par-
https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/69805/-parpres-par-
http://oknation.nationtv.tv/blog/pannida/2012/11/12/entry-5
https://wbscport.dusit.ac.th/view/view.php?id=112041&fbclid=IwAR0VDseIoOlKyQUDnpRZCJtpijmg89TV5XCF8A2qpR3bFLY35lgQzgMK2RQ
https://wbscport.dusit.ac.th/view/view.php?id=112041&fbclid=IwAR0VDseIoOlKyQUDnpRZCJtpijmg89TV5XCF8A2qpR3bFLY35lgQzgMK2RQ
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The promotion of large muscles of early childhoodby 
 playing Thai folk games in 4 regions. 
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บทคัดย่อ 
 

          การศึกษาวิจัยในช้ันเรียนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัย              
โดยการละเล่นพื้นบ้านไทย 4 ภาค ของนักเรียนช้ันอนุบาล 2 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมกลุ่มประชากรที่ศึกษาได้แก่
เด็กปฐมวัยอายุ 4 ปี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) จ านวน  17 คน 
เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมเกมกลางแจ้ง โดยกิจกรรมเกมกลางแจ้งการละเล่น
พื้นบ้านไทย 4 ภาค ใช้ระยะเวลาทดลองกิจกรรม 8 ครั้ง แบบสังเกตความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ สถิติที่ใช้
วิเคราะห์มูล การหาค่าร้อยละความก้าวหน้า ผลการวิจัยช้ันเรียนพบว่า ตามล าดับ และมีค่าร้อยละความก้าวหน้าทั้งช้ัน
เรียนเท่ากับ 18.17 
          ผลการวิจัยในช้ันเรียนพบว่า การส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัย โดยการละเล่นพ้ืนบ้านไทย 4 ภาค 
โดยภาพรวมคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกคน ตั้งแต่ 8.33 ถึง 33.33 เมื่อเปรียบเทียบทั้งช้ันเรียน
พบว่าคะแนนร้อยละความกา้วหนา้ทั้งช้ันเรียนเท่ากับ 18.17 
ค าส าคัญ : กล้ามเนื้อมดัใหญ/่ การละเล่นพ้ืนบ้านไทย 4 ภาค 

 
Abstract 

           The purpose of this classroom study was to compare the large muscles by playing Thai folk 
games in 4 regions of preschool children of kindergarten 2 students before and after organizing the 
population group activities, namely preschool children aged 5, term 1, academic year. 2019, Muang 
Kamphaeng Phet Kindergarten (Ban Nakhon Chum), amount 17 people, tools used are learning 
experience plan The activities, outdoor games By outdoor game activities, Thai folk games, 4 regions 
The duration of the experiment was 8 times, observing the ability to use large muscles. Statistics used 
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to analyze data Finding progress percentage The results of the classroom research showed that 
respectively, the percentage of progress of the whole class was 18.17. 
             The results of the study found that Promotion of large muscles by playing Thai folk games 
in 4 regions of preschool children Overall, the percentage of progress of every student increased from 
8.33 to 33.33. When comparing the whole class, the progress percentage of the whole class was 
18.17. 
Keywords: big muscle / Thai folk games, 4 regions 

 
บทน า 
        หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ได้ก าหนดปรัชญาการจัดการศึกษาและการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัย บนพื้นฐานที่สนองความต้องการตามธรรมชาติของเด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี ที่ต้องการความรัก ความอบอุ่น ความ
เข้าใจ และความจ าเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติป๎ญญา อย่างสมดุล
ต่อเนื่องไปพร้อมกันทุกด้าน ตลอดจนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมโดยผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู และให้
การศึกษา เพื่อให้เด็กแต่ละคนได้มโีอกาสพัฒนาตนเอง ตามล าดับขั้นตอนของการพัฒนาการอย่างสมดุลเตม็ตามศักยภาพ
โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคมและวัฒนธรรมไทย พัฒนาเด็ก
โดยองค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สามารถด ารงชีวิตประจ าวันอย่างมี
คุณภาพและมีความสุข ประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชนและสถานศึกษา 
( https://bit.ly/2Zki6jF ค้นคว้าเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2563 )  
       การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัยถือเป็นหน้าที่ส าคัญประการหนึ่งของครู ที่จะต้องจัด
ประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาทางด้านร่างกายที่แข็งแรง เมื่อร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์แล้วพัฒนาการด้านอื่น ๆ จะ
สมบูรณ์ตามไปด้วย พัฒนาการทางด้านร่างกายกล้ามเนื้อใหญ่สามารถประเมินได้จากพฤติกรรม การยืน การเดิน การวิ่ง 
การกระโดด การโยนและการเตะลูกบอล เด็กที่มีพัฒนาการกล้ามเนื้อใหญ่สมบูรณ์ตามวัย สามารถเคลื่อนไหวอย่าง
คล่องแคล่ว ช่วยตัวเองในการบังคับและควบคุมกล้ามเนื้อได้ หลาย ๆ อย่างเช่นกระโดดข้าม เขย่งปลายเท้า ยืนขาเดียว 
พัฒนาการทางกล้ามเนื้อจึงเป็นสิ่งส าคัญ และครูควรส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย สอดคล้องกับพัฒนา
และความสนใจของเด็ก เพราะท าให้เด็กได้เล่น การน าการเล่นในรูปแบบต่าง ๆเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เป็นกิจกรรมที่มีคุณค่า
และเหมาะสมกับวัยของเด็ก 
 ( https://bit.ly/2Zki6jF ค้นคว้าเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2563 ) 
          จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัยโดยการละเล่น
พื้นบ้านไทย4ภาค เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ที่มีต่อพัฒนาการด้านร่างกายของเด็ กปฐมวัย โดยใช้
กิจกรรม 8 กิจกรรม ดังนี้ ภาคเหนือ 1. ม้าจกคอก 2. โพงพาง ภาคกกลาง 3. รีรีข้าวสาร 4. งูกินหาง ภาคอีสาน 5. ม้า
ก้านกล้วย 6. เดินกะลา ภาคใต้ 7. มอญซ่อนผ้า 8. ชักเย่อ โดยกิจกรรมแต่ละกิจกรรมจะมอีุปกรณส์ าหรบัการท ากิจกรรม
บ้างกิจกรรม การละเล่นพื้นบ้านไทย จึงเป็นกิจกรรมที่ส าคัญในวัยเด็กท าให้เสริมสร้างพัฒนากล้ามเนื้อให้แข็งแรง 
คล่องแคล่ว ว่องไว เด็กสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพในสังคมได้ 

https://bit.ly/2Zki6jF%20ค้นคว้าเมื่อวันที่%202%20สิงหาคม%20พ.ศ.2563


 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา” ครั้งที่ 3 

 27 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบูรณ์ 

1296 
 

         จากการที่ผู้วิจัยได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ที่โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) อ าเภอเมือง   
จังหวัดก าแพงเพชร  นักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2  พบว่ากิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดใหญ่ดูมีความไม่หลากหลาย ไม่
น่าสนใจ  เด็กไม่เกิดความตื่นเต้นความสนุกสนานกับกิจกรรม เนื่องจากเด็กท ากิจกรรมที่เดิมอยู่บ่อยๆ และพบว่าเด็กบาง
คนมีพัฒนาการของกล้ามเนื้อท่ีไม่แข็งแรงและสมบูรณ์ ท าให้เด็กท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อนไม่ได้ และสื่ออุปกรณ์ส่วนมากมี
ความช ารุดไม่สามารถน ามาปฏิบัติกิจกรรมการสอนได้ จึงท าให้เด็กไม่มีโอกาสได้เล่นกับสื่ออุปกรณ์ที่หลากหลาย 
          จากความส าคัญและความเป็นมาดังกล่าวผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญของการส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดใหญ่ จึงมี
แนวคิดที่จะศึกษาในเรื่องของการละเล่นพ้ืนบ้านไทย 4 ภาค ท่ีมีต่อพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัยโดยการละเล่น
พื้นบ้านของไทยแต่ละภาค เพื่อให้เกิดพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยขึ้น โดยผู้วิจัยเช่ือว่าการท ากิจกรรม 
การละเล่นพ้ืนบ้านของไทย นอกจากจะช่วยให้เด็กมีความเพลิดเพลินกับการเล่นอย่างอิสระแล้วยังช่วยปลูกฝ๎งให้เด็กได้
ตระหนักเห็นคุณค่าความส าคัญและรักในการออกก าลังกาย และประหยัดค่าใช้จ่ายที่สูงในการจัดกิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
       เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกล้ามเนื้อมดัใหญ่โดยการละเล่นพ้ืนบ้านไทย 4 ภาคของเด็กปฐมวัยของนักเรียนช้ัน
อนุบาล 2 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 
 

แนวคิด และทฤษฎีหรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ฟาลาตี หมาดเต๊ะ ( 2557 : บทคัดย่อ )  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการฝึกการละเล่นพื้นบ้านที่มีต่อ
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กปฐมวัยที่ก าลังศึกษาอยู่ช้ันอนุบาลโรงเรียนบ้านบูเกะกุง
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาป๎ตตานี เขต 2 โดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง(purposive 
sampling) จ านวน 30 คน ซึ่งเด็กปฐมมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง โดยเลือกจากแบบบันทึกสุขภาพและครูประจ าช้ัน
ยอมรับเงือนไขการวิจัยครั้งนี้ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
พีรวัฒน์ ชลเจริญ ( 2557 : ค าจ ากัดความที่ใช้ในการวิจัย) เกมการละเล่นพื้นบ้าน หมายถึง การละเล่นของคนในท้องถิ่น
นั้นที่ผ่านการสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น เล่นเพื่อความสนุกสนานและผ่อนคลาย อีกทั้งสะท้อน เห็นถึงวิถีชีวิตของคนใน
ท้องถิ่นนั้น 
สรวงสุดา มูลมา รังสรรค์ สิงหเลิศ ประวิทย์ สิมมาทัน และมโนรี อดทน (2551: 145) จากการศึกษาความสามารถในการ
ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ โดยใช้กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของนักเรียนบกพร่องทางสติป๎ญญา ระดับปฐมวัย พบว่า 
ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของนักเรียนมีความบกพร่องทางสติป๎ญญา ระดับปฐมวัย ภายหลังการฝึก
กิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านนักเรียนมีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่มากกว่าก่อนการฝึก 
วีรพงศ์บุญประจักษ์ (2545 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่องการจัดประสบการณ์การเล่นพื้นบ้านไทยที่มีผลต่อพฤติกรรม
ทางสังคมของเด็กปฐมวัย โดยศึกษากับเด็กช้ันอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2544 โรงเรียนศิริรักษ์วิทยาแขวง
บุคคลเขตธนบุรีจ านวน 10 คน ผลการศึกษาพบว่าเด็กปฐมวัยก่อนจัดประสบการณ์และระหว่างการจัดประสบการณ์การ
เล่นพ้ืนบ้านไทยในแต่ละช่วงสัปดาห์มีพฤติกรรมทางสังคมโดยเฉลี่ยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001
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เมื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงระหว่างช่วงสัปดาห์พบว่าคะแนนพฤติกรรมทางสังคมโดยเฉลี่ยรวมมีการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่เพ่ิมขึ้นตลอดช่วงเวลา 8 สัปดาห์และเมื่อวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยแยกเป็นราย
ด้าน ได้แก่ความร่วมมือความเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือและแบ่งป๎น พบว่าคะแนนพฤติกรรมทางสังคมทั้ง 3 ด้านมีการ
เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่สอดคล้องกับการวิเคราะห์แบบคะแนนรวมทั้งหมดซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 ประชากร คือ เด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหว่าง 4-5 ปี ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันเรียน อนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 50 คน ของโรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) สังกัด เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหว่าง 4-5 ปี ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันเรียน อนุบาลปีที่ 2/3 ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 17 คน ของโรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) สังกัด เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร โดยเลือกแบบเจาะจง 
ตัวแปรที่ศึกษา 
      ตัวแปรต้น   ได้แก่ การใช้การละเล่นพ้ืนบ้านไทย 4 ภาค 
      ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะด้านกล้ามเนื้อมดัใหญ่ 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 กล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross Motor Skills) หมายถึง กล้ามเนื้อบริเวณล าตัว แขน ขา ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ       
การเคลื่อนไหวของร่างกาย ซึ่งท าหน้าที่ควบคุมทักษะในการเคลื่อนไหวทั่วๆไปของร่างกาย ได้แก่ ทักษะการทรงตัว           
การเดิน การวิ่ง การกระโดด  การเตะลูกบอล การปีนปุายและการจับหรือขว้างลูกบอล 
 เด็กปฐมวัย (Early  Childhood) หมายถึง เด็กตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุ 6 ปี ซึ่งเป็นระยะที่เด็กก าลัง 
เจริญเติบโตและมีพัฒนาการ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ สติป๎ญญา เหมาะสมตามวัย 
 การละเล่นพื้นบ้านของไทย 4 ภาค หมายถึง การเล่นหรือเกมของเด็กที่นิยมเล่นกันในท้องถิ่น เน้นความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน ใช้ความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกายตามแบบวัฒนธรรมไทยที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึง
ป๎จจุบัน ซึ่งการละเล่นพ้ืนบ้านของไทย 4 ภาค จากการท าวิจัยในครั้งน้ีประกอบด้วย ภาคเหนือ 1. ม้าจกคอก 2. โพงพาง 
ภาคกกลาง 3. รีรีข้าวสาร 4. งูกินหาง ภาคอีสาน 5. ม้าก้านกล้วย  6. เดินกะลา ภาคใต้ 7. มอญซ่อนผ้า 8. ชักเย่อ 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. ข้ันตอนการสร้างและหาคณุภาพแผนจัดประสบการณ์กิจกรรมการเล่นกลางแจ้งไดด้ าเนินการดังนี้ 
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
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1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแผนการจัดประสบการณ์กิ จกรรมการเล่น
กลางแจ้ง ได้แก่ เอกสารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 การจัดกิจกรรมตามตารางประจ าวัน 6 กิจกรรม
หลัก เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเกมกลางแจ้ง และศึกษาพัฒนาการตามช่วงวัย 

1.2 ก าหนดองค์ประกอบของแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมกลางแจ้ง ซึ่งก าหนดองค์ประกอบดังนี้ 
  1) ช่ือแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
  2) ช่ือหน่วยการเรียนรู ้
  3) วัน เดือน ปี 
  4) ระยะเวลาในการจดัประสบการณ์การเรยีนรู้ 
  5) จุดประสงค์การเรยีนรู ้
  6) สาระการเรียนรู ้
   - สาระที่ควรเรียนรู ้
   - ประสบการณส์ าคัญ 
  7) กิจกรรมการเรียนการสอน 
   - ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
   - ขั้นสอน 
   - ขั้นสรุปบทเรียน 
  8) สื่อการเรียนรู ้
  9) การวัดและประเมินผล 
  10) บันทึกผลหลังการจดักิจกรรม 
 

1.3 จัดท าแผนการจัดประสบการณ์การส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัยโดยการละเล่นพื้นบ้านไทย           
4  ภาค โดยมีแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมกลางแจ้งทั้งหมด 8 กิจกรรม ได้แก่ 

แผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมเกมกลางแจ้งการละเลน่พ้ืนบ้านงูกินหาง 
แผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมเกมกลางแจ้งการละเลน่พ้ืนบ้านโพงพาง 
แผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมเกมกลางแจ้งการละเลน่พ้ืนบ้านม้าจกคอก 
แผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมเกมกลางแจ้งการละเลน่พ้ืนบ้านรีรีข้าวสาร 
แผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมเกมกลางแจ้งการละเลน่พ้ืนบ้านม้าก้านกล้วย 
แผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมเกมกลางแจ้งการละเลน่พ้ืนบ้านเดินกะลา 
แผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมเกมกลางแจ้งการละเลน่พ้ืนบ้านมอญซ่อนผ้า 
แผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมเกมกลางแจ้งการละเลน่พ้ืนบ้านชักเย่อ 
1.4 น าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมเกมกลางแจ้ง ไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบ

ความเหมาะสมของแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมเกมกลางแจ้ง 
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1.5 น าความคิดเห็นจากแบบประเมินแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมกลางแจ้งของผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน 
มาหาค่าเฉลี่ย (X) และแปลความหมายโดยก าหนดเกณฑ์การประเมินความคิดเห็น 5 ระดับ ดังนี้  
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  4.51-5.00 หมายถึง มีคุณภาพในระดับมากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.51-4.50 หมายถึง มีคุณภาพในระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.51-3.50 หมายถึง มีคุณภาพในระดับปานกลาง    
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.51-2.50 หมายถึง มีคุณภาพในระดับน้อย 
            ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00-1.50 หมายถึง มีคุณภาพในระดับน้อยท่ีสุด 
 ปรากฏว่าผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรู้กิจกรรมเกมกลางแจ้ง โดยมี
ค่าเฉลี่ยความเหมาะสม (4.81 ) อยู่ในช่วงมีคุณภาพในระดับมากท่ีสดุ     
     1.6 ปรับปรุงแผนการจดัประสบการณต์ามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญที่ให้แก้ไขจากที่ให้ผูเ้ชี่ยวชาญได้
ตรวจสอบแล้วไม่มีข้อแก้ไขเสนอแนะใดๆ 
 1.7 น าแผนการจัดประสบการณ์การเรยีนรู้กิจกรรมเกมกลางแจ้ง ที่ได้ปรับปรุงแกไ้ขแล้วไปจัดท าฉบับสมบูรณ์
เพื่อน าไปใช้จัดกิจกรรมการสอนเด็กปฐมวัยต่อไป 
       2. การสร้างและหาคณุภาพของแบบสังเกตการส่งเสริมกล้ามเนื้อมดัใหญ่เพื่อน าไปใช้ในการสังเกตก่อนและหลัง
การจัดกิจกรรมการสอน ในการใช้แผนการจดัประสบการณ์กิจกรรมเกมกลางแจ้ง โดยด าเนินการสร้างและหาคณุภาพ
เครื่องมือดังน้ี 
 2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการจากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 เพื่อ
สร้างแบบสังเกตความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ได้แก่ 1.การเดินส้นเท้าต่อปลายเท้าไปข้างหน้าตามเส้นที่
ก าหนด 2.กระโดดขาเดียวไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง 3.วิ่งซิกแซ็กจากจุดเริ่มต้น-ปลายทาง 4.รับลูกบอลได้ด้วยมือทั้ง
สองข้าง โดยมีระดับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้   

ระดับคณุภาพ 3 คือ ดี หมายถึง เด็กสามารถปฏิบตัิได้ตามเกณฑ์                 
ระดับคณุภาพ 2 คือ พอใช้ หมายถึง เด็กสามารถปฏิบัตไิดต้ามเกณฑ์บ้างเล็กน้อย                                                

  ระดับคณุภาพ 1 คือ ปรับปรุง หมายถึง เด็กไม่สามารถปฏิบัตไิด้ตามเกณฑ์ 
2.2 สร้างแบบสังเกตความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ เด็กสามารถการ เดินส้นเท้าต่อปลายเท้าไป

ข้างหน้าตามเส้นท่ีก าหนด กระโดดขาเดียวไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง ว่ิงซิกแซ็กจากจุดเริ่มต้น-ปลายทาง  รับลูกบอลได้
ด้วยมือท้ังสองข้าง ระดับเกณฑ์การประเมิน 
(การเดินส้นเท้าต่อปลายเท้าไปข้างหน้าตามเส้นท่ีก าหนด)  
เกณฑ์การตัดสิน                                                       

ระดับคณุภาพ 3 หมายถึง ดี คือ เดินส้นเท้าต่อปลายเท้าไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่องคล่องแคล่วและทรงตัวไดด้ี 
ระดับคณุภาพ 2 หมายถึง พอใช้ คือ เดินส้นเท้าต่อปลายเท้าไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่องและทรงตัวได้ดี   
ระดับคณุภาพ 1 หมายถึง ปรับปรงุ คือ เดินส้นเท้าต่อปลายเท้าไปขา้งหน้าอย่างต่อเนื่องไมไ่ด้ 

(กระโดดขาเดยีวไปข้างหน้าได้อยา่งต่อเนื่อง)  
เกณฑ์การตัดสิน                                                                                  
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ระดับคณุภาพ 3 หมายถึง ดี คือ กระโดดขาเดียวไปข้างหน้าอยา่งตอ่เนื่องคล่องแคล่วโดยไมเ่สยีการทรงตัว                                                                                                                                      
ระดับคณุภาพ 2 หมายถึง พอใช้ คือกระโดดขาเดียวไปข้างหน้าไดไ้ม่อย่างต่อเนื่องและเสียการทรงตัว                   

  ระดับคณุภาพ 1 หมายถึง ปรับปรงุ คือ กระโดดขาเดียวไปข้างหน้าได้เล็กน้อยและเสียการทรงตัว                                                                                                                               
(ว่ิงซิกแซ็กจากจุดเริม่ต้น-ปลายทาง)  
เกณฑ์การตัดสิน                                                                                                                                 

ระดับคณุภาพ 3 หมายถึง ดี คือ ว่ิงซิกแซ็กจากจุดเริ่มต้น-ปลายทาง ได้อย่างคล่องแคล่ว                                           
ระดับคณุภาพ 2 หมายถึง พอใช้ คือ วิ่งซิกแซ็กจากจุดเริม่ต้น-ปลายทาง ได้แตไ่ม่คล่องแคล่ว                            
ระดับคณุภาพ 1 หมายถึง ปรับปรงุ คือ ว่ิงซิกแซ็กจากจุดเริ่มต้น-ปลายทาง ไม่คล่องแคล่วและล้ม                            

(รับลูกบอลไดด้้วยมือท้ังสองข้าง)   
เกณฑ์การตัดสิน                                                                                                                       

ระดับคณุภาพ 3 หมายถึง ดี คือ รับลูกบอลด้วยมือทั้งสองข้างได้โดยไม่ใช้ล าตัวช่วย                                              
ระดับคณุภาพ 2 หมายถึง พอใช้ คือ รับลูกบอลด้วยมือท้ังสองข้างได้โดยใช้ล าตัวช่วย                                          
ระดับคณุภาพ 1 หมายถึง ปรับปรงุ คือ รับลูกบอลไม่ได ้

 2.3 น าแบบสังเกตความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ให้ไปให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหา โดยพิจารณาลงความคิดเห็นว่าสอดคล้องกับพัฒนาการ/พฤติกรรมที่วัด หรือไม่ และตรงตามนิยามศัพท์ 
โดยก าหนดเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
               +1     หมายถึง ถ้าแน่ใจว่าเครื่องมือมีความสอดคล้อง 
                 0 หมายถึง ถ้าไม่แน่ใจว่าเครื่องมือมคีวามสอดคล้อง 
                -1     หมายถึง ถ้าแน่ใจว่าเครื่องมือไมม่ีความสอดคลอ้ง        
           2.4 น าแบบสังเกตที่ได้รับจากผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่านมาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) พบว่าถ้าค่า 
IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป จากการค านวณค่า IOC ของแบบสังเกตความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ จ านวน 4 ข้อ
พบว่าค่า IOC เท่ากับ 1.00 มีความสอดคล้องทุกข้อ 
           2.5 น าแบบสังเกตที่ผ่านการปรับปรงุแก้ไขแล้วไปทดสอบก่อนและหลงัการจัดกิจกรรมการสอนเดก็ปฐมวัยตอ่ไป 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาวิจัยในช้ันเรียนครั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินขั้นตอนการทดลองการใช้แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

กิจกรรมเกมกลางแจ้งโดยใช้กับเด็กนักเรียนช้ันอนุบาล 2 โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2563 จ านวน 17 คน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
        ผลการวิจัยในช้ันเรียนพบว่าโดยภาพรวมคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกคน ตั้งแต่ 8.33ถึง 
33.33 แสดงว่านักเรียนปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านไทย4ภาคพัฒนาด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่มีคะแนน
ร้อยละความก้าวหน้าสูงขึ้น 
ผลสรุปการวิเคราะห์ข้อมลูดังตารางต่อไปนี ้
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ตารางที่ 1  เปรียบเทียบผลคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรยีนทุกคนก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 

เลขที ่ ชื่อ-สกลุ คะแนนก่อน คะแนนหลัง ผลต่างคะแนน 
ร้อยละ

ความก้าวหน้า 
1 เด็กชาย  ปกรณ์     เกณเกตุกรณ ์ 9 10 1 8.33 
2 เด็กชาย  ธีรพล    เอี่ยมละออ 8 10 2 16.67 
3 เด็กชาย  ไชยเดช   สิงห์อนันต ์ 9 11 2 16.67 
4 เด็กชาย  ธีรวุฒิ   นาคชม 9 10 1 8.33 
5 เด็กชาย  ธีรธรณ์    คัฒจรรย ์ 7 10 3 25 
6 เด็กชาย  ฐากูร    ใบยา 8 11 3 25 
7 เด็กชาย  ธนภัทร   อรุณยา 11 12 1 8.33 
8 เด็กชาย  กนกณัฐ   เปียฉนวน 10 11 1 8.33 
9 เด็กชาย  พนธกร   แก้วเพ็ชร 10 12 2 16.67 
10 เด็กหญิง  เทียรงาม    โมลาลาย 9 11 2 16.67 
11 เด็กหญิง  ชุติมา    ศรีเจริญ 5 9 4 33.33 
12 เด็กหญิง  ภัทรวดี    สาพาที 7 11 4 33.33 
13 เด็กหญิง  นวพร   บุญศักดิ ์ 8 11 3 25 
14 เด็กหญิง  อณสิรา    ทวีผล 9 11 2 16.67 
15 เด็กหญิง  อณสิา    ทวีผล 10 11 1 8.33 
16 เด็กหญิง  วรัมพร   วงค์ตระกูลทอง 7 10 3 25 
17 เด็กหญิง  ชริตา   จรสัวรสุนทร 8 10 2 16.67 

 จากตารางที่ 1 พบว่าโดยภาพรวมคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกคน ตั้งแต่ 8.33ถึง 
33.33 แสดงว่านักเรียนปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านไทย4ภาคพัฒนาด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่มีคะแนน
ร้อยละความก้าวหน้าสูงขึ้น 
 
ตารางที่ 2  เปรียบเทียบผลคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรยีนท้ังช้ันเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 
 

คะแนนเฉลี่ย 
ก่อนการจัดกจิกรรม 

คะแนนเฉลี่ยหลังการจัดกิจกรรม 
คะแนนร้อยละความก้าวหน้า 

ทั้งชั้นเรียน 
8.47 10.65 18.17 

 

 จากตารางที่ 2 พบว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรมเท่ากับ 8.47 และ10.65 
ตามล าดับและเมื่อเปรียบเทียบทั้งช้ันเรียนพบว่าคะแนนร้อยละความก้าวหน้าทั้งช้ันเรียนเท่ากับ 18.17 
แผนภูมิแท่ง 
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       เปรียบเทียบผลคะแนนร้อยละความกา้วหน้าของการส่งเสรมิกล้ามเนื้อมดัใหญ่ของเด็กปฐมวัยโดยการละเล่น

พื้นบ้านไทย 4 ภาค ของนักเรียนช้ันอนุบาล 2 ทั้งช้ันเรียนก่อนและหลังก่อนจัดกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลผลการวิจัย 

ในช้ันเรียนพบว่าการส่งเสรมิกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัย โดยการละเล่นพ้ืนบ้านไทย 4 ภาค โดยภาพรวม
คะแนนร้อยละความกา้วหน้าของนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกคน ตั้งแต ่8.33 ถึง 33.33 เมื่อเปรียบเทียบทั้งช้ันเรียนพบว่าคะแนน
ร้อยละความก้าวหน้าทั้งช้ันเรียนเท่ากับ 18.17 การวิจัย 

การศึกษาวิจัยในช้ันเรียนเรื่องการส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัย โดยการละเล่นพื้นบ้านไทย4ภาค 
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกล้ามเนื้อมัดใหญ่โดยการละเล่นพื้นบ้านไทย 4 ภาคของนักเรียนช้ันอนุบาล 2  ก่อนและหลัง         
การจัดกิจกรรม ผลการศึกษาวิจัยพบว่าร้อยละความก้าวหน้าของนักเรียนทั้งช้ันเรียนมีระดับสูงขึ้นที่เป็นเช่นนี้ ผู้วิจัย
สามารถอภิปรายได้ดังนี้ ในการจัดกิจกรรม เกมกลางแจ้งการละเล่นพื้นบ้านไทย4ภาค เพื่อส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดใหญ่ 
ผู้วิจัยได้ใช้กิจกรรมเกมกลางแจ้ง8กิจกรรม ได้แก่ 1)เกมการละเล่นพ้ืนบ้านงูกินหาง 2) เกมการละเล่นพื้นบ้านโพงพาง 3) 
เกมการละเล่นพื้นบ้านม้าจกคอก 4) เกมการละเล่นพื้นบ้านรีรีข้าวสาร 5) เกมการละเล่นพื้นบ้านม้าก้านกล้วย 6) เกม
การละเล่นพื้นบ้านเดินกะลา 7) เกมการละเล่นพื้นบ้านมอญซ่อนผ้า 8) เกมการละเล่นพื้นบ้านชักเย่อ กิจกรรมทั้ง8
กิจกรรมได้ส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่  เด็กสามารถการเดินส้นเท้าต่อปลายเท้าไปข้างหน้าตามเส้นที่ก าหนด 
กระโดดขาเดียวไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง วิ่งซิกแซ็กจากจุดเริ่มต้น -ปลายทาง  รับลูกบอลได้ด้วยมือทั้งสองข้างซึ่ง
สอดคล้องกับของ ( ฟาลาตี หมาดเต๊ะ , 2557 ) 
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ก่อนการจดักิจกรรม หลงัการจดักิจกรรม 

ตารางเปรียบเทียบคะแนนร้อยละความก้าวหน้าทั้งชั้นเรียน 
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ข้อเสนอแนะ  

    1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้  

         1.1 ควรค านึงถึงสถานท่ีจัดกิจกรรมต้องมีความปลอดภัย 

         1.2 กิจกรรมควรมีความเหมาะสมกับช่วงอายุของเด็ก 
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การพัฒนากล้ามเนื้อมดัเล็กโดยชุดสื่อของเลน่ของเด็กปฐมวัย 
The development of small muscle by media toys set  

of young children. 
 

สุพิชญา บญุมาก1* อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ2 

Supitchaya Boonmak1*  Orathai Anurakwatthana2 

1*นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
2อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

Email : Supitchaya2328@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยในช้ันเรียนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยโดยใช้ชุด
สื่อของเล่นก่อนและหลังการจัดกิจกรรม ประชากรที่ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชาย - หญิง จ านวนทั้งหมด        
16 คน ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ัน อนุบาล 3 โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2563 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษา แผนการจัดประสบการณ์
กิจกรรมสร้างสรรค์ชุดสื่อของเล่น จ านวน 8 แผน แบบทดสอบวัดความสามารถด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย 
จ านวน 16 ชุด และชุดกิจกรรมชุดสื่อของเล่น จ านวน 8 ชุด 

ผลการวิจัยในช้ันเรียนพบว่า 
เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการในด้านความสามารถด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กโดยกิจกรรมชุดสื่อของเล่น โดยภาพรวม

คะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรียนเพิ่มขึ้นจ านวน 16 คน ตั้งแต่ 1.125 ถึง 2.75 เมื่อเปรียบเทียบทั้งช้ันเรียนพบว่า
คะแนนร้อยละความก้าวหน้าท้ังช้ันเรียนเท่ากับ 54.17 

 
ค าส าคัญ : กล้ามเนื้อมดัเล็ก  การใช้กิจกรรมชุดสื่อของเล่น 
 
 

Abstract 

 The objective of this study was to compare small muscles of preschool children by using toy 

media sets before and after organizing activities. The population in this study consisted of 16 male 

and female students studying in kindergarten 3, Thetsaban 1 School (Krirk Kritaya Upatham), Semester 

2, Academic Year 2020. The instruments used in this research were the experience management plan, 
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educational game activities. The activity management plan, the activity set of 8 toy media sets, the 

test of the muscular ability test of young children in 16 sets and the activity media set of 8 toys. 

 

 The results of the study found that. 

 Preschool children develop small muscular abilities by using toy media activities. Overall, the 

percentage of progress of the students increased by 16 people from 1.125 to 2.75. When comparing 

the whole class, the percentage of the progress of the whole class was 54.17. 

Key words : Fine Motor Skills.  Using activities for media toys. 

 

บทน า 

เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่ส าคัญที่สุดส าหรับการพัฒนาการของชีวิตมนุษย์ เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาช่วงอายุระหว่าง 
0-6 ปี เด็กวัยนี้ สมองเติบโตอย่างรวดเร็ว ถ้าเด็กได้รับการพัฒนาและได้รับการกระตุ้นด้วยวิธีการที่ถูกต้อง จะช่วยสร้าง
เสริมให้มีความพร้อมสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม และ สติป๎ญญา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ. 2543: 16) เด็กอายุ 3 – 5 ปี เป็นวัยที่ร่างกาย และสมองของเด็กก าลังเจริญเติบโต เด็กต้องการความรัก ความ
เอาใจใส่ ดูแลอย่างใกล้ชิด เด็กวัยนี้ มีโอกาสเรียนรู้จากการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้ส ารวจ เล่น ทดลอง คนพบด้วย
ตนเอง ได้มีโอกาสคิด แก้ป๎ญหา เลือก ตัดสินใจ ใช้ภาษาสื่อความหมาย คิดริเริ่มสร้างสรรค์ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข  

อธิษฐาน พูลศิลป์ศักดิ์กุล. (2546: 111) กล่าวว่า ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมีความส าคัญและ
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน โดยกล้ามเนื้อมัดเล็กเป็นอวัยวะหนึ่งในการประกอบกิจวัตรประจ าวันด้วยตนเอง เช่น 
การใส่ - ถอด กระดุม รูดซิป การแปรงฟ๎น ผูกเชือกรองเท้า งานศิลปะ รวมทั้งการขีดเขียน ถ้าเด็กใช้กล้ามเนื้อเล็ก ได้
คล่องแคล่ว จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ และการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยควรส่งเสริมให้ใช้กล้ามเนื้อ
สายตาร่วมกับมือ เพราะการประสานงาน ของกล้ามเนื้อเล็กของเด็กยังไม่พร้อมเท่าที่ควร สอดคล้องกับพัฒนา ชัชพงศ์ 
(2541: 122) กล่าวว่า การพัฒนากล้ามเนื้อเล็กให้แข็งแรงเด็กก็พร้อมท่ีจะลากลีลามือซึ่งเป็นพื้นฐาน ส าคัญของการเขียน 
เพราะความคล่องแคล่วของกล้ามเนื้อนิ้วมือมีความสัมพันธ์อย่างมากกับการเขียนของเด็ก ซึ่งกิจกรรมหรืออุปกรณ์ที่ช่วย
ส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อมือกับสายตาให้ประสานสัมพันธ์กัน ได้แก่ การร้อยลูกป๎ด ร้อยเชือก ร้อยดอกไม้ เย็บกระดุม รูด
ซิป เรียงสี เรียงไม้หนีบ ป๎กหมุด ตอกตะปู เป็นต้น 

พูนสุข บุญย์สวัสดิ์ (2528) และมณีรัตน์ สุกโชติรัตน์ (2524) มีความเห็นสอดคล้องกันว่า กิจกรรมการเล่นของ
เล่นจะท าให้เด็กได้ใช้ประสาทความรู้สึกรับรู้และเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่แวดล้อมตัว ช่วยให้เด็กได้รู้จักสังเกต และฝึก
ความสามารถในการรับรู้ในทางการสร้างเสริมความคิดในหลายแง่ ท าให้เกิดการสร้างสมประสบการณ์ และสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นจริงได้ สอดคล้องกับพญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ (ผอ.สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข) (2019.) กล่าวว่า  ของเล่นเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากกว่าเล่น มันเป็นสื่อที่ท าให้เด็กเรียนรู้ เข้าใจ มี
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ทัศนคติ เจตคติรวมถึงมีทักษะหลากหลาย ถ้าผู้ใหญ่เข้าใจของเล่นจะเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุด สามารถเป็นตัวกลางในการ
สื่อสารระหว่างพ่อแม่กับลูก ท่ีเล่นของเล่นร่วมกันได้ 

ป๎ญหาที่ได้พบเกี่ยวกับการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก คือ ชุดสื่อของเล่นมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของเด็ก เช่น
ชุดต่อบล็อกพลาสติก บล็อกไม้ และสื่อร้อยตัวเลขพลาสติก บางช้ินเกิดการช ารุด และพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็ก
ไม่มีการพัฒนาได้เท่าที่ควร 

จากความส าคัญและความเป็นมาดงักล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก 
โดยการประดิษฐ์ชุดสื่อของเล่น ที่มีความหลากหลาย ส่งเสริมเด็กให้กล้าแสดงออกและเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
เร้าความสนใจของเด็ก ให้ติดตามเรื่องราวด้วย ความสนใจ และไม่เกิดความรู้สึกว่าเป็นการเรียน สื่อของเล่นที่สามารถ
พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ที่สามารถให้เด็กได้ประดิษฐ์ขึ้นมาเองได้ และมีสื่อของเล่นอีกหลายๆรูปแบบที่สามารถพัฒนา
กล้ามเนื้อมัดเล็กให้กับเด็กปฐมวัยที่มีความส าคัญในการเตรียมความพร้อมด้านการเขียน 
 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยโดยใช้ชุดสื่อของเล่นก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 

 

แนวคิด และทฤษฎีหรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

รวิพร ผาด่าน (2557) ผู้วิจัยเรื่อง ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลป
สร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะ เศษวัสดุ ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะ
เศษวัสดุ มีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กหลังการทดลองอยู่ในระดับดี ซึ่งสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
รัชนี รัตนา (2533: 71) ผู้วิจัยเรื่อง ศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็ก ปฐมวัยท่ีผู้ปกครองใช้
กิจกรรมชุดให้ความรู้แก่ผู้ปกครองกับเดก็ปฐมวัยที่ผูป้กครองใช้กิจกรรมในชีวิตประจ าวัน ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถ
ในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยที่ผู้ปกครองใช้กิจกรรมจากชุดให้ความรู้แก่ผู้ปกครองสูงกว่าความสามารถในการใช้
กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยที่ผู้ปกครองใช้กิจกรรมในชีวิตประจ าวัน และเมื่อเปรียบเทียบภายในกลุ่ม พบว่าทั้งกลุ่ม
ทดลอง และกลุ่มควบคุมต่างก็มีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กสูงข้ึนกว่าก่อนทดลอง 
ผกาการต์ น้อยเนียม (2556) ผู้วิจัยเรื่อง ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กอายุ 4-5 ปี ที่ได้รับการจัด
กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยดิน ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ของเด็กอายุ 4-5 ปี หลังจาก
ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยดิน โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สรุปว่าการจัด
กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยดินส่งเสริมให้เด็กอายุ 4-5 ปี มีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กสูงข้ึน 
ค าวัง สมสุวรรณ (2551: 74) ผู้วิจัยเรื่อง พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการป๎้นดิน 
ผลการศึกษาพบว่า เด็กปฐมวัยก่อนการจัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรมการป๎้นดินในแต่ละช่วงสัปดาห์มีพัฒนาการ
ด้านกล้ามเนื้อเล็กโดยเฉลี่ยรวมแตกต่างกันอย่างมี นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p< .05 และเด็กปฐมวัยทีได้รับการจัด
กิจกรรมการป๎้นดิน มีการเปลี่ยนแปลง และความแตกต่างของคะแนนพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อเล็กโดยเฉลี่ยรวมและแยก
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เป็นรายด้านก่อน การจัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรมในแต่ละช่วงสัปดาห์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
ระดับ p < .05 โดยเด็กปฐมวัยพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อเล็กโดยเฉลี่ยรวม และแยกเป็นรายด้านหลังการจัดกิจกรรมในแต่
ละช่วงสัปดาห์สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม 
ฮิลการ์ด (พรรณี ช. เจนจิต. 2528: 35 ; อ้างอิงมาจาก Hillgard. 1962) ผู้วิจัยเรื่อง ความพร้อมในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก 
ผลการวิจัยพบว่า เด็กที่มีอายุมากกว่า มีวุฒภาวะมากกว่าจะเขียนรูปได้เร็วและง่ายกว่าเด็กที่มีอายุน้อย จากการทดลอง
กับเด็กกลุ่มหนึ่ง อายุประมาณ 2 – 3 ขวบ โดย การฝึกให้ติดกระดุม ปีนบันได และการใช้กรรไกรเป็นเวลา 12 อาทิตย์ 
เปรียบเทียบกับเด็กอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเป็นกลุ่มควบคุมไม่ได้รับการฝึกให้ท ากิจกรรมต่าง ๆ ดังกลุ่มทดลอง เด็กกลุ่มนี้มีอาย
แก่กว่ากลุ่ม แรก 3 เดือน ผลปรากฏว่าหลังการฝึกหัด 12 อาทิตย์ เด็กในกลุ่มทดลองสามารถท ากิจกรรมเหล่านี้ได้ ดีกว่า
กลุ่มควบคุม หลังจากนั้นกลุ่มควบคุมได้รับการแนะน าให้ท ากิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ภายในเวลา 1 อาทิตย์ ผล
ปรากฏว่าเด็กกลุ่มนี้ ท าได้ดีเท่ากับกลุ่มทดลอง ซึ่งได้รับการฝึกหัดมาเป็น เวลา 3 เดือน ผลจากการทดลองนี้สรุปได้ว่าเดก็
อายุมากกว่าใช้เวลาในการฝึกการใช้กล้ามเนื้อเล็กน้อยกว่าเด็กที่มีอายุน้อย 
เชลเด็น (Shelden. 1998: 3089) ผู้วิจัยเรื่อง ความแม่นย าในการใช้กล้ามเนื้อมัดเลก็และการสงัเกตพฤติกรรมการท างาน
ระหว่างกล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรยีนที่เป็นอัมพาตไม่สามารถเดินได้กับเด็กปกติ โดยนักเรียนที่เป็นอัมพาตไม่สามารถเดิน
ได้ต้องประสบกับความยากล าบากมากกว่า นักเรียนที่มีร่างกาย และสภาพแวดล้อมทางการศึกษาปกติ เช่น มีข้อจ ากัด
ด้านการเขียน การท ากิจกรรมในห้องเรียน ท้ังนี้ได้มีมาตรฐานในการทดสอบทักษะต่างๆ ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเพื่อ 
หาระดับมาตรฐานของสติป๎ญญาที่เด็กต้องเกิดทักษะในการเรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับเด็ก การวิเคราะห์ ผลด้านการท างาน
ของกล้ามเนื้อมัดเล็ก โดยท าการวัดซ้ าๆ หลายๆ ครั้ง ผลปรากฏวาการท างานของ กล้ามเนื้อมัดเล็กและพฤติกรรมในการ
ท างานท้ังกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความแตกต่างกันอย่าง มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร คือ เด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันเรียน อนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2563 จ านวน 54 คน ของโรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) สังกัด เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 

กลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันเรียน อนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 16 คน ของโรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) สังกัด เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 
โดยเลือกแบบเจาะจง 
ตัวแปรที่ศึกษา 

 ตัวแปรต้น ได้แก่ การใช้ชุดสื่อของเล่น 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ชุดสื่อของเล่น หมายถึง ตัวกลางที่ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ขึ้นเมื่อได้ลงมือใช้ หรือได้ลงมือกระท า เป็นสิ่งของ

หรือวัตถุที่ท าให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลินให้กับผู้เล่น เป็นสื่อน าเด็กไปสู่กระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการ



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา” ครั้งที่ 3 

 27 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบูรณ์ 

1309 
 

ทุกด้านของเด็ก ซึ่งชุดสื่อของเล่นของเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย เสือน้อยจ๊ะเอ๋ เกมวงล้อ แก้วน้ าเปลี่ยนหน้า ร้อยเชือก 

หุ่นกระดาษ กบกินแมลง หน้ากากผลไม้ จิ๊กซอว์ผลไม้ 

กล้ามเนื้อมัดเล็ก หมายถึง กล้ามเนื้อท่ีใช้ในการท างานท่ีมีความละเอียด ที่ไม่ต้องอาศัยการเคลื่อนที่ของร่างกาย 

เป็นความสามารถในการบังคับควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมือ นิ้วมือ ไหล่ ให้ประสานสัมพันธ์กับสายตาและ

ประสาทสัมผัส ท าให้สามารถท ากิจกรรมต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่วมีประสิทธิภาพตามความถนัดของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ 

ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย ในการศึกษาท าวิจัยในครั้งนี้ จะสังเกตได้จากพฤติกรรมการ

แสดงออก ได้แก่ ความสามารถในการควบคุมการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ความคล่องแคล่วในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก การ

ประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา มีสมาธิในสิ่งท่ีตนเองสนใจ 

เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี ซึ่งในช่วงอายุดังกล่าวนี้สามารถแยกออกได้เป็น 

2 กลุ่ม คือ กลุ่มวัยทารก คือเด็ก 0 – 3 ปี และวัยเด็กตอนต้น คือ กลุ่มอายุ 3 – 6 ป ี

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1. ข้ันตอนการสร้างและหาคณุภาพแผนจัดประสบการณ์กิจกรรมชุดสื่อของเล่น ได้ด าเนินการดังนี้ 
1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมชุด

สื่อของเล่น ได้แก่ เอกสารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 การจัดกิจกรรมตามตารางประจ าวัน 6 
กิจกรรมหลัก เอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมชุดสื่อของเล่นและศึกษาพัฒนาการตาม
ช่วงวัย 

1.2 ก าหนดองค์ประกอบของแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมชุดสื่อของเล่น ซึ่งก าหนด
องค์ประกอบดังน้ี 

   1) ช่ือแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้
   2) ช่ือหน่วยการเรียนรู ้
   3) วัน เดือน ป ี
   4) ระยะเวลาในการจดัประสบการณ์การเรยีนรู้ 
   5) จุดประสงค์การเรยีนรู ้
   6) สาระการเรียนรู ้
    - สาระที่ควรเรียนรู ้
    -ประสบการณส์ าคญั 
   7) กิจกรรมการเรียนการสอน 
    - ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
    - ขั้นสอน 
    - ขั้นสรุปบทเรียน 
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   8) สื่อการเรียนรู ้
   9) การวัดและประเมินผล 
    10) บันทึกผลหลังการจดักิจกรรม 

1.3 จัดท าแผนการจดัประสบการณ์ชุดสื่อของเล่น ซึ่งประกอบไปด้วย 8 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม   
เสือน้อยจ๊ะเอ๋ กิจกรรมเกมวงล้อ กิจกรรมแก้วน้ าเปลีย่นหน้า กิจกรรมร้อยเชือก กิจกรรมหุ่นกระดาษ กิจกรรม
กบกินแมลง กิจกรรมหน้ากากผลไม้ กิจกรรมจิ๊กซอว์ผลไม ้

1.4 น าแผนการจัดประสบการณ์การเรยีนรู้กิจกรรมชุดสื่อของเล่น ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กจิกรรมชุดสื่อของเล่น 
  1.5 น าความคดิเห็นจากแบบประเมินแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมชุดสื่อของเล่นของผู้เชี่ยวชาญ

ทั้ง 3 ท่านมาหาค่าเฉลี่ย ( ̅) และแปลความหมายโดยก าหนดเกณฑ์การประเมินความคิดเห็น 5 ระดับ ดังนี้  
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง     4.51-5.00 หมายถึง  มีคุณภาพในระดับมากทีสุ่ด 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.51-4.50 หมายถึง มีคณุภาพในระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.51-3.50 หมายถึง มีคุณภาพในระดับปานกลาง    
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.51-2.50 หมายถึง มีคุณภาพในระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00-1.50 หมายถึง มีคุณภาพในระดับน้อยท่ีสุด 
 ปรากฏว่าผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรู้กิจกรรมชุดสื่อ
ของเล่นมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅      ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมคีุณภาพอยู่ในระดับมากถึงมากที่สดุ โดย
มีค่าเฉลีย่อยูร่ะหว่าง 4.00 – 5.00 

1.6 ปรับปรุงแผนการจดัประสบการณต์ามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญที่ให้แก้ไข 
 - การประเมินผลและมาตรฐาน ควรวัดผลให้ตรงกับจดุประสงค ์
 - องค์ประกอบของแผนจัดประสบการณ์ควรระบุวัน เวลา และหน่วยการเรียนรูด้้วย 

 - ควรมีระยะเวลาในการจดักิจกรรมให้ชัดเจน ควรเพิม่สื่อในการจดักจิกรรมเสริมประสบการณ์ 
  1.7 น าแผนการจัดประสบการณ์กจิกรรมชุดสื่อของเล่น ที่ได้ปรับปรงุแก้ไขแล้วไปจดัท าฉบับสมบูรณ์
เพื่อน าไปใช้จัดกิจกรรมการสอนเด็กปฐมวัยต่อไป 

2. การสร้างและหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย เพื่อน าไปใช้
ในแบบทดสอบวัดความสามารถด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการสอน ในการใช้
แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมชุดสื่อของเล่น โดยด าเนินการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือดังน้ี 

2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการจากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 เพื่อสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก ได้แก่ เด็กสามารถใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กได้
อย่างคล่องแคล่ว เด็กมีการใช้ทักษะการระบายสีได้อย่างดี โดยมีเกณฑ์อยู่ในระดับ 

ดี (3) = 3 คะแนน หมายถึง ระบายเต็มรูปภาพ ไม่ออกนอกเส้น มีการใช้สีที่หลากหลาย 
พอใช้ (2) = 2 คะแนน หมายถึง ระบายสีออกนอกเส้นเล็กน้อย ระบายเต็มรูปภาพ 
ปรับปรุง (1) = 1 คะแนน หมายถึง ระบายสีออกนอกเส้น และไม่เต็มรูปภาพ 
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2.2 สรา้งแบบทดสอบวัดความสามารถด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก โดยมีเกณฑ์สร้างแบบทดสอบวัด
ความสามารถดา้นการใช้กล้ามเนือ้มัดเล็กของเด็กปฐมวัย ดังนี้  

ดี (3) = 3 คะแนน หมายถึง ระบายเต็มรูปภาพ ไม่ออกนอกเส้น มกีารใช้สีที่หลากหลาย 
พอใช้ (2) = 2 คะแนน หมายถึง ระบายสีออกนอกเส้นเล็กน้อย ระบายเต็มรูปภาพ 
ปรับปรุง (1) = 1 คะแนน หมายถงึ ระบายสีออกนอกเส้น และไม่เตม็รูปภาพ 

2.3 น าแบบทดสอบวัดความสามารถด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก ให้ไปให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยพิจารณาลงความคิดเห็นว่าสอดคล้องกับพัฒนาการ/พฤติกรรมที่วัดหรือไม่ 
และตรงตามนิยามศัพท์ โดยก าหนดเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

                 +1      หมายถึง     ถ้าแน่ใจว่าเครื่องมือมีความสอดคล้อง 
       0       หมายถึง     ถ้าไม่แน่ใจว่าสอดคล้อง 
     -1       หมายถึง     ถ้าไม่แน่ใจว่าเครื่องมือมีความสอดคล้อง 
2.4 น าแบบทดสอบวัดความสามารถด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับจากผู้เช่ียวชาญ      

ทั้ง 3 ท่าน มาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) พบว่าค่า IOC เท่ากับ 1.00 
2.5 น าแบบทดสอบวดัความสามารถด้านกล้ามเนื้อมดัเล็กของเด็กปฐมวัย ท่ีผ่านการปรับปรุงแกไ้ข

แล้วไปทดสอบก่อนและหลังการจดักิจกรรมการสอนเด็กปฐมวัยต่อไป 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาวิจัยในช้ันเรียนครั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินขั้นตอนโดยการน าแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการใช้
กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย ไปทดสอบกับเด็กช้ันอนุบาล 3 โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) จากนั้นจึง
ด าเนินข้ันตอนการจัดกิจกรรมชุดสื่อของเล่นของ จ านวน 8 ครั้ง หลังจากการเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการสอน ผู้วิจัยน า
แบบวัดประเมิน การทดสอบการปฏิบัติเพื่อวัดความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยฉบับเดิมไป
ทดสอบเด็กอีกครั้ง 

 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การหาคุณภาพของแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมชุดสื่อของเล่นท่ีก าหนดไว้ 

2. หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมกับลักษณะพฤติกรรมโดยหาค่า Index of congruence (IOC) 

สถิติส าหรับวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ 

3. หาค่าร้อยละความก้าวหน้า สูตรค านวณค่าร้อยละความก้าวหน้ ารายบุคคลและร้อยละความก้าวหน้า            

ทั้งช้ันเรียน 

 

 

ผลการวิจัย 
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 ผลการวิจัยในช้ันเรียนพบว่า เด็กช้ันอนุบาล 3 โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) จ านวน 16 คน 

นักเรียนชาย จ านวน 5 คน นักเรียนหญิง จ านวน 11 คน มีพัฒนาการด้านความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กโดย

กิจกรรมชุดสื่อของเล่น โดยภาพรวมมีคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรียนเพิ่มขึ้นจ านวน 16 คน ตั้งแต่ 1 ถึง 3 

คะแนน และเมื่อเปรียบเทียบท้ังช้ันเรียนพบว่าคะแนนร้อยละความก้าวหน้าทั้งช้ันเรียนเท่ากับ 54.17 

ตารางที่ 1  เปรียบเทียบผลคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรยีนทุกคนก่อนและหลังการจัด 
 กิจกรรม 

เลขที ่ ชื่อ-สกลุ คะแนนก่อน คะแนนหลัง 
ผลต่าง
คะแนน 

ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

1 เด็กชายชัยวุฒิ เรือศรจีันทร ์ 1 2 1 33.33 
2 เด็กชายวีรศักดิ ์ 1 2 1 33.33 
3 เด็กชายฐิติวัชร์  เมฆประมวล 2 3 1 33.33 
4 เด็กชายศุภเชฏฐ์  วิชัย 1 3 2 66.67 
5 เด็กชายวิทวัฒชัย  ยิ้มละไม 1 2 1 33.33 
6 เด็กหญิงสุภัทรา  ตั้งอรณุ 1 3 2 66.67 
7 เด็กหญิงฐิติชญากร บรรณสาร 2 3 1 33.33 
8 เด็กหญิงธนัญญา  รูปงาม 1 3 2 66.67 
9 เด็กหญิงเปรมกมล  วงษ์โสภา 1 2 1 33.33 
10 เด็กหญิงปาริชาติ  แก้วมะ 1 3 2 66.67 
11 เด็กหญิงวณิชญาภา พันลา 1 3 2 66.67 
12 เด็กหญิงชัญญา  บุญประสงค ์ 1 3 2 66.67 
13 เด็กหญิงจรีนันท์  ค าทุม 1 3 2 66.67 
14 เด็กหญิงรญิลภัส  พึ่งพัก 1 3 2 66.67 
15 เด็กหญิงนันทพร  เอี่ยมรักษา 1 3 2 66.67 
16 เด็กหญิงศศญิา แสงเมล ์ 1 3 2 66.67 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่าโดยภาพรวมคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรียนเพิ่มขึ้นในส่วนมาก ตั้งแต่ 1 ถึง 3 
แสดงว่านักเรียนปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมชุดสื่อของเล่น ที่พัฒนาด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก มีคะแนนร้อยละ
ความก้าวหน้าสูงขึ้น 
ตารางที่ 2  เปรียบเทียบผลคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรยีนท้ังช้ันเรียนก่อนและหลังการจัด 
               กิจกรรม 

คะแนนเฉลี่ย 
ก่อนการจัดกจิกรรม 

คะแนนเฉลี่ยหลังการจัดกิจกรรม 
คะแนนร้อยละความก้าวหน้า 

ทั้งชั้นเรียน 
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1.125 2.75 54.17 

 จากตารางที่ 2 พบว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรมเท่ากับ 1.125 และ 2.75 
ตามล าดับและเมื่อเปรียบเทียบทั้งช้ันเรียนพบว่าคะแนนร้อยละความก้าวหน้าทั้งช้ันเรียนเท่ากับ 54.17 
แผนภูมิแท่ง 

เปรียบเทยีบผลคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรียนท้ังช้ันเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 

 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยในช้ันเรียนพบว่า เด็กช้ันอนุบาล 3 โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) จ านวน 16 คน 

นักเรียนชาย จ านวน 5 คน นักเรียนหญิง จ านวน 11 คน มีพัฒนาการด้านความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กโดย

กิจกรรมชุดสื่อของเล่น โดยภาพรวมมีคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรียนเพิ่มขึ้นจ านวน 16 คน เมื่อเปรียบเทียบ

ทั้งช้ันเรียนพบว่าคะแนนร้อยละความก้าวหน้าทั้งช้ันเรียนเท่ากับ 54.17 

ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กโดยชุดสื่อของเล่นนี้ ผู้วิจัยได้เลือกกิจกรรมการพัฒนา
กล้ามเนื้อมัดเล็กท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยได้มีความสนใจ กระตือรือร้นในการท ากิจกรรม สอดคล้องกับ 
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2547: 100) ที่กล่าวว่า การส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก เป็นการพัฒนากล้ามเนื้อนิ้วมือที่มี
ความส าคัญต่อเด็กมาก เพราะเด็กต้องใช้มือในการท ากิจกรรมที่ส าคญั ได้แก่ การเขียนหนังสือ การจัดกระท าหยิบจับ ป๎้น
แต่งสิ่งต่างๆ ไม่ต่างกับ เกียรติวรรณ อมาตยกุล (2539: 9) ซึ่งกล่าวถึง ความส าคัญของความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อ
มัดเล็ก ไว้ดังน้ี มือของคนเราคือฐานของสมองผู้ที่ได้รับการบริหารมือมาตั้งแต่เดก็ๆ จะเป็นผู้ที่มีสมองดี          มีความคิด

0

1

2

3

ก่อนการจดักิจกรรม หลงัการจดักิจกรรม 

2.75 

ตารางเปรียบเทียบคะแนนร้อยละความก้าวหน้าทั้งชัน้เรียน 

1.125 
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ฉับไว การฝึกฝนความคล่องแคล่วว่องไวของการใช้กล้ามเนื้อนิ้วมือมีความสัมพันธ์อย่างมากกับความคิดอันฉับไวของเด็ก 
และในทางตรงกันข้ามเด็กที่ไม่มีความสามารถเคลื่อนไหวนิ้วมือได้คล่องแคล่วมักจะคิดอะไรช้าไปด้วย 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
1.1 ก่อนให้เด็กปฏิบัติ ครูควรสาธติวิธีการท าให้ดูดูก่อน จึงค่อยให้เดก็ปฏิบัติ 
1.2 ควรเตรียมสื่ออุปกรณ์ให้พร้อมในปริมาณที่เพียงพอส าหรับทุกคนและมีความหลากหลาย 
1.3 ในการจัดกิจกรรมควรมีวสัดุทีห่ลากหลายในการตกแต่งสิ่งประดษิฐ์เพื่อให้นักเรียนได้มีอิสระใน

การเลือกตกแต่ง 
1.4 ทุกครั้งท่ีเด็กท าผลงานเสร็จควรจะให้เด็กได้น าเสนอผลงานของตนเองหรือการถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้

ชม เด็กจะเกดิความภาคภมูิใจและรู้ว่าผลงานของตนเองมีคณุค่า 
2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ควรมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรมชุดสื่อของเล่น ต่อความสามารถด้านอ่ืนๆ เช่น 
ความเชื่อมั่นในตนเอง พฤติกรรมการท างานร่วมกับผู้อื่น เป็นต้น 

2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ที่ท ากิจกรรมชุดสื่อของเล่น
กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
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การส่งเสรมิพัฒนาการด้านการทรงตัวและการประสานสมัพันธ์กล้ามเนื้อมดัใหญ่
ของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมเกมกลางแจ้ง 
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Promoting balance development and coordination Large muscles 
of young children By using outdoor game activities. 
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บทคัดย่อ 

 

การศึกษาวิจัยในช้ันเรียนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการด้านการทรงตัวและ                 
การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมเกมกลางแจ้ง กลุ่มประชากรที่ศึกษาได้แก่เด็ก
ปฐมวัยอายุ 4-5 ปี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเทศบาล1เกริกกฤตยาอุปถัมภ์ จ านวน  17 คน เครื่องมือที่
ใช้ได้แก่ เกมตักไข่ เกมห่วงดนตรี เกมวิ่งเก็บของ เกมส่งบอลกระดอนพื้น เกมกระโดดห่วง  เกมโยนโบว์ลิ่ง เกมพยุงลูก
โปร่ง เกมโยนบอลใส่ตะกร้า ใช้ระยะเวลาทดลองกิจกรรม 8 ครั้ง สถิติที่ใช้วิเคราะห์มูล การหาค่าร้อยละความก้าวหน้า 
ผลการวิจัยชั้นเรียนพบว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรมเท่ากับ 5.3  และ 9.0 ตามล าดับ และ
มีค่าร้อยละความก้าวหน้าทั้งช้ันเรียนเท่ากับ 30 

 
ค าส าคัญ: พัฒนาการด้านการทรงตัวและการประสานสัมพันธ์กลา้มเนื้อมัดใหญ่/การใช้กิจกรรมเกมกลางแจ้ง 
 

Abstract 
 

The purpose of this classroom study was to compare the development of balance and 
coordination of large muscles in preschool children by using outdoor game activities. The study 
population consisted of preschool children aged 4-5 years, the first term of the academic year 2562, 
the municipal school 1, Krirkkritaya Upatham. The amount of tools used was egg scoop games, music 
loop games, running games, collecting items. The ball bounced the ground. Loop jump game Bowling 
game Airy ball support game The game of throwing the ball into the basket The duration of the 
experiment was 8 times. The statistics used for data analysis were Finding progress percentage The 
results of the classroom research showed that the average scores before activity and after the activity 
were 5.3 and 9.0 respectively and the percentage of progress in the whole class was 30. 

 
Keywords: Development of balance and muscle bonding/ use of outdoor game activities 
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ความเป็นมาและความส าคัญ 

เด็กปฐมวัยมีพัฒนากล้ามเนื้อกล้ามเนื้อมัดใหญ่การศึกษาปฐมวัยเป็นการศึกษาที่เน้นการ ส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัย 6 ปีแรก เพื่อให้เป็นไป อย่างเต็มศักยภาพ  แนวการจัดประสบการณ์ตาม หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พ.ศ. 2546  เน้นหลัก 7 ประการ คือ พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่  พัฒนากล้ามเนื้อเล็ก  พัฒนาจิตใจและคุณธรรม พัฒนา
สังคมนิสัย พัฒนาการคิด พัฒนาภาษาและความคิดสร้างสรรค์( ส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 2546 : 
36) หลักสูตร การศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กอายุ3-5 ปี มุ่งให้เด็ก ปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ  สังคม 
และสติป๎ญญาที่เหมาะสมกับวัย และความแตกต่าง ระหว่างบุคคล ส าหรับประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริม พัฒนาการด้าน
ร่างกายนั้น  จะเน้นที่การทรงตัวและ ประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่  เช่นการเคลื่อนไหวอยู่ กับที่ การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ การเคลื่อนไหว พร้อมวัสดุอุปกรณ์  และการเล่นเครื่องเล่นสนาม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2547 : 8 อ้างถึงใน กุล
ยา ตันติผลา ชีวะ, 2547 : 68)   

ทักษะกล้ามเนื้อใหญ่ในเด็กปฐมวัย เช่น การยืน เดิน วิ่ง ปีนปุาย กลิ้ง กระโดด โดยการใช้ แขน ขา เท้า และล า 
ตัว ในการเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่ว จะท าให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวได้ ดีกว่าเด็ก ปฐมวัยท่ีเคลื่อนไหวอย่าง
เชื่องช้า ดังนั้นผู้สอนจะต้องเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยได้ออกไปวิ่งเล่น  ออกก าลังกาย ไม่ใช่ใช้เวลาให้หมดไปกับการนั่งโต๊ะ
เขียนหนังสือ หรืออ่านหนังสือ (สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์, 2547 : 22)   

 กิจกรรมกลางแจ้ง เป็นกิจกรรมที่เน้นให้เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่เป็นหลัก เนื่องจากเด็ก ได้เคลื่อนไหว
ร่างกายทุกส่วนท้ังแขน ขา ล าตัว และการประสานสัมพันธ์ในการเคลื่อนไหวท่ีมี ประสิทธิภาพ ซึ่งในแต่ละวันครูจัดให้เด็ก
ได้เล่นกลางแจ้งวันละประมาณ 40 – 60 นาที โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระและการ
เล่นเกมพลศึกษา ส าหรับการเล่นเครื่องเล่นสนามซึ่งทาง โรงเรียนจัดไว้ให้ เช่น ชิงช้า ม้าหมุน ราวไต่ โครงไต่ กระดานลื่น 
บ้านจ าลอง บ่อทราย เป็นต้น เมื่อเด็กได้ เล่นอุปกรณ์เครื่องเล่นเหล่านี้ จะท าให้เด็กได้พัฒนาทั้งกล้ามเนื้อ แขน ขา และ
ล า ตัว ส่วนเกมพลศึกษาเป็น กิจกรรมที่ครูจัดให้กับเด็กเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ ซึ่งลักษณะ ของกิจกรรมเกมดังกล่าวจะ
เน้นการเล่นท่ีมี ขั้นตอนการเล่น มีกฎ กติกา ข้อตกลง มีการแข่งขันแบบทีม เช่น เกมการวิ่งเก็บของ         เกมการโยน
ลูกบอล ลงตะกร้า เกมโยนลูกช่วง เกมแข่งขันการเดินทรงตัวบน กระดานทรงตัว เบเกอร์ (Baker, 1968   อ้างถึงใน 
นิตยา ประพฤติกิจ, 2539 : 78) ได้กล่าวว่า “เด็กท่ีมีสุขภาพดี มักชอบเล่นกลางแจ้งเพราะเขาได้เล่นอย่างสนุกสนาน ร่า
เริง และ สร้างสรรค์”     

จากการสังเกตพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัย พบว่าเด็กส่วนใหญ่มีพัฒนาการด้าน        
การทรงตัวโดยผ่านกระบวนการทางกล้ามเนื้อมัดใหญ่ เด็กส่วนใหญ่มีพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อที่ยังไม่แข็งแรง    

จากความส าคัญและความเป็นมาดังกล่าวผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญของการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ให้
ประสาน สัมพันธ์กับการทรงตัวนั้น จะต้องมีการพัฒนาและส่งเสริมควบคู่ไปในตัวของเด็กกิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง        
จึงเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อใหญ่เพราะการเล่น กลางแจ้งเปิดโอกาสให้เด็กท ากิจกรรม เพื่อพัฒนา
ร่างกาย ได้ส ารวจค้นหาและเรียนรู้ การเล่นกลางแจ้งมิได้ จ ากัดแค่การเล่นแบบใช้พละก าลังฝึก ความแข็งแกร่งเท่านั้น 
แต่ช่วยให้เด็กได้ลดความเครียดหลังจากต้องอยู่ใน ร่มและต้องประกอบกิจกรรมต่าง ๆ มาแล้ว  
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วัตถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการด้านการทรงตัวและการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัย

โดยใช้กิจกรรมเกมกลางแจ้ง ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 
     
แนวคิด และทฤษฎีหรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  ช่ือวิจัย วินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมในวงกลมเน้นสิ่งแวดล้อม นราพร ทับถม (2538 : 
47–50) ได้ศึกษาวิจัยวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมในวงกลมเน้นสิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนชาย หญิง อายุ5 – 6 ปี กา ลังศึกษาช้ันก่อนวัยเรียนภาค เรียนที่2 ปีการศึกษา 2537 โรงเรียนวัดปทุมวนาราม 
เขตปทุมวันสังกัดส านักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร จานวน 30 คน ผลการศึกษาพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
กิจกรรมวงกลมโดยเน้น สิ่งแวดล้อมมีพัฒนาการทางสังคมด้านวินัยในตนเองสูงกวาเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรม
แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 19.07 และ 9.67 ตามลาดับ 
      ช่ือวิจัย วินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานก่อนกลับบ้าน ทัศนีย์ อินทร์บ ารุง 
(2539– :440) ได้ศึกษาวิจัยวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานก่อนกลับบ้าน เด็กอายุ
ระหว่าง 5 – 6 ปี ช้ันอนุบาลปีที่2 โรงเรียนหน้าวัดพระลาน ภาคเรียนท่ี2 ปีการศึกษา 2538 จานวน 30 คนผลปรากฏว่า
เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน ก่อนกลับบ้านกับเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมก่อนกลับบ้านแบบ
ปกติมีวินัยในตนเองแตกต่างกันอย่าง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานก่อน
กลับบ้านมีค่าคะแนน เฉลี่ย 47.86 และกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมก่อนกลับบ้านแบบปกติมีค่าคะแนนเฉลี่ย 38.40 
      ช่ือวิจัยเปรียบเทียบการรับรู้วินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับกิจกรรมการเล่ านิทาน คติสอนธรรม และ       
การเล่นเกมแบบร่วมมือ สุภัค ไหวหากิจ (2543) ได้ศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้วินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับ 
กิจกรรมการเล่านิทาน คติสอนธรรม และการเล่นเกมแบบร่วมมือ กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กปฐมวัยช้ันอนุบาล ปีที่2 อายุ
ระหว่าง 5 – 6 ปี จานวน 30 คน ผลการศึกษาพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่า นิทานคติสอนธรรมมีการ
รับรู้วินัยในตนเองสูงกว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่นเกมแบบ ร่วมมือแต่ไม่แตกต่างกัน 
      ช่ือวิจัยความสามารถในการแก้ป๎ญหาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมกลางแจ้งและกิจกรรม การเล่น
เครื่องเล่นสนาม บุพพรหมศร 2542 ( : 92) ได้ศึกษาความสามารถในการแกป๎ญหาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด 
กิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรมการเล่นเครื่องเลน่สนาม ผลการศึกษาพบว่า 1. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด กิจกรรมการเล่น
เกมกลางแจ้ง มีความสามารถในการแก้ป๎ญหาหลังการทดลอง สูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทาง สถิติที่ระดับ .01                   
2. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่นเครื่องเล่น สนามมีความสามารถในการ แก้ป๎ญหาหลังการทดลองสูงขึ้น 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3.เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรม การเล่นเกมกลางแจ้ง และเด็กปฐมวัยที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมการ เล่นเครื่องเล่นสนาม มีความสามารถในการ แก้ป๎ญหาแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
     ช่ือวิจัย การจัดกิจกรรมเกมกลางแจ้งโดยใช้การละเล่นพื้นบ้านแบบร่วมมือ ที่มีผลต่อพฤติกรรมทางสังคม           
ของเด็กปฐมวัย จิตราภรณ์ ไคขุนทด 2555( : 67) ได้ศึกษาการจัดกิจกรรมเกมกลางแจ้งโดยใช้การละเล่นพื้นบ้าน          
แบบร่วมมือ ที่มีผลต่อพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย ผลการศึกษาพบว่า 1. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด กิจกรรม
กลางแจ้งโดยใช้การละเล่นพื้นบ้านแบบร่วมมือมีพฤติกรรมทางสังคมพัฒนาไปในทาง ที่สูงขึ้น ตามเกณฑ์ร้อยละ  80         
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มีพฤติกรรมทางสังคมตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 2. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรม กลางแจ้งโดยใช้การละเล่นพื้นบ้าน
แบบร่วมมือเป็นเวลา 5 สัปดาห์มีพฤติกรรมทางสังคมเน้นการร่วมมือ การช่วยเหลือ และการแบ่งป๎น มีคะแนนเฉลี่ย
สัปดาห์ที่1, 2, 3, 4 และ 5 สูงขึ้น ตามล าดับ พบว่าพฤติกรรม ทางสังคมด้านการร่วมมือมีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นมากเป็น
อันดับแรก มีค่าเฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ 98.33 รองลงมาคือด้านการแบ่งป๎นมีค่าเฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ 96.47 อันดับสุดท้าย
คือด้านการช่วยเหลือ มีค่าเฉลี่ย ร้อยละเท่ากับ 95.00 

 
ขอบเขตการวิจัย 
            ด้านเนื้อหา 
                   เนื้อหาที่น ามาจัดท าแผนการจัดกิจกรรมเกมกลางแจ้ง ของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1 ครั้งนี้ครอบคลุม
เฉพาะเนื้อหากิจกรรมการจัดกิจกรรมเกมกลางแจ้งและการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ 

 
ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรต้น ได้แก่ การใช้กิจกรรมเกมกลางแจ้ง 
ตัวแปรตาม ได้แก่ พัฒนาการด้านการทรงตัวและการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

        ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

      ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ เด็กนักเรียนชาย–หญิง อาย ุ3-4 ปี ช้ันอนุบาล 1 จ านวน 17 คน  โรงเรียนเทศบาล 1 
เกริกกฤตยาอุปถัมภ์ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร   ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา2563   
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 3.1 แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษา 
      3.2 แบบประเมินพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การใช้กิจกรรมเกมกลางแจ้ง 
พัฒนาการด้านการทรงตัวและ 

การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนือ้ 
มัดใหญ่ 
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              ก่อนการจัดกิจกรรมการสอนผู้วิจัยได้น าแบบประเมินพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ไปทดสอบเด็กปฐมวัย 
จากนั้นจึงด าเนินขั้นตอนการจัดกิจกรรมเกมกลางแจ้ง จ านวน 8 เกม หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมการสอน ผู้วิจัยน าแบบ
ประเมินพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัยฉบับเดิมไปทดสอบเด็กปฐมวัยอีกครั้งการศึกษาวิจัยในช้ันเรียนครั้ง
นี้ผู้วิจัยด าเนินขั้นตอน ด าเนินการในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 เป็นเวลา 8 ครั้ง ดังตารางดังนี ้
 

คร้ังท่ี เวลา ช่วงกิจกรรม กิจกรรม 
1 10.00-10.40น.  กิจกรรมเกมกลางแจ้ง เกมตักไข ่
2 10.00-10.40น. กิจกรรมเกมกลางแจ้ง เกมห่วงดนตร ี
3 10.00-10.40น. กิจกรรมเกมกลางแจ้ง เกมวิ่งเก็บของ 
4 10.00-10.40น. กิจกรรมเกมกลางแจ้ง เกมส่งบอลกระดอนพ้ืน 
5 10.00-10.40น. กิจกรรมเกมกลางแจ้ง เกมกระโดดห่วง 
6 10.00-10.40น. กิจกรรมเกมกลางแจ้ง เกมโยนโบว์ลิ่ง 

7 10.00-10.40น. กิจกรรมเกมกลางแจ้ง เกมพยุงลูกโปุง 
8 10.00-10.40น. กิจกรรมเกมกลางแจ้ง เกมโยนบอลใส่ตะกร้า 

 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

  สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้สูตรค านวณหาค่าร้อยละความก้าวหน้า มีสูตรค านวณดังนี้ 

 สูตรค านวณค่าร้อยละความก้าวหน้ารายบุคคล 

 คะแนนหลังการทดลอง - คะแนนก่อนการทดลอง    x  100 
        คะแนนเต็ม 
 

สูตรค านวณค่าร้อยละความก้าวหน้าท้ังชั้นเรียนมีสูตรค านวณ ดังนี ้     
                1. หาค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนการทดลอง และค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังการทดลอง โดยใช้สูตรหาค่าเฉลี่ย 

ดังนี ้

สูตรค านวณหาค่าเฉลี่ย      �̅� = 
 𝑥

 
 

      2. แทนสูตร คะแนนเฉลี่ยหลังการเรียน – คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนคูณด้วย 100 หารด้วยคะแนนเต็ม 

 
ผลสรุปการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางต่อไปนี้ 
 ตารางที่ 1  เปรียบเทียบผลคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรยีนทุกคนก่อนและหลังการจัด 
กิจกรรม 
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เลขที ่ ชื่อ-สกลุ คะแนนก่อน คะแนนหลัง ผลต่างคะแนน 
ร้อยละ

ความก้าวหน้า 
1 เด็กชายธิตินันท์   ปรางศร ี 5 8 3 30 
2 เด็กชายป๎ณณวิชญ์ กนกโกเศศ 4 7 3 30 
3 เด็กชายเกษมสิทธ์ิ   จิรวัฒน์สุนทร 5 9 4 40 
4 เด็กชายณัฐภูมิ   ภิรมย์มาศ 5 10 5 50 
5 เด็กชายธนากร   บัวส าล ี 7 12 5 50 
6 เด็กชายชวรัตน์   พุ่มใย 6 9 3 30 
7 เด็กหญิงกชกร   อินทร์สวรรค ์ 5 9 4 40 
8 เด็กหญิงณปภา   ระวังภยั 4 7 3 30 
9 เด็กหญิงชนะนันท์   จันทวงศ์ 4 8 4 40 
10 เด็กหญิงสุชาวดี   รักษาสิทธ์ิ 5 8 3 30 
11 เด็กหญิงสุพรรณิการ์   อุดมเกตุ  7 10 3 30 
12 เด็กหญิงมานดัดา   ผ่องแผ้ว 5 9 4 40 
13 เด็กหญิงเกตศรา   พระยาลอ 4 7 3 30 
14 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์   พลับเกลี้ยง 4 8 4 40 
15 เด็กหญิงนวพร   ปกรณ์อังกูล 8 12 4 40 
16 เด็กหญิงณัฐวิภา   มากศร ี 6 10 4 40 
17 เด็กหญิงบสุราภรณ์   ประสงคส์ุข 7 10 3 30 

รวม 91 153 62 30 
  

 จากตารางที่ 1 พบว่าโดยภาพรวมคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกคน ตั้งแต่ 3 ถึง 5 
แสดงว่านักเรียนปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมเกมกลางแจ้ง พัฒนาด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ มีคะแนนร้อยละความก้าวหน้า
สูงขึ้นทุกคน 
 

 ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบผลคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรียนทั้งช้ันเรียนก่อนและหลัง
การจัดกิจกรรม 
 

คะแนนเฉลี่ย 
ก่อนการจัดกจิกรรม 

คะแนนเฉลี่ยหลังการจัดกิจกรรม 
คะแนนร้อยละความก้าวหน้า 

ทั้งชั้นเรียน 
5.3 9.0 30 
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 จากตารางที่ 2 พบว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรมเท่ากับ 5.3 และ 9.0 ตามล าดบั 
และเมื่อเปรียบเทียบท้ังช้ันเรียนพบว่าคะแนนร้อยละความก้าวหน้าทั้งช้ันเรียนเท่ากับ  

แผนภูมิแท่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
เปรียบเทยีบผลคะแนนร้อยละความก้าวหน้าความสามารถในการคดิวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันอนุบาล 1 ทั้งช้ัน

เรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 
จากแผนภมูิแท่ง 

พบว่าค่าร้อยละเฉลี่ยคะแนนก่อนการจัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรมเท่ากับ 5.3 และ 9.0 ตามล าดับ และ
เมื่อเปรียบเทียบท้ังช้ันเรียนพบว่าคะแนนร้อยละความก้าวหน้าทั้งช้ันเรียนเท่ากับ 30 

สรุปผลการศึกษาวิจัย  
 กิจกรรมเกมกลางแจ้งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อมุ่งพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัยโดยกิจกรรม
เกมกลางแจ้ง ผ่านการเล่นหลากหลายแบบโดยมีจุดมุ่งหมายให้เด็กเจริญเติบโตเหมาะสมตามวัย ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้
คล่องแคล่วและประสานสมัพันธ์กัน พบว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรมเท่ากับ 5.3  และ 9.0 
ตามล าดับและเมื่อเปรียบเทียบทั้งช้ันเรียนพบว่าคะแนนร้อยละความก้าวหน้าทั้งช้ันเรียนเท่ากับ 30 

อภิปรายผล 
       การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการด้านการทรงตัวและการประสานสัมพันธ์
ของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมเกมกลางแจ้งก่อนและหลังการท ากิจกรรม ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 
ร้อยละความก้าวหน้าของนักเรียนท้ังช้ันเรียน 30 ที่เป็นเช่นนี้ ผู้วิจัยสามารถอภิปรายได้ดังนี้ 
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ก่อนการจัดกิจกรรม หลังการจัดกิจกรรม 

5.3 

9.0 

ตารางเปรียบเทียบคะแนนร้อยละความก้าวหน้าทั้งชั้นเรียน 
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จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า คะแนนร้อยละความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นทุกคนที่เป็นเช่นนี้ เพราะผู้วิจัยได้ค านึงถึงทฤษฎี

พัฒนาการที่ส่งเสริมความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ โดยการใช้กิจกรรมเกมกลางแจ้งมาช่วยในการพัฒนา

กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของนักเรียนช้ันอนุบาล1 ให้ดียิ่งข้ึน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ,ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 

(2543 : 2) ได้ให้ความหมายของ กิจกรรมเกมกลางแจ้งว่า หมายถึงกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้มีโอกาสเคลื่อนไหว

ร่างกายและประกอบ กิจกรรมการเล่นต่าง ๆ ในที่โล่งแจ้ง เช่น ในสนาม ตามที่ร่มไม้หรือภายในอาคารพลศึกษา โดยมี

เปูาหมาย หลักเพื่อให้เด็กได้รับความสนุกสนานจากการเล่นเป็นกลุ่ม เคารพกฎกติกาและความสามารถสร้างความ

ปลอดภัยในการเล่นอันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่จะนาไปสู่พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจสังคม และ

สติป๎ญญา สอดคล้องกับมานพ ตรัยตรากุล(2543 : 7) กล่าวว่า กิจกรรมเกมกลางแจ้ง หมายถึงกิจกรรมที่เปิดโอกาส         

ให้ เด็กได้เคลื่อนไหวออกกาลังหรือประกอบกิจกรรมการเล่นในสนามนอกห้องเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายส่งเสริม พัฒนาการ

ด้านร่างกายโดยเฉพาะกล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กเป็นหลักและรวมไปถึงส่ งเสริมพัฒนาการด้าน อารมณ์จิตใจสังคมและ

สติป๎ญญาของเด็กด้วย ไม่ต่างกับ วราภรณ์ รักวิจัย(2545 : 96) กล่าวว่า การเล่นกลางแจ้งหมายถึง การเล่นออกกาลัง

นอก ห้องเรียนเพื่อทาให้เด็กแข็งแรงคลไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้อย่างเสรีเด็กได้แสดงออกทางอารมณ์ และ

จินตนาการได้พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่เล็กรวมทรงประสาทสัมผัส 

เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ (2560 : 2). หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560, 2560.  
กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ (2546: 66). ความหมายเกมกลางแจ้ง. กรุงเทพมหานคร: ม.ป.พ.  
มณฑาทิพย์ อัตตป๎ญโญ ( 2542 : 20 ). การพฒันาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยโดยใช้เกมกลางแจ้ง. 
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การส่งเสรมิพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่โดยกิจกรรมเกมกลางแจ้ง 
ของเด็กปฐมวัย 
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Promoting the development of large muscles by outdoor game 
activities of preschool children. 
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บทคัดย่อ 

 

          การศึกษาวิจัยในช้ันเรียนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัย
โดยกิจกรรมเกมกลางแจ้งของนักเรียนช้ันอนุบาล 1/1 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมกลุ่มประชากรที่ศึกษาได้แก่เด็ก
ปฐมวัยอายุ 3 ปี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเทศบาล1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) จ านวน 21 คน เครื่องมือที่
ใช้ได้แก่ แผนการจัดประสบการณ์การส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่โดยกิจกรรมเกมกลางแจ้งใช้ระยะเวลาทดลอง
กิจกรรม 8 ครั้ง แบบสังเกตสังเกตความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ สถิติที่ใช้วิเคราะห์มูล การหาค่าร้อยละ
ความก้าวหน้า ผลการวิจัยชั้นเรียนพบว่า ตามล าดับ และมีค่าร้อยละความก้าวหน้าทั้งช้ันเรียนเท่ากับ 36.67 
           ผลการวิจัยในช้ันเรียนพบว่า  
           การส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่โดยกิจกรรมเกมกลางแจ้งของเด็กปฐมวัย โดยภาพรวมคะแนนร้อยละ
ความก้าวหน้าของนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกคน ตั้งแต่8.33 ถึง 33.33 เมื่อเปรียบเทียบทั้งช้ันเรียนพบว่าคะแน นร้อยละ
ความก้าวหน้าทั้งช้ันเรียนเท่ากับ 21.83 
ค าส าคัญ :กล้ามเนื้อมดัใหญ่ / กิจกรรมเกมกลางแจ้ง 
 

Abstract 

           The purpose of this classroom research was to compare the development of macular 
muscles of preschool children by outdoor game activities of kindergarten 1/1 students before and 
after the activities. 2 Academic Year 2020 Municipal School 1 (Krirk Krittaya, Foster), amount 21 
people. The tools used are An experience plan to promote the development of muscular muscles by 
an outdoor game activity, using a period of 8 observational experiments, observing the ability to use 
large muscles. Statistics used to analyze data Finding the percentage of progress The results of the 
study were found respectively and the percentage of progress across the class was 36.67. 
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           Classroom research found that 
           Promoting the development of muscular muscles by outdoor game activities of early 

childhood Overall, the percentage of progress for all students increased from 8.33 to 33.33 when 

comparing the whole class, it was found that the percentage of progress for the whole class was 

21.83. 

Keywords: Large muscle / outdoor game activities 
 

บทน า 
         การศึกษาปฐมวัยเป็นการศึกษาที่เน้นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 6 ปีแรก เพื่อให้เป็นไปอย่างเต็ม
ศักยภาพ แนวการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 เน้นหลัก 7 ประการ คือ พัฒนากล้ามเนื้อ
ใหญ่ พัฒนากล้ามเนื้อเล็ก พัฒนาจิตใจและคุณธรรม พัฒนาสังคมนิสัย พัฒนาการคิด พัฒนาภาษาและความคิด
สร้างสรรค์ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2546 : 36) หลักสูตร การศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี 
มุ่งให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติป๎ญญาที่เหมาะสมกับวัย และความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ส าหรับประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริม พัฒนาการด้านร่างกาย ดังนั้นการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่จึงเป็นสิ่ง
ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับเด็กปฐมวัยโดยจะเน้นที่การทรงตัวและประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ เช่น           
การเคลื่อนไหวอยู่ กับที่ การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์ และการเล่นเครื่องเล่นสนาม 
(กระทรวงศึกษาธิการ,2547 : 8 อ้างถึงใน กุลยาตันติผลาชีวะ, 2547 : 68) 
        (สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์ ,2547 :22) ทักษะกล้ามเนื้อใหญ่ในเด็กปฐมวัย เช่น การยืน เดิน วิ่ง ปีนปุาย กลิ้ง กระโดด 
โดยการใช้แขน ขา เท้า และล าตัว ในการเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่ว จะท าให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวได้ดีกว่า
เด็ก ปฐมวัยท่ีเคลื่อนไหวอย่างเช่ืองช้า ดังนั้นผู้สอนจะต้องเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยได้ออกไปวิ่งเล่น ออกก าลังกาย ไม่ใช่
ใช้เวลาให้หมดไปกับการนั่งโต๊ะเขียนหนังสือ หรืออ่านหนังสือ 

         จากการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่โดยกิจกรรมเกมกลางแจ้ง 
โดยใช้กิจกรรมเกมกลางแจ้ง 8 กิจกรรม ได้แก่  

1) เกมวิ่งซิกแซ็ก   
2) เกมกระโดดตามรอยเท้า    
3) เกมวิ่งเก็บของ    
4) เกมเลี้ยงลูกฟุตบอล   
5) เกมโยนบอลลงตะกร้า    
6) เกมลิงชิงบอล    
7) เกมโยนโบว์ลิ่ง  
8) เกมตักลูกปิงปอง 
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       โดยกิจกรรมแต่ละกิจกรรมจะมีกฎกติกาการเล่น อุปกรณ์ส าหรับท ากิจกรรมเกมกลางแจ้งที่แตกต่างกันในแต่ละ
ครั้งเพื่อให้กิจกรรมดูน่าสนใจ  เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และให้รู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งท่ีท ากิจกรรมเกมกลางแจ้ง 
          จากการที่ผู้วิจัยได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2  ที่โรงเรียนเทศบาล1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) 
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร  นักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1/1  ในวันท่ี  4  ธันวาคม 2563  ถึงวันท่ี  25  มกราคม  2564  
พบว่าโรงเรียนไม่มีการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง แต่เป็นการจัดกิจกรรมอยู่แต่ในห้องเรียนคือกิจกรรมเคลื่อนไหวจังหวะ ท าให้
เด็กเกิดป๎ญหาของการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่ไม่แข็งแรง ซึ่งส่งผลให้เด็กบางคนมีสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงหรือ
กล้ามเนื้ออ่อนล้าได้ง่ายเวลาท ากิจกรรมนานๆ 
           ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญของการส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่โดยกิจกรรมเกมกลางแจ้ง จึงจัด
กิจกรรมเกมกลางแจ้งที่แตกต่างกันออกไป เกิดความสนุกสนาน น่าตื่นเต้น โดยเริ่มจากกิจกรรมง่ายๆ เช่นเกมเลี้ยงลูก
ฟุตบอล  เกมกระโดดตามรอยเท้า  เกมวิ่งเก็บของ ฯลฯ เพื่อให้เด็กได้ฝึกและพัฒนาความพร้อมในการใช้กล้ามเนื้อมัด
ใหญ่ของเด็กปฐมวัยต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัยโดยกิจกรรมเกมกลางแจ้งของนักเรียน           

ช้ันอนุบาล 1/1 ก่อน และหลังการจัดกิจกรรม 
 

แนวคิด และทฤษฎีหรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

         ฐิติมาพร ชัยสมุทร (2556,บทคัดย่อ) การวิจัยเรื่องผลของการใช้กิจกรรมการเล่นกลางแจ้งที่มีต่อความพร้อมใน

การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กปฐมวัยชั้นปีท่ี 1 โรงเรียนอันนาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

ความพร้อมในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กปฐมวัยชาย-หญิง ช้ันปีที่ 1 ก่อนและหลังการท ากิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง 

ผลการวิจัยพบว่า ความพร้อมในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กปฐมวัยชั้นปีท่ี 1 ด้านการเคลื่อนไหวอยู่กับที่การเคลื่อนไหว

เคลื่อนที่การเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์คุณลักษณะของ การใช้กล้ามเนื้อใหญ่และโดยรวม หลังการจัดกิจกรรมการเล่น

กลางแจ้งสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมี นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

         จารุ รุ่งเรือง (2542:50) ที่ได้ศึกษาผลจากการให้เด็กได้ทดลองท ากิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ พบว่าการที่

เด็กจะมีพัฒนาการเคลื่อนไหวได้ดนีั้นต้องอาศัยการท างานประสานกันระหว่างกล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็กและ

นับวันที่เด็กโตขึ้นเราพบว่าเด็กสามารถท ากิจกรรมที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นได้ในท านองเดียวกันเราก็พบว่าเด็กแต่ละคนมีความ

แตกต่างกันเด็กบางคนสามารถท ากิจกรรมต่างๆได้ก้าวหน้ากว่าบุคคลอื่นและบางคนพัฒนาการก็ล้าหลัง งุ่มง่าม กว่า

เพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกัน 

         พัชนี สุวรรณชัย (2542:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาและเปรียบเทียบผลการเรียนกิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง แบบเป็น

สถานีที่มีต่อสมรรถภาพทางกลไกของนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ผลการศึกษาพบว่า เมื่อสิ้นสุดการเรียนตาม

แผนการสอนแล้ว นักเรียนมีสมรรถภาพทางกลไกในแต่ละรายการพัฒนาข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
           ประชากร  คือ นักเรียนชายหญิงจ านวน 21 คน ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันเรียนอนุบาล 1/1โรงเรียนเทศบาล1 (เกริก
กฤติยาอุปถัมภ์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหว่าง 3-4 ปี ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันเรียน อนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียน

ที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 21 คน ของโรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) สังกัด เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 

โดยเลือกแบบเจาะจง 

 

ตัวแปรที่ศึกษา 
            ตัวแปรต้น ได้แก่ การใช้เกมกิจกรรมเกมกลางแจ้ง 
            ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะด้านกลา้มเนื้อมดัใหญ่ 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

           1) กิจกรรมกลางแจ้ง หมายถึง กิจกรรมทีเ่ปิดโอกาสให้เดก็ได้เคลื่อนไหวออกก าลังหรือประกอบกิจกรรมการเล่น
ในสนามนอกห้องเรียนโดยมีจุดมุ่งหมายส่งเสรมิพัฒนาการด้านร่างกาย โดยเฉพาะกล้ามเนื้อมดัใหญ่ของเด็กเป็นหลัก 
และรวมไปถึงส่งเสรมิพัฒนาการดา้นอารมณ-์จิตใจ สังคม และสติปญ๎ญา ของเด็กอีกด้วย  
          ซึ่งการจัดศึกษาวิจัยในครัง้นี้ ผู้วิจัยใช้กิจกรรมเกมกลางแจ้ง 8 กิจกรรม ประกอบด้วย 1.เกมวิง่ซิกแซ็ก   2.เกม
กระโดดตามรอยเท้า  3.เกมวิ่งเก็บของ   4.เกมเลี้ยงลูกฟุตบอล  5.เกมโยนบอลลงตะกร้า   6.เกมลิงชิงบอล   7.เกมโยน
โบว์ลิ่ง  8.เกมตักลูกปิงปอง   
          2) กล้ามเนื้อมัดใหญ่ หมายถึง กล้ามเนื้อบริเวณล าตัว แขน ขา รวมไปถึงความสัมพันธ์กันของอวัยวะต่าง ๆ 
ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่จะช่วยให้เด็ก ๆ รู้จักการทรงตัว สร้างสมดุลให้กับร่างกายได้ มีความแข็งแรง มีความ
ทะมัดทะแมง ความไวในการเปลี่ยนท่าทาง และมีทักษะที่ดีในการเล่นกีฬา 
          3)เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กในวัยเริ่มแรกของชีวิต หรือที่เรียกว่า “เด็กปฐมวัย” คือ วัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี 
จัดได้ว่าเป็นระยะที่ส าคัญที่สดุของชีวิต ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม บุคลิกภาพ โดยเฉพาะด้านสติป๎ญญา จะเจริญมาก
ที่สุดในช่วงนี้ และพัฒนาการใด ๆ ในวัยนี้จะเป็นพื้นฐานท่ีมีความส าคัญต่อพัฒนาการในช่วงอื่น ๆ ของชีวิตเป็นอย่างมาก 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

         1. ข้ันตอนการสร้างและหาคุณภาพแผนจัดประสบการณ์กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง ไดด้ าเนินการดังนี้ 
   ขั้นตอนการสรา้งเครื่องมือ 
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          1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมกลางแจ้ง 
ได้แก่ เอกสารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 การจัดกิจกรรมตามตารางประจ าวัน 6 กิจกรรมหลัก เอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเกมกลางแจ้งและศึกษาพัฒนาการตามช่วงวัย 
           1.2 ก าหนดองค์ประกอบของแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมกลางแจ้งซึ่งก าหนดองค์ประกอบดังน้ี 
   1) ช่ือแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
   2) ช่ือหน่วยการเรียนรู ้
   3) วัน เดือน ปี 
   4) ระยะเวลาในการจดัประสบการณ์การเรยีนรู้ 
   5) จุดประสงค์การเรยีนรู ้
   6) สาระการเรียนรู ้
    - สาระที่ควรเรียนรู ้
    -ประสบการณส์ าคญั 
   7) กิจกรรมการเรียนการสอน 
    - ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
    - ขั้นสอน 
    - ขั้นสรุปบทเรียน 
   8) สื่อการเรียนรู ้
   9) การวัดและประเมินผล 
   10) บันทึกผลหลังการจดักิจกรรม 
              1.3 จัดท าแผนการจัดประสบการณ์การส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัยโดยกิจกรรมเกม
กลางแจ้งทั้งหมด  8 แผนได้แก่ 1)แผนการจัดกิจกรรมเกมกลางแจ้งเกมวิ่งซิกแซ็ก 2)แผนการจัดกิจกรรมเกมกลางแจ้ง
เกมกระโดดตามรอยเท้า 3)แผนการจัดกิจกรรมเกมกลางแจ้งเกมวิ่งเก็บของ  4)แผนการจัดกิจกรรมเกมกลางแจ้งเกม
เลี้ยงลูกฟุตบอล 5)แผนการจัดกิจกรรมเกมกลางแจ้งเกมโยนบอลลงตะกร้า  6)แผนการจัดกิจกรรมเกมกลางแจ้งเกมลิงชิง
บอล  7) แผนการจัดกิจกรรมเกมกลางแจ้งเกมโยนโบว์ลิ่ง  8)แผนการจัดกิจกรรมเกมกลางแจ้งเกมตักลูกปิงปอง           
โดยในแต่ละเกมจะมีอุปกรณ์ที่เล่นแตกต่างและเหมือนกันในบางเกม 
              1.4 น าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมเกมกลางแจ้ง ไปให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบ
ความเหมาะสมของแผนกิจกรรมเกมกลางแจ้ง 
              1.5 น าความคิดเห็นจากแบบประเมินแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมกลางแจ้งของผู้เช่ียวชาญ         
ทั้ง 3 ท่าน มาหาค่าเฉลี่ย (X) และแปลความหมายโดยก าหนดเกณฑ์การประเมินความคิดเห็น 5 ระดับ ดังนี้  
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51-5.00 หมายถึง มีคุณภาพในระดับมากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.51-4.50 หมายถึง มีคุณภาพในระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.51-3.50 หมายถึง มีคุณภาพในระดับปานกลาง    
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.51-2.50 หมายถึง มีคุณภาพในระดับน้อย 
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ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00-1.50 หมายถึง มีคุณภาพในระดับน้อยท่ีสุด 
 ปรากฏว่าผลการประเมินความเหมาะสมของแผนกิจกรรมเกมกลางแจ้ง โดยมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสม (4.18) 
อยู่ในช่วงมีคุณภาพในระดับมาก  
               1.6 ปรับปรุงแผนการจดัประสบการณต์ามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญที่ให้แก้ไข 
จากท่ีให้ผู้เช่ียวชาญได้ตรวจสอบแล้วไมม่ีข้อแก้ไขเสนอแนะใดๆ 
               1.7 น าแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมกลางแจ้งที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปจัดท าฉบับสมบูรณ์               
เพื่อน าไปใช้จัดกิจกรรมการสอนเด็กปฐมวัยต่อไป 
            2. การสร้างและหาคุณภาพของแบบสังเกตพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่เพื่อน าไปใช้ในการสังเกตก่อนและหลัง
การจัดกิจกรรมการสอน ในการใช้แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมกลางแจ้งโดยด าเนินการสร้างและหาคุณภาพ
เครื่องมือดังน้ี 
              2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการจากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
เพื่อสร้างแบบสังเกตความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ได้แก่ 1.เด็กสามารถควบคุมการวิ่งได้อย่างรวดเร็ว -ช้าลง
และหยุดได้โดยไม่เสียการทรงตัว 2.รับลูกบอลที่กระดอนจากพ้ืนได้ด้วยมือท้ังสองข้าง  3.วิ่งซิกแซ็กจากต้นทาง-ปลายทาง  
4.การเดินส้นเท้าต่อปลายเท้าไปข้างหน้าตามเส้นที่ก าหนด   ซึ่งมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ ระดับคุณภาพ 3 คือ ดี 
หมายถึง เด็กสามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ 
                 ระดับคุณภาพ 2 คือ พอใช้ หมายถึง เด็กสามารถปฏบิัติตามเกณฑไ์ด้บางเล็กน้อย 
                 ระดับคุณภาพ 1 คือ ปรับปรุง หมายถึง เด็กไมส่ามารถปฏิบัตติามเกณฑ์ที่ก าหนดได้ 
             2.2 สร้างแบบสังเกตความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ เด็กสามารถควบคุมการวิ่งได้อย่างรวดเร็ว-ช้าลง
และหยุดได้โดยไม่เสียการทรงตัว รับลูกบอลที่กระดอนจากพื้นได้ด้วยมือทั้งสองข้าง   วิ่งซิกแซ็กจากต้นทาง-ปลายทาง   
การเดินส้นเท้าต่อปลายเท้าไปข้างหน้าตามเส้นท่ีก าหนด  ระดับเกณฑ์การประเมิน 
 
(ควบคุมการวิ่งได้อย่างรวดเร็ว-ช้าลง และหยดุได้โดยไม่เสยีการทรงตัว) 
เกณฑ์การตัดสิน 
 ระดับคณุภาพ 3 หมายถึง ดี คือ ว่ิงอย่างรวดเร็วและหยดุได้โดยไมเ่สยีการทรงตัว 
 ระดับคณุภาพ 2 หมายถึง พอใช้ คือ วิ่งอย่างรวดเร็วและหยุดได้แตเ่สียการทรงตัวเล็กน้อย 
 ระดับคณุภาพ 1 หมายถึง ปรับปรงุ คือ ว่ิงได้ช้าและหยุดเสียการทรงตัว 
(รับลูกบอลที่กระดอนจากพ้ืนไดด้ว้ยมือท้ังสองข้าง) 
เกณฑ์การตัดสิน 
 ระดับคณุภาพ 3 หมายถึง ดี คือ รับลูกบอลที่กระดอนจากพ้ืนด้วยมอืท้ังสองข้างได้โดยไม่ใช้ล าตัวช่วย 
 ระดับคณุภาพ 2 หมายถึง พอใช้ คือ รับลูกบอลที่กระดอนจากพ้ืนดว้ยมือท้ังสองข้างได้โดยใช้ล าตัวช่วย 
 ระดับคณุภาพ 1 หมายถึง ปรับปรงุ คือ รับลูกบอลที่กระดอนจากพ้ืนไม่ได้ 
(ว่ิงซิกแซ็กจากต้นทาง-ปลายทาง) 
เกณฑ์การตัดสิน 
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 ระดับคณุภาพ 3 หมายถึง ดี คือ ว่ิงซิกแซ็กจากต้นทาง-ปลายทางไดอ้ย่างคล่องแคล่ว 
 ระดับคณุภาพ 2 หมายถึง พอใช้ คือ วิ่งซิกแซ็กจากต้นทาง-ปลายทางได้แตไ่ม่คล่องแคล่ว 
 ระดับคณุภาพ 1 หมายถึง ปรับปรงุ คือ วิ่งซิกแซ็กจากต้นทาง-ปลายทางไม่คล่องแคล่วและล้ม 
(การเดินส้นเท้าต่อปลายเท้าไปข้างหน้าตามเส้นท่ีก าหนด) 
เกณฑ์การตัดสิน  
 ระดับคณุภาพ 3 หมายถึง ดี คือ เดินส้นเท้าต่อปลายเท้าไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่องคล่องแคล่วและทรงตัว
ได้ด ี
 ระดับคณุภาพ 2 หมายถึง พอใช้ คือ เดินส้นเท้าต่อปลายเท้าไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่องและทรงตัวได้ดี 
 ระดับคณุภาพ 1 หมายถึง ปรับปรงุ คือ เดินส้นเท้าต่อปลายเท้าไปขา้งหน้าอย่างต่อเนื่องไมไ่ด้ 
 2.3 น าแบบสังเกตให้ไปใหผู้้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยพิจารณาลงความ
คิดเห็นว่าสอดคล้องกับพัฒนาการ/พฤติกรรมที่วัด หรือไม่ และตรงตามนิยามศัพท์ โดยก าหนดเกณฑก์ารประเมิน ดังนี้ 
               +1     หมายถึง ถ้าแน่ใจว่าเครื่องมือมีความสอดคล้อง 
                 0    หมายถึง ถ้าไม่แน่ใจว่าเครื่องมอืมีความสอดคล้อง 
                -1     หมายถึง ถ้าแน่ใจว่าเครื่องมือไมม่ีความสอดคลอ้ง 
               2.4 น าแบบสังเกต/แบบวัดประเมินท่ีได้รับจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านมาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) พบว่าถ้าค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป จากการค านวณค่า IOC ของแบบสังเกตความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมดั
ใหญ่ จ านวน 4 ข้อพบว่าค่า IOC เท่ากับ 1.00 มีความสอดคล้องทุกข้อ 
               2.5 น าแบบสังเกตที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดสอบก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการสอนเด็กปฐมวัย
ต่อไป 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

           การศึกษาวิจัยในช้ันเรียนครั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินข้ันตอนโดยการทดลองใช้แผนการจดัประสบการณ์กิจกรรมเกม

กลางแจ้งโดยใช้กับนักเรยีนช้ันอนุบาล 1/1 โรงเรียนเทศบาล1 (เกรกิฤตยาอุปถัมภ์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

จ านวน 21 คน 

 

คร้ังท่ี เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
1 09.30-11.00 น. เกมวิ่งซิกแซ็ก  
2 09.30-11.00 น. เกมกระโดดตามรอยเท้า  
3 09.30-11.00 น. เกมวิ่งเก็บของ  
4 09.30-11.00 น. เกมเลีย้งลูกฟุตบอล  
5 09.30-11.00 น. เกมผึ้งน้อยท ารัง  
6 09.30-11.00 น. เกมลิงชิงบอล  
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7 09.30-11.00 น. เกมโยนโบว์ลิ่ง  
8 09.30-11.00 น. เกมตักลูกปิงปอง  

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การหาคุณภาพของแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมชุดสื่อของเล่นท่ีก าหนดไว้ 
2. หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมกับลักษณะพฤติกรรมโดยหาค่า Index of congruence (IOC) 

สถิติส าหรับวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ 
3. หาค่าร้อยละความก้าวหน้า สูตรค านวณค่าร้อยละความก้าวหน้ารายบุคคลและร้อยละความก้าวหน้า            

ทั้งช้ันเรียน 
 

ผลการวิจัย 

          จากการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี พบว่าเด็กมีคะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดกิจกรรมเท่ากับ 1.57  และหลังการจัดกิจกรรม
เท่ากับ 2.67   และเมื่อเปรียบเทียบท้ังช้ันเรียนพบว่าคะแนนร้อยละความก้าวหน้าทั้งช้ันเรียนเท่ากับ 36.67 แสดงว่า
นักเรียนปฐมวัยท่ีไดร้ับการจดักิจกรรมเกมกลางแจ้งเพื่อส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมดัใหญ่มีคะแนนร้อยละ
ความก้าวหน้าสูงขึ้น 
ตารางที่ 1  เปรียบเทียบผลคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรยีนทุกคนก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 

เลขที ่ ชื่อ-สกลุ คะแนนก่อน คะแนนหลัง 
ผลต่าง
คะแนน 

ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

1 ด.ช.ณัฐพงศ์ ดวงแก้ว 1 2 1 33.33 

2 ด.ช.สนุ๊ก 3 3 0 0 
3 ด.ช.สุภวัฒน์ เต็มปลืม้ 2 3 1 33.33 
4 ด.ช.ปภิณวิช หงษ์ทอง 3 3 0 0 
5 ด.ญ.กชกร จิตเจรญิ 1 2 1 33.33 
6 ด.ญ.มุกฑิตา โพธิ์ไกร 1 2 1 33.33 
7 ด.ญ.กชกร ทิพย์เจิง 2 3 1 33.33 
8 ด.ญ.ณัฐวดี อินอ่อน 1 3 2 66.67 
9 ด.ญ.กัญญาภัทร วงศ์ฐนวัฒน์ 2 3 1 33.33 
10 ด.ญ.พิชชานันท์ ด่อนคร้าม  2 3 1 33.33 
11 ด.ญ.ณัฐพร เจริญธนพันธ ์ 1 3 2 66.67 
12 ด.ญ.บญุฑริกา มากด ี 1 2 1 33.33 
13 ด.ช.ปรเมษฐ์ ประเสริฐศักดิ ์ 1 3 2 66.67 
14 ด.ญ.ชัชชญา ชัยประเสริฐ 2 3 1 33.33 
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เลขที ่ ชื่อ-สกลุ คะแนนก่อน คะแนนหลัง 
ผลต่าง
คะแนน 

ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

15 ด.ญ.พิชชาภา โชตผิลารัตน ์ 2 3 1 33.33 
16 ด.ช.ณัฏฐกติติ วรศลิป ์ 1 3 2 66.67 
17 ด.ญ.รุ้ง เพชร 1 2 1 33.33 
18 ด.ช.อนุศิลฏ์ ราชสุภา 1 2 1 33.33 
19 ด.ญ.ปญุยนุช สิงห์ทอง 2 3 1 33.33 
20 ด.ช.เมธิชัย อนันวงศ์ 2 3 1 33.33 
21 ด.ญ.สุชาดา บุญปก 1 2 1 33.33 

 
จากตารางที่ 1 พบว่าโดยภาพรวมคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกคน ตั้งแต่ 1.57 ถึง 2.67 แสดงว่า
นักเรียนปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมเกมกลางแจ้งพัฒนาด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่มีคะแนนร้อยละความก้าวหน้าสูงขึ้น 
 
ตารางที่ 2  เปรียบเทียบผลคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรยีนท้ังช้ันเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 
 

คะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดกจิกรรม คะแนนเฉลี่ยหลังการจัดกิจกรรม 
คะแนนร้อยละความก้าวหน้า 

ทั้งชั้นเรียน 
1.57 2.67 36.67 

 
      จากตารางที่ 2 พบว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการจดักิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรมเท่ากับ 1.57 และ 2.67 
ตามล าดับและเมื่อเปรียบเทียบทั้งช้ันเรียนพบว่าคะแนนร้อยละความก้าวหน้าท้ังช้ันเรียนเท่ากับ 36.67 
แผนภูมิแท่ง 

          เปรียบเทียบผลคะแนนรอ้ยละความก้าวหน้าของการส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญโ่ดยกิจกรรมเกม

กลางแจ้งของเด็กปฐมวัยของนักเรยีนช้ันอนุบาล1/1 ท้ังช้ันเรียนก่อนและหลังก่อนจัดกิจกรรม 
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สรุปผลผลการวิจัย 

          ในช้ันเรียนพบว่าการส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่โดยกิจกรรมเกมกลางแจ้งของเด็กปฐมวัย                  
โดยภาพรวมคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกคน ตั้งแต่ (1.57) ถึง (2.67)  เมื่อเปรียบเทียบ             
ทั้งช้ันเรียนพบว่าคะแนนร้อยละความก้าวหน้าทั้งช้ันเรียนเท่ากับ 36.67 การวิจัย 
          การศึกษาวิจัยในช้ันเรียนเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่โดยกิจกรรมเกมกลางแจ้งของเด็กปฐมวัย
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัยโดยกิจกรรมเกมกลางแจ้ง ของนักเรียนช้ันอนุบาล 1/1 
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเกมกลางแจ้ง ผลการศึกษาวิจัยพบว่าร้อยละความก้าวหน้าของนักเรียนทั้งช้ันเรียนมี
ระดับสูงขึ้นที่เป็นเช่นนี้  ผู้วิจัยสามารถอภิปรายได้ดังนี้ผู้วิจัยสามารถอภิปรายได้ดังนี้ ในการจัดกิจกรรมเกมกลางแจ้งเพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ผู้วิจัยได้ใช้กิจกรรมเกมกลางแจ้ง 8 กิจกรรม ได้แก่ 1) เกมวิ่งซิกแซ็ก  2) เกมกระโดด
ตามรอยเท้า  3) เกมวิ่งเก็บของ  4) เกมเลี้ยงลูกฟุตบอล  5) เกมโยนบอลลงตะกร้า  6) เกมลิงชิงบอล 7) เกมโยนโบว์ลิ่ง  
8)เกมตักลูกปิงปอง  กิจกรรมทั้ง 8 กิจกรรมได้ส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ เด็กสามารถควบคุมการวิ่งได้อย่าง
รวดเร็ว-ช้าลงและหยุดได้โดยไม่เสียการทรงตัว รับลูกบอลที่กระดอนจากพ้ืนได้ด้วยมือท้ังสองข้าง  วิ่งซิกแซ็กจากต้นทาง-
ปลายทาง  การเดินส้นเท้าต่อปลายเท้าไปข้างหน้าตามเส้นที่ก าหนด  ซึ่งสอดคล้องกับของ(สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์ ,2547 
:22) และวาโร เพ็งสวัสดิ์ (2540:9)   
 

ข้อเสนอแนะ  
    1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้  

1.1 เกมกลางแจ้งบางเกมยากครูผูส้อนต้องอธิบายและสาธิตอยา่งละเอียดหลายๆรอบให้กับเด็ก 
1.2 กิจกรรมควรมีความเหมาะสมกับช่วงอายุของเด็ก  
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การส่งเสรมิพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัย  
โดยใช้เกมการละเล่นพ้ืนบ้าน 

Promoting the development of large muscles in preschool 
children By using folk games. 
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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัย โดยใช้เกม

การละเล่นพ้ืนบ้านของเด็กปฐมวัย กลุ่มประชากรที่ศึกษาได้แก่ เด็กปฐมวัยอายุ 5-6 ปี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ จ านวน 27 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ แบบวัดประเมิน
พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อ
มัดใหญ่ของเด็กปฐมวัย โดยใช้เกมการละเล่นพื้นบ้าน แบบประเมินแบบทดสอบพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ และเกม
การละเล่นพ้ืนบ้าน 4 กิจกรรม ใช้ระยะเวลาการทดลอง 8 ครั้ง สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลการหาค่าร้อยละความก้าวหน้า  

ผลการวิจัยพบว่า 
เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการในด้านความสามารถกล้ามเนื้อมัดใหญ่ โดยภาพรวมคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของ

นักเรียนเพิ่มขึ้นจ านวน 27 คน ตั้งแต่ 5.6 ถึง 8.9 และเมื่อเปรียบเทียบทั้งช้ันเรียนพบว่าคะแนนร้อยละความก้าวหน้าทั้ง
ช้ันเรียนเท่ากับ 33 

 
ค าส าคัญ : กล้ามเนื้อมัดใหญ่  การใช้เกมการละเล่นพ้ืนบ้าน 

 

Abstract 
 

This research is justified for education and training of the large vulnerability of orientation 
children using games, child behavior, teachers, teachers, students studying early childhood 5-6 years. 
Semester 2 January 2020, Lan Man Kindergarten School Number of 27 people who used 
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communication service, learning management, developmental mass muscle competition 
development test, muscular competition development test The big and game of the mettle test 4 
activities were conducted with 8 trials 

 
The research results were found that 
Orientation children improved their ability to play big muscles.Overall, 27 students' interest 

percentage score increased from 5.6 to 8.9, and in the past, the whole class found that the 
percentage of evils across the 33 class. 
Keywords : big balls of meat, use of the game of stealing. 

 
บทน า 
 การอบรมและเลี้ยงดูแก่เด็กปฐมวัยมีความส าคัญอย่างมาก เนื่องจากเด็กวัยนี้ต้องการการเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อม
รอบตัว ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ด้าน จากบิดา มารดา คนรอบข้างและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดพัฒนาการที่เป็น
รากฐานของบุคลิกภาพ อุปนิสัย และการเจริญเติบโตทั้งทางร่างกายและจิตใจ สมอง สติป๎ญญา ความสามารถ เพราะเด็ก
ในช่วงตั้งแต่ปฏิสนธิในครรภ์แม่จนถึง 4 ปี  ระบบประสาทและสมองจะเจริญเติบโตในอัตราสูงสุด (ประมาณ 80 % ของ
ผู้ใหญ่) การอบรมปลูกฝ๎งสร้างเสริมพัฒนาการทุกด้านให้แก่เด็กปฐมวัยได้เจริญเติบโตเต็มศักยภาพในช่วงอายุนี้  จะเป็น
รากฐานที่ดีจะให้เขาเติบโตเป็นเยาวชนและพลเมืองที่ดี เฉลียวฉลาด คิดเป็น ท าเป็น และมีความสุข เด็กปฐมวัยจะมีชีวิต
รอดและเติบโตได้ก็ด้วยการพึ่งพาพ่อแม่ และผู้ใหญ่ที่ช่วยเลี้ยงดู ปกปูองจากอันตราย หากผู้ใหญ่ให้ความรักเอาใจใส่
ใกล้ชิด อบรมเลี้ยงดูโดยเข้าใจเด็กพร้อมจะตอบสนองความต้องการพื้นฐานที่เปลี่ยนไปตามวัยได้อย่างเหมาะสมให้สมดุล
กันทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติป๎ญญา และสังคมแล้ว เด็กจะเติบโตแข็งแรงแจ่มใส มีความมั่นคงทางใจ   รู้ภาษา  
ใฝุรู้ และใฝุดี พร้อมที่จะพัฒนาตนเองในขั้นต่อไป ให้เป็นคนเก่งและคนดีอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขและมีประโยชน์ 
กล้ามเนื้อมัดใหญ่ เปรียบเสมือนรากฐานส าคัญของระบบการเรียนรู้ทั้งหมด เพราะหากพื้นฐานทางร่างกายไม่แข็งแรง            
ก็ยากที่ระบบการเรียนรู้ของร่างกายในส่วนต่าง ๆ จะท างานได้เต็มที่ พ่อแม่สามารถส่งเสริมโดยการให้ลูกรักเดินด้วย
ตัวเองเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อที่ใช้ในการทรงตัว เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ของแขนและขา เช่น การฝึกให้ลูกได้ปีนปุาย 
เดินเอง ล้มเอง ก็เป็นทักษะหนึ่งที่ลูกจะได้เรียนรู้ และใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่อย่างระมัดระวังในครั้งต่อไป การใช้และบังคับ
กล้ามเนื้อต่าง ๆ จะดีขึ้นมาก เด็กจึงชอบการเคลื่อนไหวมากกว่าที่จะอยู่เฉย หรือแม้แต่การออกไปเล่นกีฬา เช่น การฝึก
โยนรับลูกบอล และในส่วนของการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ การให้อิสระลูกรักในการวิ่งเล่นในสวนสาธารณะ  การเล่นดิน
เล่นทราย ล้วนเป็นกิจกรรมที่สร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ยิ่งไปกว่านั้น ยังเป็นการสร้างพื้นฐานทักษะด้าน
อารมณ์และสังคมได้อีกด้วย จะเห็นได้ว่าพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ มีผลอย่างมากต่อพัฒนาการการเรียนรู้ในด้านอื่น ๆ 
ของลูก และแน่นอนว่า หากลูกขาดการพัฒนาทักษะดังกล่าวในช่วงวัยที่พวกเขาต้องการนั้น จะท าให้พัฒนาการของพวก
เขาล่าช้ากว่าวัย 
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การละเล่นพื้นบ้านเป็นกิจกรรมที่ท าให้เด็กสนุกสนานเพลิดเพลิน ผ่อนคลายความเครียดและท าให้เด็กเรียนรู้
เรื่องราวเกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้อม และเป็นกระบวนการพัฒนาการในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านร่างกายเป็น                  
การเสริมสร้างพัฒนากล้ามเนื้อแข็งแรง คล่องแคล่วว่องไวด้านอารมณ์และสังคม การเล่นสอนให้เด็กรู้จักเหตุผล ปรับตัว
ให้เข้ากับสังคม อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ รู้จักกติกาในสังคม รู้จักแบ่งป๎นท าให้เด็กมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่น นอกจากนั้น
การเล่นยังท าให้เด็กมีอารมณ์แจ่มใสรู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเอง ด้านสติป๎ญญา การเล่นท าให้เด็กมีโอกาสแสดง
ความคิดตามสภาพแวดลอ้ม มีโอกาสแสดงออกเรียนรู้ที่จะใช้ความคิดริเริม่สร้างสรรค์ส่งเสริมให้เกิดจิตนาการ ฉะนั้น การ
เล่นจึงเป็นกิจกรรมที่ส าคัญในวัยด าท าให้เด็กสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพในสังคมการละเล่น
ต่างกับกีฬาการละเล่นแตกต่างจากกีฬาตรงที่การละเล่น จัดท าเพื่อมุ่งความสนุกสนานเป็นใหญ่ไม่มุ่งที่จะเอาชนะกันอย่าง 
ทั้งนี้ประโยชน์ของการละเล่นพื้นบ้านเป็นการละเล่นเพื่อการออกก าลังกายที่จะท าให้เด็กเกิดสมรรถภาพทางกายที่ดี         
มีความสุขสนุกสนานและพัฒนาการทางด้านสังคมอีกท้ังเป็นการละเล่นที่ไม่เน้นอุปกรณ์หรือเครื่องประกอบการเล่นมาก
นักวัสดุที่ใช้หาง่ายสะดวกสบายและประหยัด (วิราภรณ์ ปนาทกูล, 2531: 11-13) 

จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พบว่า เด็กปฐมวัยส่วนใหญ่มีทักษะทางด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่ยังไม่ค่อย
แข็งแรง ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาในเรื่องของการฝึกการละเล่นพื้นบ้านที่มีต่อพัฒนาการของปฐมวัย  โดยการฝึก
การละเล่นพ้ืนบ้านเพ่ือให้เกิดการพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ โดยผู้ศึกษาค้นคว้าเช่ือว่า การฝึกกิจกรรมการละเล่น
พื้นบ้าน นอกจากจะช่วยให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่ดี แล้วยังจะช่วยปลูกฝ๎งให้เด็กได้ตระหนักและเห็น
คุณค่าความส าคัญและรักในการออกก าลังกาย 
 จากความส าคัญและความเป็นมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงความส าคัญของการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่โดยใช้เกม
การละเล่นพื้นบ้าน เพื่อให้เกิดการพัฒนาการทางด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น โดยผู้ศึกษาค้นคว้า
เช่ือว่า การฝึกกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน นอกจากจะช่วยให้เด็กปฐมวัยมีความเพลิดเพลินกับการเล่นอย่างเป็นอิสระ 
แล้วยังจะช่วยปลูกฝ๎งให้เด็กได้ตระหนักและเห็นคุณค่าความส าคัญและรักในการออกกาลั งกายแบบยั่งยืนสะดวกและ
ประหยัดค่าใช้จ่ายที่สูงในการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหว อันเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาสังคมน าไปสู่การเป็นพลเมืองที่ดีมี
สมรรถภาพทางกลไกและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ที่ดี 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัย โดยใช้เกมการละเล่นพ้ืนบ้านของเด็กปฐมวัย 
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 

 
แนวคิด และทฤษฎีหรือวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 (สรวงสุดา มูลมา (2559) ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ โดยใช้กิจกรรม 
การละเล่นพ้ืนบ้าน พบว่า การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสามารถของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติป๎ญญา
ระดับปฐมวัยในการใช้ กล้ามเนื้อมัดใหญ่ โดยวิธีฝึกการใช้กล้ามเนื้อด้วยกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยคือ นักเรียนที่มี ความบกพร่องทางสติป๎ญญา ช้ันอนุบาล 1 โรงเรียนอุบลป๎ญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี            
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มีระดับสติป๎ญญา 50-70 อายุ 6-10 ปี ด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2549 จ านวน 8 คน คัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง ด าเนินการ ทดลอง 8 สัปดาห์ๆ ละ 5 วัน วันละ 45 นาที ใช้วิธีการทดลองแบบ 
One group pretest-posttest design เครื่องมือท่ีใช้ในการ วิจัย เป็นแผนการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมการละเล่น
พื้นบ้าน และแบบประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ Wilcoxon matched 
pair signed ranks test ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติป๎ญญา ระดับปฐมวัย ช้ันอนุบาล 1 หลังจาก
ได้รับการฝึกใช้กล้ามเนื้อด้วยกิจกรรม การละเล่นพ้ืนบ้านมีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่สงูขึ้นอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ) 
 ฐิติมาพร ชัยสมุทร (2556) ศึกษาวิจัยเรื่อง ผลของการใช้กิจกรรมการเล่นกลางแจ้งที่มีต่อความพร้อมใน          
การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ พบว่า วิจัยเรื่องผลของการใช้กิจกรรมการเล่นกลางแจ้งที่มีต่อความพร้อมในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่
ของเด็กปฐมวัยชั้นปีท่ี 1 โรงเรียนอันนาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพร้อมในการใช้
กล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กปฐมวัยชาย-หญิง ช้ันปีที่ 1 ก่อนและหลังการท ากิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง กลุ่มตัวอย่าง คือ         
เด็กปฐมวัยช้ันปีที่ 1 อายุระหว่าง 3-4 ปี จ านวน 20 คน ซึ่งได้จากการสุ่มอย่างง่ายจาก จ านวนประชากรของโรงเรียน         
อันนาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดกิจกรรม          
การเล่นกลางแจ้งส าหรับเด็กปฐมวัยช้ันปีที่ 1 จ านวน 24 กิจกรรม ส าหรับการทดลอง 8 สัปดาห์และแบบสังเกต
พฤติกรรมเกี่ยวกับความพร้อมในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ของเด็กปฐมวัยช้ันปีที่ 1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 
ค่าเฉลี่ย( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)และ การทดสอบค่าที(t-test) ) 
สรุปได้ว่า กิจกรรมเกมกลางแจ้งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อมุ่งพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสติป๎ญญา และ
ด้านสังคมให้แก่เด็กปฐมวัย ผ่านการเล่นหลากหลายแบบโดยมีจุดมุ่งหมายให้เด็กเจริญเติบโตเหมาะสมตามวัย                
ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้คล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน ซึ่งการจัดเกมกลางแจ้งจะช่วยให้เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อ         
มัดใหญ่ได้ดี เด็กปฐมวัยเป็นช่วงวัยท่ีเด็กมีความส าคัญอย่างมากในการพัฒนาการในทุกๆด้าน 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ เด็กปฐมวัยชาย – หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันเรียน อนุบาลปีที่ 3          
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 27 คน ของโรงเรียนอนุบาลลานกระบือ สังกัด เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชรเขต 1  

กลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กปฐมวัยชาย – หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันเรียน อนุบาลปีที่ 3             
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 27 คน ของโรงเรียนอนุบาลลานกระบือ สังกัด เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชรเขต 1 โดยเลือกทั้งหมด 
ตัวแปรที่ศึกษา 
      ตัวแปรต้น ได้แก่ เกมการละเล่นพ้ืนบ้าน 
  ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
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การละเล่นพ้ืนบ้าน หมายถึง กิจกรรมนันทนาการประเภทเกมที่สามารถส่งเสริม พัฒนาอารมณ์สุข สนุกสนาน 
การละเล่นพ้ืนบ้านของไทยเป็นกิจกรรมที่ยอมรับร่วมกันในสังคมว่าเป็นภูมิป๎ญญาท้องถิ่น มีการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่ง
ไปยังคนอีกรุ่นหนึ่ง การละเล่นพ้ืนบ้านเป็นกิจกรรมที่เน้นความสนุกสนานไม่เน้นการแพ้ชนะ          จึงมีคุณค่าและมีส่วน
ส าคัญในการหล่อหลอมพฤติกรรมโดยเฉพาะกับเด็กเล็ก 

ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ หมายถึง คือ กล้ามเนื้อบริเวณล าตัว แขน ขา รวมไปถึงความสัมพันธ์กันของอวัยวะ
ต่าง ๆ ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่จะช่วยให้เด็ก ๆ รู้จักการทรงตัว สร้างสมดุลให้กับร่างกายได้ มีความแข็งแรง  มีความ
ทะมัดทะแมง ความไวในการเปลี่ยนท่าทาง และมีทักษะที่ดีในการเล่นกีฬา 

เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปีบริบูรณ์ ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา              
ซึ่งพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติป๎ญญาก าลังพัฒนาอย่างเต็มที่ 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1.ขั้นตอนการสรา้งและหาคุณภาพแผนจัดประสบการณ์เกมการละเล่นพ้ืนบ้าน ได้ด าเนินการดังนี้ 
  1.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และเอกสารทีเกี่ยวข้องกับการสร้างแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรม
การละเล่นพื้นบ้านได้แก่ เอกสารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 การจัดกิจกรรมตามตารางประจ าวัน 6 
กิจกรรมหลัก เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการละเล่นพ้ืนบ้าน และศึกษาพัฒนาการตามช่วงวัย 
  1.2 ก าหนดองค์ประกอบของแผนการจัดประสบการณ์เกมการละเลน่พ้ืนบ้านซึ่งก าหนดองค์ประกอบ
ดังนี ้    
   1) ช่ือแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้
   2) ช่ือหน่วยการเรียนรู ้
   3) วัน เดือน ป ี
   4) ระยะเวลาในการจดัประสบการณ์การเรยีนรู้ 
   5) จุดประสงค์การเรยีนรู ้
   6) สาระการเรียนรู ้
    -สาระที่ควรเรยีนรู ้
    -ประสบการณส์ าคญั 
   7) กิจกรรมการเรียนการสอน 
    -ขั้นน าเข้าสู่บทเรยีน 
    -ขั้นสอน 
    -ขั้นสรุปบทเรยีน 
   8) สื่อการเรียนรู ้
   9) การวัดและประเมินผล 
           10) บันทึกผลหลังการจดักจิกรรม 
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1.3 จัดท าแผนการจัดประสบการณ์เกมการละเล่นพื้นบ้าน โดยมีกิจกรรมทั้งหมด 8 กิจกรรม ได้แก่ 
ม้าก้านกล้วย โพงพาง เดินกะลา ชักเย่อ รีรีข้าวสาร งูกินหาง ปิดตาตีหม้อ มอญซ่อนผ้า  

  1.4 น าแผนการจัดประสบการณ์เกมการละเล่นพื้นบ้านไปให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบ
ความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมเกมกลางแจ้ง  

  1.5 น าความคิดเห็นจากแบบประเมินแผนการจัดประสบการณ์ ∑𝑅 ของผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่านมา

หาค่าเฉลี่ย ( ̅) และแปลความหมายโดยก าหนดเกณฑ์การประเมินความคิดเห็น 5 ระดับ ดังน้ี  
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51-5.00 หมายถึง มีคุณภาพในระดับมากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.51-4.50 หมายถึง มีคณุภาพในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.51-3.50 หมายถึง มีคุณภาพในระดับปานกลาง    
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.51-2.50 หมายถึง มีคุณภาพในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00-1.50 หมายถึง มีคุณภาพในระดับน้อยทีสุ่ด 

 ปรากฏว่าผลการประเมินความเหมาะสมของแผน เหมาะสมมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสม ( �̅�)อยู่
ในช่วง 4.77 อยู่ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51-5.00 หมายถึง มีคุณภาพในระดับมากท่ีสุด 
  1.6 ปรับปรุงแผนการจัดประสบการณ์ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญที่ให้แก้ไขแผนการจัดกิจกรรม
เกมการละเล่นพ้ืนบ้าน ผู้เชี่ยวชาญไม่มีข้อแก้ไข 
  1.7 น าแผนการจัดประสบการณก์ิจกรรมเกมการละเล่นพ้ืนบ้าน ไปจัดท าฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้จัด
กิจกรรมการสอนเด็กปฐมวัยต่อไป 
 2. การสร้างและหาคุณภาพของแบบประเมินพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่เพื่อน าไปใช้ในการสังเกตก่อน
และหลังการจัดกิจกรรมการสอนในการใช้แผนการจัดประสบการณ์ โดยด าเนินการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือดังน้ี 
  2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการจากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 
2560 เพื่อสร้างแบบประเมินพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้แก่ การท าเครื่องหมาย( /) ตามความเกี่ยวข้อง โดยมี
ระดับเกณฑ์ดังนี้ 
  ถ้ากิจกรรมมีความเกี่ยวข้องมากได้   3 คะแนน 

ถ้ากิจกรรมมีความเกี่ยวข้องปานกลางได้  2 คะแนน 
ถ้ากิจกรรมมีความเกี่ยวข้องน้อยได ้   1 คะแนน 
2.3 น าแบบประเมินพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ให้ไปให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบ

ความตรงเชิงเนื้อหา โดยพิจารณาลงความคิดเห็นว่าสอดคล้องกับพัฒนาการ/พฤติกรรมที่วัด หรือไม่ และตรงตามนิยาม
ศัพท์ โดยก าหนดเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

  +1     หมายถึง แน่ใจว่าเครื่องมือมีความสอดคล้อง 
   0      หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าเครื่องมือมีความสอดคล้อง 
  -1      หมายถึง แน่ใจว่าเครื่องมือไม่มีความสอดคล้อง 
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  2.4 น าแบบสังเกตที่ได้รับจากผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่านมาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) 
พบว่า ค่า IOC โดยรวมของแบบประเมินพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ มีค่าเท่ากับ 1.00 หมายความว่าเครื่องมือมี
ความสอดคล้อง   
  2.5 น าแบบสังเกตที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดสอบก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการสอนเด็ก
ปฐมวัยต่อไป 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ก่อนการจัดกิจกรรมการสอนผู้วิจัยได้น าแบบสังเกตการณ์ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ไปทดสอบเด็กปฐมวัย จากนั้นจึง

ด าเนินการจัดกิจกรรมเกมกลางแจ้ง จ านวน 4 กิจกรรม หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมการสอน ผู้วิจัยน าแบบสังเกตการใช้
กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัยฉบับเดิมไปทดสอบเด็กปฐมวัยอีกครั้ง  

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การหาคุณภาพของแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านท่ีก าหนดไว้ 
2. หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมกับลักษณะพฤติกรรมโดยหาค่า Index of congruence (IOC) 

สถิติส าหรับวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ 
3. หาค่าร้อยละความก้าวหน้า สูตรค านวณค่าร้อยละความก้าวหน้ารายบุคคลและร้อยละความก้าวหน้าทั้ง

ช้ันเรียน 

 
ผลการวิจัย   

ตารางที่ 1  เปรียบเทียบผลคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรยีนทุกคนก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 
 

เลขที ่ ชื่อ-สกลุ คะแนนก่อน คะแนนหลัง ผลต่างคะแนน 
ร้อยละ

ความก้าวหน้า 
1 เด็กชายฐิติวสัส์  จูด้วง 5 8 3 30 
2 เด็กชายจัรณธร หาบญุพาส 4 7 3 30 
3 เด็กชายชิษณุ   แสงสว่าง 6 9 3 30 
4 เด็กชายกรภัทร  เอี่ยมมะ 5 10 5 50 
5 เด็กชายพัชรพล  สืบเหล่ารบ 5 10 5 50 
6 เด็กชายธนวินท์  เผื่อนทิม 6 9 3 30 
7 เด็กชายธนกฤต  เทียมแก้ว 5 9 4 40 
8 เด็กชายกวินท์ภัทร  พะโยม 5 7 2 20 

เลขที ่ ชื่อ-สกลุ คะแนนก่อน คะแนนหลัง ผลต่างคะแนน ร้อยละ
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ผลการวิจัยในช้ันเรียนพบว่า เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการในด้านความสามารถกล้ามเนื้อมัดใหญ่ โดยภาพรวม
คะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรียนเพิ่มขึ้นจ านวน 27 คน ตั้งแต่ 5.6 ถึง 8.9 และเมื่อเปรียบเทียบท้ังช้ันเรียนพบว่า
คะแนนร้อยละความก้าวหน้าท้ังช้ันเรียนเท่ากับ 33 

จากตารางที่ 1 พบว่าโดยภาพรวมคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกคน ตั้งแต่ 2 ถึง 5 แสดง
ว่านักเรียนปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้าน พัฒนาด้านกล้าม เนื้อมัดใหญ่ มีคะแนนร้อยละ
ความก้าวหน้าสูงขึ้นทุกคน 

 

 

ความก้าวหน้า 
9 เด็กชายณัฐพงษ์  เมค ี 6 8 2 20 
10 เด็กชายชญานนท์  กระตา่ยทอง 5 8 3 30 
11 เด็กชายธนพนธ์  พุ่มพวง 6 9 3 30 
12 เด็กชายพัชรพงศ์ พรรณรายณ ์ 7 9 2 20 
13 เด็กชายกฤชภัทร  สุดไทย 4 8 4 40 
14 เด็กชายอนันต์  เจนจบ 6 9 3 30 
15 เด็กหญิงพลอบชมพู  ด่อนแผ้ว 5 8 3 30 
16 เด็กหญิงภณัฑลิา  ท ามา 5 10 3 30 
17 เด็กหญิงณัฐชานันท์  ฉ่ าบุตร 5 9 4 40 
18 เด็กหญิงจันทรรัตน์  อ้นเกษ 4 7 3 30 
19 เด็กหญิงโชตมินต์  ต๊ะนา 5 8 4 40 
20 เด็กหญิงเมริศา  บ้านเมือง 6 8 4 40 
21 เด็กหญิงณัฐชา  อินทะเสน 8 10 2 20 
22 เด็กหญิงปภสัศร  คงเกิด 8 10 2 20 
23 เด็กหญิงปรยีาดา  ศรีบัว 5 10 5 50 
24 เด็กหญิงเมระดา  เจนจบ 6 10 4 40 
25 เด็กหญิงอชิรญาณ์  นาคคณู 5 9 4 40 
26 เด็กหญิงวิชญาพร  บญุเรือง 7 10 3 30 
27 เด็กชายวิริทธิ์พล  บุญพรหม 7 10 3 30 

รวม 151 239 88  33 
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ก่อนการจดักิจกรรม หลงัการจดักิจกรรม 

ตารางเปรียบเทียบคะแนนร้อยละความก้าวหน้าทั้งชั้นเรียน 

5.6 

ตารางที่ 2  เปรียบเทียบผลคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนกัเรียนทั้งชั้นเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 
 

คะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดกจิกรรม คะแนนเฉลี่ยหลังการจัดกิจกรรม 
คะแนนร้อยละความก้าวหน้า 

ทั้งชั้นเรียน 
5.6 8.9 33 

 

 จากตารางที่ 2 พบว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรมเท่ากับ 5.6 และ 8.9 ตามล าดับ 
และเมื่อเปรียบเทียบท้ังช้ันเรียนพบว่าคะแนนร้อยละความก้าวหน้าทั้งช้ันเรียนเท่ากับ 33 
 

แผนภูมิแท่ง 
       เปรียบเทียบผลคะแนนร้อยละความก้าวหน้า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันอนุบาล 3             
ทั้งช้ันเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรม         

 
 

 

 

 

 

 

 

จากแผนภูมิแท่ง 
 พบว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรมเท่ากับ 5.6 และ 8.9 ตามล าดับ และ          
เมื่อเปรียบเทียบท้ังช้ันเรียนพบว่าคะแนนร้อยละความก้าวหน้าทั้งช้ันเรียนเท่ากับ 33 
 
 
 
 

8.9  
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สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยในช้ันเรียนพบว่า เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการในด้านความสามารถกล้ามเนื้อมัดใหญ่ โดยภาพรวม

คะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรียนเพิ่มขึ้นจ านวน 27 คน ตั้งแต่ 5.6 ถึง 8.9 และเมื่อเปรียบเทียบท้ังช้ันเรียนพบว่า
คะแนนร้อยละความก้าวหน้าท้ังช้ันเรียนเท่ากับ 33 

ในการจัดกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัย โดยใช้เกมการละเล่นพื้นบ้านนี้ 
ผู้วิจัยได้เลือกกิจกรรมการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัยให้ดียิ่งข้ึน สอดคล้องกับ (สมศักดิ์สินธุระเวชญ์, 2547 : 
22 ) กล่าวว่า ทักษะกล้ามเนื้อใหญ่ในเด็กปฐมวัย เช่น การยืน เดิน วิ่งปีนปุาย กลิ้ง กระโดด โดยการใช้แขน ขา เท้า และ
ล าตัว ในการเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่วจะท าให้เด็ก ปฐมวัยเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวได้ดีกว่าเด็ก ปฐมวัยที่เคลื่อนไหว
อย่างเชื่องช้า ดังนั้นผู้สอนจะต้องเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยได้ออกไปวิ่งเล่นออกกาลังกาย ไม่ใช้เวลาให้หมดไปกับการนั่ง
โต๊ะเขียนหนังสือ หรืออ่านหนังสือ สอดคล้องกับ(สุภาพรรณ ศรีสุข ( 2561: 20 )) ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross 
Motor Skills) คือ กล้ามเนื้อบริเวณล าตัว แขน ขา รวมไปถึงความสัมพันธ์กันของอวัยวะต่าง ๆ ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่
จะช่วยให้เด็ก ๆ รู้จักการทรงตัว สร้างสมดุลให้กับร่างกายได้ มีความแข็งแรง มีความทะมัดทะแมง ความไวในการเปลี่ยน
ท่าทาง และมีทักษะที่ดีในการเล่นกีฬา กล้ามเนื้อมัดใหญ่นั้น เปรียบเสมือนรากฐานส าคัญของระบบการเรียนรู้ทั้งหมด 
เพราะหากพื้นฐานทางร่างกายไม่แข็งแรง ก็ยากที่ระบบการเรียนรู้ของร่างกายในส่วนต่าง ๆ จะท างานได้เต็มที่  
โดยเฉพาะในช่วงระยะแรกเกิดจนถึง 1 ขวบ เป็นช่วงที่ร่างกายก าลังได้รับการพัฒนา (Critical period) ในทุก ๆ ด้าน 
โดยมีการเสริมสร้างทักษะในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นขั้นบันได หากทักษะทางด้านใดด้านหนึ่ง ถูกพัฒนาข้ามขั้นตอน
หรือพัฒนาได้อย่างไม่สมบูรณ์  อาจจะท าให้การพัฒนาโครงสร้างทักษะของร่างกายทางด้านอื่นท างานได้อย่างไม่มี
ประสิทธิภาพ และอาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทักษะในระดับที่สูงขึ้นไปอีกด้วย ไม่ต่างกับ (กุลยา ตันติผลาชีวะ2547 
): กล่าวว่าเด็กปฐมวัยมีพัฒนากล้ามเนื้อกล้ามเนื้อมัดใหญ่การศึกษา ปฐมวัยเป็นการศึกษาที่เน้นการส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัย 6 ปีแรก เพื่อให้เป็นไป อย่างเต็มศักยภาพแนวการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 
2560 เน้นหลัก 7 ประการ คือ พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ พัฒนากล้ามเนื้อเล็ก พัฒนาจิตใจและคุณธรรม พัฒนาสังคมนิสัย 
พัฒนาการคิดพัฒนาภาษาและความคิดสร้างสรรค์ 
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การพัฒนากล้ามเนื้อมดัเล็กของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 
The Development of fine motor muscles in preschool children 

By using creative activities 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยครั้ งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย              
โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ กลุ่มประชากรที่ศึกษาได้แก่เด็กปฐมวัยอายุ 4-5 ปี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563โรงเรียน
อนุบาลลานกระบือ จ านวน 28 คน เครื่องมือท่ีใช้ได้แก่ 8 กิจกรรม ดังน้ี การพับกระดาษรูปหมู การ พับกระดาษรูปสุนัข
จิ้งจอก การพับกระดาษรูปหนู การพับกระดาษรูปแมว การร้อยหลอดกับไหมพรม กิจกรรมการวาดภาพระบายสี 
กิจกรรมป๎้นดินน้ ามัน กิจกรรมการร้อยสื่อ ใช้ระยะเวลาทดลองกิจกรรม 8 ครั้ง สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลการหาค่าร้อยละ
ความก้าวหน้า  
 ผลการวิจัยชั้นเรยีนพบว่า 
 คะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดกิจกรรมและหลังการจัด กิจกรรมเท่ากับ 6.6 และ 9.2 ตามล าดับ และมีค่าร้อยละ
ความก้าวหน้าทั้งช้ันเรียนเท่ากับ 26.4 
 
ค าส าคัญ: การใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ / ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก 

 
Abstract 

 
 The purpose of this research was to compare the comparative studies of young muscle 
development in preschool children. By using creative activities The study population consisted of 
preschool children aged 4-5 years, term 1, academic year 2562, municipality school 1 (Krirk Kritaya 
Upatham), consisting of 18 people. The tools used were 8 activities as follows. Origami fox picture Rat 
shaped origami Cat folding paper Tube lacing with yarn Button fastening activities Clay Blend Activity 

mailto:Tontalchanapa22@gmail.com
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Drafting activity The duration of the experiment was 8 times. The statistics used for data analysis were 
Finding progress percentage  
 The results of the classroom research showed that  
 the average scores before activity and after the activity were 6.6 and 11.1 respectively, and 
the progress of the whole class was 38. 
Keywords: Using creative activities / Fine motor skills 
 

บทน า 

เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่กล้ามเนื้อยังไม่เจริญเติบโต เต็มที่ความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะมือและ
ตายังไม่ดี ตายังมองเห็น สิ่งของเล็ก ๆ ได้ไม่ชัดเจน จึงไม่พร้อมท างานที่มี รายละเอียดกระดูกยังอ่อนอาจโค้งงอ
เปลี่ยนแปลง ได้ง่าย ดังนั้นการพัฒนาด้านร่างกายส าหรับเด็กปฐมวัยจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก 
ซึ่งในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ได้ก าหนดคุณลักษณะ ของเด็กปฐมวัยในข้อ2 ซึ่งเป็นการพัฒนาด้าน
ร่างกายว่ากล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้ อย่างคล่องแคล่วและประสานกัน ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนา
กล้ามเนื้อ มัดเล็กของเด็กปฐมวัย เพราะจะส่งผลต่อ ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้ อเล็กในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้
อย่างคล่องแคล่ว ยิ่งเด็กได้มี โอกาสพัฒนานิ้วมือให้ใช้งานได้อย่างคล่องแคล่ว เพียงใดย่อมส่งเสริมพัฒนาการด้าน
สติป๎ญญา (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2550 : 27) 

พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมีความส าคัญเป็นอย่างมากส าหรับเด็กปฐมวัยเพราะว่าเป็นสิ่งส า คัญที่ต้องใช้ใน        
การด ารงชีวิตในป๎จจุบัน ใช้ในกิจวัตรประจ าวัน เช่น การติดกระดุม แปรงฟ๎น งานศิลปะ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ (พัฒนา 
ชัชพงษ์, 2549 : 122) กล่าวว่าการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมีความส าคัญและจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน โดย
กล้ามเนื้อมัดเล็กเป็นอวัยวะหนึ่งในการประกอบ กิจวัตรประจ าวันของตนเอง เช่น การใส่–ถอด กระดุม รูดซิป การแปรง
ฟ๎น ผูกเชือกรองเท้า งานศิลปะ รวมทั้งการขีดเขียน ถ้าเด็กใช้ กล้ามเนื้อมัดเล็กได้คล่องแคล่วจะช่วยส่งเสริม พัฒนาการ
ด้านต่าง ๆ การเล่น และการจัด กิจกรรมศิลปะต่าง ๆ จะเป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้  

เด็กได้พัฒนาความพร้อมทางมือและตามากที่สุด เด็กจะเรียนรู้อย่างสนุกสนาน เด็กจะใช้มือ ในการหยิบ         
จับวัสดุต่างๆท าให้เข้าใจวิธีการใช้นิ้ว จับดินสอได้อย่างถูกวิธี  

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่สามารถส่งเสริม และพัฒนาการท างาน ที่ประสานสัมพันธ์กันระหว่าง
การใช้กล้ามเนื้อมือ นิ้วมือ และประสาทตา ซึ่งเด็กจะได้พัฒนา ทั้งกล้ามเนื้อนิ้วมือ ฝุามือ ข้อมือ และนิ้วมือ ซึ่งจะส่งผลให้
อวัยวะต่าง ๆ มีความแข็งแรงและท างาน ได้คล่องตัวขึ้นและมีทักษะในการใช้มือได้ อย่างคล่องแคล่ว ต่อไป (เลิศ 
อานันทนะ, 2549 : 45-46) 

ป๎ญหาดังกล่าวจากการได้สังเกตการณ์เรียนในระดับช้ันปฐมวัย พบว่าเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกายใน
การท างานของกล้ามเนื้อมัดเล็กยังไม่ค่อยแข็งแรง ไม่คล่องตัว ไม่มีทักษะในการประสานการใช้งานมือกับตา มีป๎ญหาใน
การหยิบจับ หรือท ากิจกรรมต่างๆ เช่น การจับดินสอ การใช้กรรไกรในการตัดกระดาษ การท างานศิลปะ และการใช้ใน
กิจวัตรประจ าวันต่างๆ ป๎ญหาดังกล่าว เด็กปฐมวัยอาจไม่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กเท่าที่ควร เพราะ
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เด็กบางคนอาศัยอยู่กับตากับยาย ผู้ปกครองอาจขาดความรู้หรือวิธีการสง่เสรมิพัฒนากลา้มเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย เร่ง
ให้เด็กเขียนได้โดยไม่ค านึงความพร้อมของเด็ก  

ป๎ญหาดังกล่าวข้างต้น จึงควรได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครูผู้สอน หาวิธีการแก้ป๎ญหาเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัด
เล็กของเด็กปฐมวัย จากการศึกษาโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ในการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ใช้งานศิลปะ เช่น กิจกรรม
การร้อย ร้อยหลอด,ร้อยกระดาษ กิจกรรมวาดภาพระบายสี กิจกรรมแปูงโดว์หรือดินน้ ามัน กิจกรรมพับกระดาษเป็นตัว
ต่าง กิจกรรมเหล่านี้ช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก และการท างานของมือ
และสายตา และยังช่วยให้เด็กมีทักษะพื้นฐานในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน การด ารงชีวิตของ
ตนเอง และเมื่ออกล้ามเนื้อมือเริ่มแข็งแรงเด็กก็มีทักษะในการจับดินสอ สามารถเขียนได้ ดังนั้นผู้วิจัยมีความสนใจในการ
ส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมการร้อย การวาดภาพ ป๎่นแปูงโดว์
หรือดินน้ ามัน กิจกรรมการพับกระดาษ ซึ่งผู้ท าวิจัยหวังว่ากิจกรรมเหล่านี้จะส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนากล้ามเนื้อ
มัดเล็กได้ดียิ่งขึ้น โดยจะให้ความรู้อย่างเต็มศักยภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์กับเด็กปฐมวัยมากท่ีสุด 

จากความส าคัญและความเป็นมาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญของการส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก
ของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ มีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมการร้อย กิจกรรมการวาดภาพระบาย
และกิจกรรมป๎่นแปูงโดว์หรือดินน้ ามัน กิจกรรมการพับ กิจกรรมเหล่านี้มุ่งเสริมเพื่อให้เด็กเด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อมือ ฝึก
การประสานงานระหว่างมือและตา เพื่อให้เด็กได้คุ้นชินกับการจับดินสอและได้ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  และการ
บริหารกล้ามเนื้อมือในขณะการป๎่น ฝึกสมาธิ จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ท าให้เด็กได้มีความพร้อมมีทักษะมากขึ้น ยิ่งเด็กได้มี
โอกาสพัฒนานิ้วมือให้ใช้งานได้อย่างคล่องแคล่ว เพียงใดย่อมส่งเสริมพัฒนาการด้านสติป๎ญญาอีกด้วย 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ ก่อนและหลงัการจัด
กิจกรรม 
 

แนวคิด และทฤษฎีหรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 จุฬาลักษณ์ สุตระ (2550, บทคัดย่อ) ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมประสาทสัมผัสที่มีผลต่อความสามารถในการ
ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเด็กวัยเตาะแตะ ผลการวิจัยพบ ว่าเด็กวัยเตาะแตะก่อนการจัดกิจกรรมและระหว่างการจัดกิจกรรม
ประสาทสัมผัส ในแต่ละช่วงสัปดาห์มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก โดยเฉลี่ยรวมแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงระหว่างช่วงสัปดาห์ พบว่าคะแนนความสามารถในการ
ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กโดยเฉลี่ยรวมมีการเปลี่ยนแปลงในทางเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

สาธิตา  จักร บุตร (2550) ผลของการใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ที่มีผลต่อความสามารถด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก         
การประสานงานระหว่างมือและตาและความสามารถด้านการเขียนลีลาเส้น :กรณีศึกษาเด็กออทิสติก ระดับอนุบาล
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง จังหวัดขอนแก่นผลการวิจัยพบว่า คะแนนความสามารถในการประสานงานระหว่างมือ
กับตาของนักเรียน หลังได้รับการฝึกสูงกว่าก่อนการฝึกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 และคะแนนความสามารถใน
การเขียนลีลาเส้นของนักเรียนหลังได้รับการฝึกสูงกว่าก่อนการฝึกอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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สมศรี  เมฆไพบูลย์วัฒนา (2511, บทคัดย่อ) ศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่
ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ร้อยดอกไม้ ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็ก
ปฐมวัยได้ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ร้อยดอกไม้สูงกว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ปกติอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติระดับ .05 

สุชนม์  ปิยพงษ์ โกวิท (2552) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ที่มีต่อทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
ของเด็กปฐมวัย สรุปได้ว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ก่อนการทดลอง มีค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะ
การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเท่ากับ 5.43 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 1.547 และหลังการจัดการทดลองเด็กปฐมวัยที่
ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ มีค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเท่ากับ 8.43 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานมีค่าเท่ากับ 1.165 และคะแนนทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยก่อนการทดลอง และหลังการ
ทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ณัฐวรรณ ขนชัยภูมิ (2546) ได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบผลของการใช้กิจกรรมฝึกประสาทสัมผัสทั้ง 5                
ใน          การ วาดภาพกับการป๎้นที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับช้ันอนุบาล 2 โรงเรียนวัดสระบัวเขต
ปทุมวันกรุงเทพมหานคร พบว่า 1) นักเรียนระดับช้ันอนุบาล 2 มีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นหลังจากได้รับการฝึกโดยใช้
กิจกรรมฝึกประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการวาดภาพอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 2) นักเรียนระดับช้ันอนุบาล 2 มี
ความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นหลังจากได้รับการฝึกโดยกิจกรรมฝึกประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการป๎้นอย่างมีนัยยะส าคัญที่ระดับ 
.013 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ท่ีได้รับการฝึกโดยใช้กิจกรรมฝึกประสาทสมัผัสทั้ง 5 ในการวาดภาพนักเรียนที่ได้รับการ
ฝึกโดยใช้กิจกรรมฝึกประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการป๎้นมีความคิดสร้างสรรค์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ดวงพร   พิทักษ์วงศ์ (2546, น. 81) ได้รับการสร้างชุดกิจกรรมศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย พบว่า ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้เรียนด้วยชุดกิจกรรมศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และที่
เรียนตามแบบปกติตามแนวการจัดประสบการณ์ช้ันปฐมวัย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .01 

วลิญา ปรีชากุล (2550) ได้ศึกษาการใช้กิจกรรมศิลปะวาดภาพที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน         
ช้ันอนุบาล พบว่ าหลังจากทดลองท ากิจกรรมศิลปะวาดภาพกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางโดยรวม และ
รายด้านเพิ่มขึ้นอย่างน้อย มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ นักเรียนชาย –หญิง ระหว่างอายุ 4-5 ปี จ านวน 28 คน ที่ก าลังศึกษาอยู่ ช้ันอนุบาล 2           
ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชาย –หญิง ระหว่างอายุ 4-5 ปี จ านวน 28 คน ที่ก าลังศึกษาอยู่ ช้ันอนุบาล 2           
ภาคเรยีน 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1 
ตัวแปรที่ศึกษา 
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  ตัวแปรต้น ได้แก่     การใช้กิจกรรมสร้างสรรค์  
  ตัวแปรตาม ได้แก่    ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. กิจกรรมสร้างสรรค์ หมายถึง กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนากล้ามเนื้อเล็กได้เป็น
อย่างดี และยังเช่ือมโยงพัฒนาการของอวัยวะหลายส่วน ท าให้เกิดจุดเช่ือมต่อของใยประสาทที่สามารถพัฒนาไปสู่แบบ
แผนการเรียนรู้ของสมอง  ในการจัดกิจกรรมศิลปะหรือกิจกรรมสร้างสรรค์  ครูควรจัดกิจกรรมให้เด็กมีประสบการณ์ตรง
และฝึกปฏิบัติอย่างหลากหลาย  
   ในการสอนศิลปะเด็กปฐมวัย ต้องจัดกิจกรรมให้เด็กอย่างหลากหลายรูปแบบ  เช่น 

- กิจกรรมวาดภาพระบายสี 
  - กิจกรรมการป๎้น ขย าดินเหนียว ดินน้ ามัน แปูงโด กระดาษ ฯลฯ 
            - กิจกรรมการพับ ฉีก ตัด ปะ 
            - กิจกรรมการร้อย  

ในการจัดกิจกรรม ครูสามารถส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ที่เพิ่มจุดเช่ือมต่อของใยประสาท  โดยส่งเสริมให้
เด็กสังเกตรายละเอียดของสิ่งต่าง ๆ พัฒนาการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับสายตา การพัฒนาระบบกายสัมผัสโดยให้
เด็กมีโอกาสสัมผัสรับรู้วัสดุที่มีผิวสัมผัสต่างกันในระหว่างท ากิจกรรมสร้างสรรค์  เช่น ผ้ากระสอบ ผ้าสักหลาด ก ามะหยี่ 
กระดาษทราย กระดาษท่ีมีผิวสัมผัสต่างกัน  ฯลฯ  

ระหว่างท ากิจกรรมศิลปะครูต้องจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม  เช่น แสงสว่างพอเหมาะ  มีเสียงดนตรีเบา ๆ 
บรรยากาศผ่อนคลาย  ท าให้เกิดการเช่ือมโยงสมองส่วนประสาทสัมผัสกับสมองส่วนที่คุมกล้ามเนื้อพร้อม ๆ กัน  การ
เชื่อมโยงสมองซีกซ้ายเข้ากับซีกขวาท่ีเป็นด้านจินตนาการ  ดังนั้น งานศิลปะจึงไม่ควรเป็นการลอกเลียนแบบหรือต้องท า
ให้เหมือนจริง รวมทั้งไม่เน้นความถูกต้องของสัดส่วน  แต่ส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์ สังคม และความคิดสร้างสรรค์ 
ท าให้เด็กสนุกสนาน ซึมซับความงามของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว มีความมั่นใจ ภาคภูมิใจในผลงานของตน ควบคู่กับ
ความสามารถถ่ายทอดการรับรู้ภายในด้านมิติ รูปทรง ขนาด ระยะ ฯลฯ ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  

2. ทักษะกล้ามเนือ้มัดเล็ก หมายถึง เป็นการใช้ประสาทสัมผัสตา่งๆ รวมถึงการใช้สายตา การใช้มือเพือ่กระท า
กิจกรรมอะไรบางอย่าง เช่น การควบคุมกล้ามเนื้อมือ ตา ปาก การหยิบจับ การขีดเขยีน เป็นต้น 

3. เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กปฐมวัยหมายถึง เด็กที่มีอายุตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึง 8 ปี ทั้งในระบบและนอกระบบ
การศึกษา ซึ่งพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติป๎ญญาก าลังพัฒนาอย่างเต็มที่ 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1 ข้ันตอนการสร้างและหาคณุภาพแผนจัดประสบการณ์กิจกรรมสรา้งสรรคไ์ดด้ าเนินการดังนี้ 
1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแผนการจัดประสบการณ์ส่งเสริม

พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย ได้แก่ เอกสารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 การจัดกิจกรรม
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ตามตารางประจ าวัน 6 กิจกรรมหลัก เอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนการจัดประสบการณ์การส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดเล็กของ
เด็กปฐมวัย และศึกษาพัฒนาการตามช่วงวัย 
  1.2 ก าหนดองค์ประกอบของแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์ซึ่งก าหนด
องค์ประกอบดังน้ี 
   1) ช่ือแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้
   2) วัน เดือน ป ี
   3) ระยะเวลาในการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้
   4) จุดประสงค์การเรยีนรู ้
   5) สาระการเรียนรู ้
    - สาระที่ควรเรียนรู ้
    -ประสบการณส์ าคญั 
   6) กิจกรรมการเรียนการสอน 
    - ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
    - ขั้นสอน 
    - ขั้นสรุปบทเรียน 
   7) สื่อการเรียนรู ้
   8) การวัดและประเมินผล 
   9) บันทึกผลหลังการจดักิจกรรม 
  1.3 จัดท าแผนการจดัประสบการณ์ส่งเสรมิพัฒนาการกลา้มเนื้อมดัเล็กของเด็กปฐมวัย ซึ่งแผนนีเ้ป็น
แผนการจดักิจกรรมสร้างสรรคโ์ดยมีทั้งหมด 8 กิจกรรม ประกอบไปด้วย การพับกระดาษรูปหมู การพับกระดาษรปูสุนัข
จิ้งจอก การพับกระดาษรูปหนู การพับกระดาษรูปแมว การร้อยหลอดกับไหมพรม 
กิจกรรมการร้อยกระดมุ กิจกรรมป๎่นดินน้ ามัน กิจกรรมการร้อยสื่อ 
  1.4 น าแผนการจัดประสบการณ์การส่งเสริมพัฒนาการกลา้มเนื้อมดัเล็กของเด็กปฐมวัย ไปให้
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการจดัประสบการณ ์
  1.5 น าความคิดเห็นจากแบบประเมินแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์                  

ของผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่านมาหา ค่าเฉลี่ย x   และแปลความหมายโดยก าหนดเกณฑ์การประเมินความคิดเห็น 5 ระดับ 
ดังนี้   
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51-5.00 หมายถึง มีคุณภาพในระดับมากท่ีสุด  
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51-4.50 หมายถึง มีคุณภาพในระดับมาก  
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51-3.50 หมายถึง มีคุณภาพในระดับปานกลาง    
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51-2.50 หมายถึง มีคุณภาพในระดับน้อย  
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.50 หมายถึง มีคุณภาพในระดับน้อยท่ีสดุ  
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  ปรากฏว่าผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดประสบการณก์ิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  โดย

มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสม (x  ) เท่ากับ 4.69 อยู่ในช่วงค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51-5.00 หมายถึง มีคุณภาพในระดับมากที่สุด
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51-5.00 หมายถึง มีคุณภาพในระดับมากท่ีสุด 
  1.6 ปรับปรุงแผนการจดัประสบการณต์ามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญที่ให้แก้ไข 

-ไม่มีข้อแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญ 
  1.7 น าแผนการจัดประสบการณ์สง่เสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมดัเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้ปรับปรุง
แก้ไขแล้วไปจัดท าฉบับสมบรูณ์เพือ่น าไปใช้จัดกิจกรรมการสอนเด็กปฐมวัยต่อไป 

2. การสร้างและหาคุณภาพของแบบสังเกตเพื่อน าไปใช้ในการสังเกตพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย 
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการสอน ในการใช้แผนการจัดประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็ก
ปฐมวัย โดยด าเนินการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือดังน้ี 
  2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการจากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 เพื่อสร้างแบบสังเกตพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย ได้แก่ เด็กปฐมวัยมีกล้ามเนื้อมัดเล็ก ได้แก่             
การร้อย การพับกระดาษ การป๎้นดินน้ ามัน โดย  

ถ้าเด็กท าได้ อยู่ในระดับคะแนน 3 คะแนน  
ท าพอได้อยู่ในระดับคะแนน 2 คะแนน  
ท าไม่ได้เลย อยู่ในระดับคะแนน 0 คะแนน 
2.2 สร้างแบบสังเกตพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย ได้แก่ ระดับดี หมายถึง 3 คะแนน 

ระดับพอใช้ หมายถึง 2 คะแนน และระดับปรับปรุง หมายถึง 1 คะแนน 
2.3 น าแบบสังเกตพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน 

ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยพิจารณาลงความคิดเห็นว่าสอดคล้องกับพัฒนาการ/พฤติกรรมที่วัด หรือไม่ และตรง
ตามนิยามศัพท์ โดยก าหนดเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
                  +1    หมายถึง   ถ้าแนใ่จว่าเครื่องมือมีความสอดคล้อง 

0 หมายถึง   ถ้าไม่แน่ใจว่าเครื่องมือมีความสอดคล้อง 
                  -1     หมายถึง   ถ้าแน่ใจว่าเครื่องมือไม่ความสอดคล้อง 
         3.2.4 น าแบบสังเกตพัฒนาการกล้ามเนื้อมดัเลก็ของเด็กปฐมวัยที่ได้รบัจากผูเ้ชี่ยวชาญ ทั้ง 3 ท่านมาค านวณหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) พบว่าค่า IOC โดยรวมของแบบสังเกตพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยมีค่าเท่ากับ 
1.00 หมายความว่าเครื่องมือมีความสอดคล้อง         

2.5 น าแบบสังเกตพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดสอบก่อนและ
หลังการจดักิจกรรมการสอนเด็กปฐมวัยต่อไป 

 
 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
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ก่อนการจัดกิจกรรมการสอนผู้วิจัยได้น าแบบทดสอบวัดพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กไปทดสอบเด็กปฐมวัย 
จากนั้นจึงด าเนินขั้นตอนการจัดกิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค์ จ านวน 8 กิจกรรม หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมการสอน ผู้วิจัยน า
แบบทอสอบวัดความสามารถการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยฉบับเดิมไปทดสอบเด็กปฐมวัยอีกครั้ง 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การหาคุณภาพของแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมชุดสื่อของเล่นท่ีก าหนดไว้ 
2. หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมกับลักษณะพฤติกรรมโดยหาค่า Index of congruence (IOC) 

สถิติส าหรับวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ 
3. หาค่าร้อยละความก้าวหน้า สูตรค านวณค่าร้อยละความก้าวหน้ารายบุคคลและร้อยละความก้าวหน้า           

ทั้งช้ันเรียน 
 

ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยในช้ันเรียนพบว่า เด็กช้ันอนุบาล 2 โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ จ านวน 28 คน นักเรียนชาย 
จ านวน 9 คน นักเรียนหญิง จ านวน 19 คน มีพัฒนาการด้านความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กโดยกิจกรรม
สร้างสรรค์ โดยภาพรวมมีคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรียนเพิ่มขึ้นจ านวน 28 คน ตั้งแต่ 1 ถึง 10 คะแนน และ
เมื่อเปรียบเทียบท้ังช้ันเรียนพบว่าคะแนนร้อยละความก้าวหน้าทั้งช้ันเรียนเท่ากับ 26.4 
ตารางที่ 1  เปรียบเทียบผลคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรยีนทุกคนก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 
 

เลขที ่ ชื่อ 
คะแนนก่อน คะแนนหลัง ผลต่างคะแนน 

ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

1. ด.ช.คุณานนท์   พูลเผ่าด ารงค์      7 10 3 30 
2. ด.ช.จิรรตัน์      ภูรัตนพลท ี 5 8 3 30 
3. ด.ช.ธนกฤต      อินเลี้ยง 8 10 2 20 
4. ด.ช.ธัชชัย        ชิขุนทด 8 10 2 20 
5. ด.ช.นัธทวัฒน์   เสมอชน 7 10 3 30 
6. ด.ช.นันทิพัฒน์    วิ่งชุน 6 8 2 20 
7. ด.ช.วีรภัทร       กัลพฤกษ ์ 7 9 2 20 
8. ด.ญ.กชอร        ชอบใจชน 6 8 2 20 
9. ด.ญ.กลัยกร       รวบรัด 7 10 3 30 
10. ด.ญ.ณัฐพร        อินทแสง 7 9 2 20 
11. ด.ญ.ธัญชนก      อุดค าม ี 7 10 3 30 
เลขที ่ ชื่อ คะแนนก่อน คะแนนหลัง ผลต่างคะแนน ร้อยละ
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จากตารางที่ 1 พบว่าโดยภาพรวมคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรียนเพิ่มขึ้นในส่วนมาก ตั้งแต่ 1 ถึง 10 แสดงว่า
นักเรียนปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ท่ีพัฒนาด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก มีคะแนนร้อยละความก้าวหน้าสูงขึ้น 
ตารางที่ 2  เปรียบเทียบผลคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรยีนท้ังช้ันเรียนก่อนและหลังการจัด 

 จากตารางที่ 2 พบว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรมเท่ากับ 6.6  และ 9.2ตามล าดับ

และเมื่อเปรียบเทียบท้ังช้ันเรียนพบว่าคะแนนร้อยละความก้าวหน้าทั้งช้ันเรียนเท่ากับ 26.4 
 
 
แผนภูมิแท่ง 

ความก้าวหน้า 
12. ด.ญ.นิชาภา       โชติน้อย 6 9 3 30 
13. ด.ญ.บรุัสกร       เอี่ยมทอง 5 8 3 30 
14. ด.ญ.ปรรณณพร    ก่ ารัมย ์ 7 10 3 30 
15. ด.ญ.พิมพ์นิภา     มีชาวนา 7 10 3 30 
16. ด.ญ.พัชรี           โตมี 7 10 3 30 
17. ด.ญ.พัทรศยา     วงศ์อามาส 8 10 2 20 
18. ด.ญ.วรรณพร     สุธาพรต 5 8 3 30 
19. ด.ญ.วิชญาดา      เจนจบ 7 10 3 30 
20. ด.ญ.วิชญาพร     จันคง 7 10 3 30 
21. ด.ญ.วิชญาพร     แปูนห้วย 8 10 2 20 
22. ด.ญ.วิภาดา        มีแก้ว 7 10 3 30 
23. ด.ญ.สิริยากร      ปราบพาล 5 8 3 30 
24. ด.ญ.สุธาวี          อินจันทร์ 5 7 2 20 
25. ด.ญ.สุธีกานต์      ชาติสุนทร 6 9 3 30 
26. ด.ช.ชัชวาล์         บุญพยอม 5 9 4 40 
27. ด.ช.พันธวัช        จันนาค 7 9 2 20 
28. ด.ญ.อารยีา     จักษุทิพย์ 8 10 2 20 
 รวม 185 259 74 26.4 

คะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดกจิกรรม คะแนนเฉลี่ยหลังการจัดกิจกรรม 
คะแนนร้อยละความก้าวหน้า 

ทั้งชั้นเรียน 
6.6 9.2 26.4 
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เปรียบเทยีบผลคะแนนร้อยละความก้าวหน้าความสามารถในการคดิวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันอนุบาล 2 ท้ังช้ันเรียนก่อน
และหลังการจัดกจิกรรม 

 

สรุปผลการวิจัย 

       การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยโดยใช้
กิจกรรมสร้างสรรค์ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการสอน ผลการศึกษาวิจัยพบว่าร้อยละความก้าวหน้าของนักเรียนทั้ง
ช้ันเรียนเท่ากับ 26.4 ที่เป็นเช่นนี้ ผู้วิจัยสามารถอภิปรายได้ดังนี้ เพราะผู้วิจัยได้ค านึงถึงทฤษฎีพัฒนาการที่ส่งเสริม
ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก โดยการใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ มาช่วยในการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของ
นักเรียนช้ันอนุบาล 2 ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่ง พรรณี ช.เจนจิต,(2558) กล่าวว่า ความสามารถในการบังคับการเคลื่อนไหวของ
กล้ามเนื้อ แขน มือ และนิ้วมือ ในการทากิจกรรมต่างๆ โดยสัมพันธ์กับการใช้สายตา (Foman and Fleet, 1908) เน้นว่า
เป็นความสามารถในการปรับตัวที่เด็กมีทักษะการใช้มือในการปฏิบัติงานในชีวิตประจาวันได้ เช่น การช่วยเหลือตนเอง 
การแต่งตัว การทางานต่างๆ ตลอดจนการเล่น ซึ่งสอดคล้องกับรุ่งรวี กนกวิบูลย์ศรี (2555: 190) กล่าวถึง การส่งเสริม
ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก นอกจากกิจกรรมการระบายสียังมีกิจกรรมอีกหลายรูปแบบ ที่สามารถพัฒนา
กล้ามเนื้อมือและตา เช่น กิจกรรมป๎้น กิจกรรมการร้อยลูกป๎ด ร้อยหลอดกาแฟ กิจกรรมการเล่นเครื่องเล่นพลาสติก
สร้างสรรค์ที่ต้องมีไม้เสียบต่อ ส่งเสริมการช่วยเหลือตนเองเริ่มตั้งแต่การแต่งตัว ใช้มือจับช้อนส้อมกินอาหาร หรือแม้แต่
การทางานบ้าน เช่น การใช้ไม้หนีบหนีบผ้าที่ตาก การพับผ้า การกรอกน้าใส่ขวด การซักผ้า บิดผ้า การท าอาหาร เด็ดผัก 
หั่นผักด้วยมีดพลาสติก ปอกไข่ต้ม หรือป๎้นขนมบัวลอย ฯลฯ เป็นต้น ไม่ต่างกับ เกียรติวรรณ อมาตยกุล (2559:9) 
กล่าวถึงความส าคัญของความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อ มัดเล็กไว้ดังนี้มือของคนเราคือฐานของสมองผู้ที่ได้รับการ
บริหารมือมาตั้งแต่เด็กๆ จะเป็นผู้ที่มีสมองดี มีความคิดฉับไว การฝึกฝนความคล่องแคล่วว่องไว  
 
 

ข้อเสนอแนะ 

0

2

4

ก่อนการจดักิจกรรม หลงัการจดักิจกรรม 

9.2 

ตารางเปรียบเทียบคะแนนร้อยละความก้าวหน้าทั้งชัน้เรียน 

6.6 
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1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
1.1 ก่อนให้เด็กปฏิบัติ ครูควรสาธติวิธีการท าให้ดูดูก่อน จึงค่อยให้เดก็ปฏิบัติ 
1.2 ควรเตรียมสื่ออุปกรณ์ให้พร้อมในปริมาณที่เพียงพอส าหรับทุกคนและมีความหลากหลาย 
1.3 ในการจัดกิจกรรมควรมีวัสดุที่หลากหลายในการตกแต่งสิ่งประดิษฐ์เพื่อให้นักเรียนได้มีอิสระ          

ในการเลือกตกแต่ง 
1.4 ทุกครั้งท่ีเด็กท าผลงานเสร็จควรจะให้เด็กได้น าเสนอผลงานของตนเองหรือการถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้

ชม เด็กจะเกิดความภาคภูมิใจและรู้ว่าผลงานของตนเองมีคุณค่า 
2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ควรมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรมชุดสื่อของเล่น ต่อความสามารถด้านอ่ืนๆ เช่น 
ความเชื่อมั่นในตนเอง พฤติกรรมการท างานร่วมกับผู้อื่น เป็นต้น 

2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ที่ท ากิจกรรมชุดสื่อของเล่น
กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
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การส่งเสรมิทักษะด้านคณิตศาสตร ์โดยใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษา 
รูปเรขาคณิตของเด็กปฐมวัย 

The promoting math skills Using a set of activities, games, 
education, early childhood geometry. 

 

นัฐวรรณ ฉิมสขุ1* อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ2 

Nuttawan Chimsuk1* Orathai Anurakwatthana2 

1*นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
2อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

Email : nuttawan286@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 

 

การศึกษาวิจัยในช้ันเรียนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบทักษะด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดย
ใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษารูปเรขาคณิตก่อนและหลังการจัดกิจกรรม กลุ่มประชากรที่ศึกษาเป็นนักเรียนช้ันอนุบาล 1  
จ านวน 18 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการ
จัดประสบการณ์การส่งเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษารูปเรขาคณิต ชุดกิจกรรมเกม
การศึกษา จ านวน 6 กิจกรรม ได้แก่ เกมจับคู่ภาพเหมือนรูปเรขาคณิต เกมจับคู่ภาพกับเงารูปเรขาคณิต และเกมสังเกต
รายละเอียดของภาพซ้อนรูปเรขาคณิต แบบทดสอบทักษะด้านคณิตศาสตร์ รูปเรขาคณิต  สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล การ
หาค่าร้อยละความก้าวหน้า  

ผลการวิจัยในช้ันเรียนพบว่า 
เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการในด้านทักษะคณิตศาสตร์โดยชุดกิจกรรมเกมการศึกษารูปเรขาคณิต โดยภาพรวม

คะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรียนเพิ่มขึ้นจ านวน 14 คน ตั้ งแต่ 10 ถึง 30 เมื่อเปรียบเทียบทั้งช้ันเรียนพบว่า
คะแนนร้อยละความก้าวหน้าท้ังช้ันเรียนเท่ากับ 15.1 
 
ค าส าคัญ : ทักษะด้านคณติศาสตร์  ชุดกิจกรรมเกมการศึกษารูปเรขาคณิต 
 
 
 
 

 

mailto:nuttawan286@gmail.com
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Abstract  

 

 The objective of this research study was to compare the mathematics skills of early 
childhood children. Using a set of activities, educational games, geometric figures before and after 
activities. The population studied was 18 Kindergarten 1 students, Semester 2, academic year 2020, 
Lan Krabue Kindergarten School. The research instruments included an experience plan for promoting 
mathematical skills. Using a set of educational game activities, geometric figures Set of 6 educational 
game activities Including a geometric picture matching game Picture matching game with geometric 
shadows And the game observing the details of the geometric overlays A skill test in mathematics, 
geometry, statistics used to analyze data. Finding the percentage of progress 
 The results of the study found that. 
 Orientation children improved their mathematical abilities with the overall set of activities, 
games, exercises, the percentage of thought of 14 students from 10 to 30 years ago. The whole class 
found the percentage of total evils. Class 15.1 
 
Key words : Math skills. Geometry educational game activities set. 
 

บทน า 

 เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่เริ่มต้นแห่งการเรียนรู้ การส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ส าหรับเด็กจึงมีความส าคัญ          
ครูนับว่าเป็นบุคลหนึ่งในการส่งเสริมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับเด็ก โดยให้เด็กเข้าใจทักษะ
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ทั้งนี้เพราะคณิตศาสตร์มีส่วนส าคัญในชีวิตประจ าวันและธรรมชาติของเด็กปฐมวัยรับรู้และ
เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวในชีวิตประจ าวัน เช่น การเลือกของเล่น การนับของเล่น เด็กจะเรียนรู้จักการใช้เงิน เด็กชอบ
ท่องจ าขณะที่การนับ 1 2 3 เด็กจะเรียนรู้การนับไปโดยไม่รู้ตัว เลข 1 2 3 ท่ีเด็กนับจะยังไม่มีความหมายส าหรับเด็ก  จน
เมื่อได้น าไปใช้ในการแก้ป๎ญหาต่าง ๆ เช่น การซื้ออาหาร การซื้อสิ่งของต่าง ๆ เป็นต้น ดังน้ันเด็กปฐมวัยจ าเป็นต้องเรียนรู้
และพัฒนาความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ศรีสุดา คัมภีร์ภัทร 
(2534: 13)  
 ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานท่ีช่วยให้เด็กรู้จักแก้ป๎ญหา มีความสามารถในการคิดค านวณและอื่น 
ๆ ดังมีผู้กล่าวถึงความส าคัญของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ไว้ ดังนี้ 
 บุญเยี่ยม จิตรดอน (2526: 245 – 246) ได้กล่าวถึงความส าคัญของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ไว้ว่า          
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ช่วยให้เด็กมีความพร้อมที่จะเรียนคณิตศาสตร์เบื้องต้น ได้แก่ การรู้จักสังเกตเปรียบเทียบ  
การจัดหมวดหมู่ การเพิ่มขึ้นและการลดลง การเรียงล าดับ ช่วยขยายประสบการณ์เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ให้สอดคล้องเป็น
ล าดับจากง่ายไปหายาก ช่วยให้เด็กเกิดความเข้าใจในความหมายของสัญลักษณ์ต่าง ๆ สามารถใช้ภาษาเกี่ยวกับวิชา
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คณิตศาสตร์ไดอ้ย่างถูกต้อง ช่วยฝึกทักษะเบื้องต้น ในการคิดค านวณ ด้วยการสร้างเสรมิประสบการณแ์ก่เด็กปฐมวัย  โดย
การฝึกให้เด็กได้เปรียบเทียบรปูทรงต่าง ๆ บอกความแตกต่างในเรื่องขนาด น้ าหนัก ระยะเวลา จ านวนสิ่งของต่าง ๆ ที่อยู่
รอบตัว แยกแยะของเป็นหมวดหมู่ เรียงล าดับ ใหญ่-เล็ก สูง-ต่ า แยกเป็นหมู่ย่อยได้โดยการเพิ่มหรือลดลง  ทักษะเหล่านี้
จะช่วยให้เด็กพร้อมที่จะคิดค านวณในขั้นต่อ ๆ ไป ตลอดจนฝึกให้คิดหาเหตุผล หรือค าตอบด้วยตนเองจากสื่อการเรียน
การสอนที่ครูจัดไว้ เพื่อช่วยให้เด็กเกิดความมั่นใจ ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ครูควรมี
การบูรณาการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ให้สัมพันธ์กับกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ศิลปะ ภาษา เกม และเพลง เป็นต้น เพื่อ
เร้าให้เด็กสนใจ เกิดความสนุกสนานและได้รับความรู้โดยไม่รู้ตัว เมื่อเด็กรักวิชาคณิตศาสตร์ เด็กจะสนใจกระตือรือร้น
อยากที่จะเรียนรู้ อยากค้นคว้าหาเหตุผลด้วยตนเอง การค้นคว้าหาเหตุผลได้เอง ท าให้เด็กเกิดความเข้าใจ จ าได้ดี และ
เกิดความภาคภูมิใจอยากคิดจะหาเหตุผลต่อไป 
 รูปร่างเรขาคณิต หรือ รูปทรงเรขาคณิต คือสารสนเทศเชิงเรขาคณิตที่คงเหลืออยู่หลังจากตัดข้อมูลต าแหน่ง 
ขนาด การจัดวาง และการสะท้อน ออกจากการพรรณนาของวัตถุทางเรขาคณิตแล้ว  หมายความว่า ไม่ว่าจะย้าย
ต าแหน่งรูปร่าง ขยายหรือย่อรูปร่าง หมุนรูปร่าง หรือสะท้อนรูปร่างในกระจก รูปร่างก็ยังคงเดิมเหมือนต้นฉบับ คือไม่
เปลี่ยนไปเป็นรูปร่างอื่น ท้ังนี้ค าว่า รูปร่าง หรือ รูป ใช้เรียกวัตถุท่ีไม่เกินสองมิติ ส่วนค าว่า รูปทรง หรือ ทรง ใช้เรียกวัตถุ
ตั้งแต่สามมิติขึ้นไป 
 ดังนั้นคณิตศาสตร์จึงมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิต เพราะในการด าเนินชีวิตตลอดจนการศึกษา และ         
การเรียนรู้ต้องอาศัยทักษะการสังเกตการเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู่ การเรียงล าดับ การแก้ป๎ญหา การคิดค านวณ 
การคิดอย่างมีเหตุผลเพื่อปลูกฝ๎งทัศนคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
 เกมการศึกษาเป็นสิ่งส าคัญและยังเป็นประโยชน์ในการใช้เป็นเครื่องมือในการจูงใจให้เกิดการเรียนรู้ มีความรู้
ความเข้าใจมากขึ้นโดยลองผิดลองถูกได้สังเกต จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เด็กค่อยๆ เกิดความเข้าใจตนเองและผู้ อื่น รู้จักค้นหา
เหตุผลและการตัดสินใจ นอกจากนี้ยังส่งเสริมความเจริญงอกงามทางด้านสังคมของเด็กช่วยให้เด็กรู้จัก ควบคุมตนเอง 
คิดถึงผู้อื่น รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบต่าง ๆ เป็นการปลูกฝ๎งให้เป็นคนมีวินัย รักหมู่คณะ การเล่นจึงเป็นการเรียนรู้
ส าหรับเด็กและเรียนอย่างมีความสุข ข้อดีของเกมช่วยให้เด็กเรียนช้าและเด็กเรียนอ่อนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นซึ่งมณฑาทิพย์ 
อัตตป๎ญโญ ( 2542 : 20 ) กล่าวว่า เกมเป็นกิจกรรมการเล่น หรือการแข่งขัน เพื่อการเรียนรู้ มีก าหนดจุดมุ่งหมาย 
กฎเกณฑ์ กติกา ผู้เล่น วิธีการเล่น การตัดสินผลการเล่นเป็นแพ้หรือชนะการน าเกมมาประกอบการสอน จะช่วยให้
ห้องเรียนมีชีวิตชีวา บทเรียนนั้น ๆ น่าสนใจไม่รู้สึกเบื่อหน่าย ก่อให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน นักเรียนมีโอกาสใช้
ปฏิภาณไหวพริบของตน สามารจดจ าบทเรียนได้ง่าย เร็ว และจ าได้นาน นอกจากนี้การที่เด็กได้เล่นเกมจะได้ความรู้ทาง
วิชาการ และยังช่วยพัฒนาสติป๎ญญาตลอดจนความเจริญเติบโตของร่างกายด้วย ไม่ต่างกับบุญชู สนั่นเสียง (2527 : 29) 
ที่ได้ให้ความหมายเกมการศึกษา หมายถึง อุปกรณ์เครื่องช่วยสอนที่จะช่วยให้ผู้เรียนไดร้ับความพอใจและความสนุกสนาน 
อีกทั้งยังท้าทายที่จะให้เด็กเล่นเสมอ ช่วยให้เด็กมีความพร้อมได้ทุกด้าน แต่เน้นด้านสติป๎ญญา เด็กจะใช้ประสาทสัมผัส
กับ กล้ามเนื้อมือ ฝึกการสังเกต เปรียบเทียบในเรื่องรูปทรง จ าแนกประเภท และฝึกหาเหตุผล 
 จากการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์  เพื่อส่งเสริมทักษะเรขาคณิต
ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษารูปเรขาคณิตของเด็กปฐมวัย จ านวน 3 ชุด โดยในแต่ละชุดจะมีวัสดุ
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อุปกรณ์และวิธีการเล่นท่ีแตกต่างกัน เพื่อให้กิจกรรมดูน่าสนใจ และรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่ท ากิจกรรม จึงท าให้เด็กปฐมวัย
สามารถเรียนรู้ทักษะด้านคณิตศาสตร์จากชุดกิจกรรมเกมการศึกษารูปทรงเรขาคณิตของเด็กปฐมวัยนี้ได้  
 จากการที่ผู้วิจัยได้มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ  อ าเภอลานกระบือ จังหวัด
ก าแพงเพชร  นักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1 พบว่าเด็กปฐมวัยส่วนใหญ่ยังขาดทักษะด้านคณิตศาสตร์ในเรื่องรูปเรขาคณิต เช่น 
เด็กบางคนไม่รู้จักรูปเรขาคณิต ไม่สามารถตอบได้ว่าคือรูปเรขาคณิตอะไร  
 จากความส าคัญและความเป็นมาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญของการส่งเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์ โดย
ใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษารูปเรขาคณิตของเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กมีทักษะด้านคณิตศาสตร์ที่ดีขึ้น จึงเลือกใช้ชุดกิจกรรม
เกมการศึกษาที่พัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์ในเรื่องของรูปเรขาคณิตของเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีความสามารถ
ในการคิดที่หลากหลาย และสามารถน าทักษะด้านเรขาคณิตไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ทั้งนี้เพื่อให้เด็กได้เกิดทักษะ
พื้นฐานคณิตศาสตร์ที่ถูกต้องเหมาะสม  สามารถน าไปเป็นพื้นฐานการศึกษาต่อในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป   
 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

เพื่อศึกษาเปรียบเทียบทักษะด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษารูปเรขาคณติก่อน

และหลังการจัดกิจกรรม 

 

แนวคิด และทฤษฎีหรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ทิพวรรณ สุขผล (2553) การพัฒนาชุดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยกิจกรรมเกมการศึกษารูปทรงเรขาคณิตของ

นักเรียนอนุบาลช้ันปีที่ 1 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย           

ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อน

และหลังการใช้ชุดฝึกทักษะ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านท่าเสี่ยวคันลึม 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธาณีเขต 3 จ านวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือใช้ในการวิจัย

ประกอบด้วย ชุดฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยปีที่  2 และแบบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

ส าหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 2 มึค่าความยากง่ายตั้งแต่ .35-.70 ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ .32-.73 และมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 

.86 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่า t 

ผลการวิจัยพบว่า 

1.ชุดฝึกชุดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 

90.96/88.42 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 

2. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนาด้วยการใช้ชุดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 2            

มีทักษะทางคณิตศาสตร์สู งกว่าก่อนการพัฒนาทักษะด้วย ชุดทักษะอย่ างมีความส าคัญทางสถิติที่ ระดับ  

.01 
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ธีรนาฏ เบ้าค า (2553) ผลการจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบการสอนมโนทัศน์เสริมด้วยเกมการศึกษาที่มีต่อทักษะ

พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 

1.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้

รูปแบบการสอนมโนทัศน์เสริมด้วยเกมการศึกษาก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ 

2.ศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบการสอนมโนมทัศน์เสริม

ด้วยเกมการศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่  2 จ านวน 12 คน ก าลังเรียนในภาคเรียนที่1                      

ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนพานบ้านโก่มวิทยา อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธาณี ที่ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง รูปแบบ

การวิจัยคือ แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังการจัดประสบการณ์  

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  

  1. แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบการสอนมโนทัศน์เสริมด้วยเกมการศึกษา 

 2. เกมการศึกษา  

  3. แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 

  4. แบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย การด าเนินการทดลองใช้ระยะเวลา 30 ช่ัวโมง สถิติที่ใช้ใน

การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ ผลการวิจัยสรุป

ได้ดังนี้ 

1.เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบการสอนมโนทัศน์เสริมด้วยเกมการศึกษา มีทักษะ

พื้นฐานทางคณิตศาสตร์หลังจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนจัดประสบการณ์โดยมีค่าเฉลี่ยหลังการจัดประสบการณ์ 29.50 

คิดเป็นร้อยละ 86.76 ซึ่งไม่น้อยกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 

2.เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบการสอนมโนทัศน์เสริมด้วยเกมการศึกษา มีทักษะ

พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในภาพรวมและรายด้านหลังการจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์อย่างมีในส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .0113 

3.เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบการสอนมโนทัศน์เสริมด้วยเกมการศึกษา มีพฤติกรรม

ทางสังคมในภาพรวมอยู่ในระดับ ดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านได้แก่ ด้านความเอื้อเฟื้อ ด้านความมีระเบียบวินัย และด้าน

ความรับผิดชอบอยู่ในระดับดี 

 

 

 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร คือ เด็กปฐมวัยชาย -หญิง อายุระหว่าง 3-4 ปี ก าลังศึกษาอยู่ ในช้ันเรียน อนุบาลปีที่  1                

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 18 คน ของโรงเรียนอนุบาลลานกระบือ สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 

กลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหว่าง 3-4 ปี ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันเรียน อนุบาลปีที่ 1           

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 18 คน ของโรงเรียนอนุบาลลานกระบือ สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 โดยเลือกแบบเจาะจง 

ตัวแปรที่ศึกษา 

 ตัวแปรต้น ได้แก่ ชุดกิจกรรมเกมการศึกษารูปเรขาคณิต 

 ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะด้านคณิตศาสตร์ 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 เกมการศึกษา  หมายถึง เกมที่เน้นกิจกรรมการเล่นโดยมีครูและกติกาที่ช่วยพัฒนาความคิด เป็นพื้นฐานส าคัญ

ของการเตรียมความพร้อมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน มีกระบวนการเล่นท่ีช่วยฝึกทักษะความพร้อมทั้ง 4 ด้าน 

คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจสังคม และสติป๎ญญา เพื่อตอบสนองความต้องการตามวัยของผู้เรียน 

 ซึ่งการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้จัดเกมการศึกษาที่จะช่วยพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์รูปเรขาคณิต โดยใช้เกม

การศึกษา 3 เกม ได้แก่ เกมจับคู่ภาพเหมือนรูปเรขาคณิต เกมจับคู่ภาพกับเงารูปเรขาคณิต และเกมสังเกตรายละเอียด

ของภาพซ้อนรูปเรขาคณิต 

 ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถเบื้องต้นที่จะเป็นพื้นฐานน าไปสู่การเรียนรู้ทาง

คณิตศาสตร์ ได้แก่ การเปรียบเทียบ การสังเกต  การจัดล าดับ เพื่อเป็นพื้นฐานความเข้าใจ และพร้อมที่จะเรียน

คณิตศาสตร์ต่อไปในอนาคต 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 1. ข้ันตอนการสร้างและหาคุณภาพแผนจัดประสบการณ์การส่งเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรม

เกมการศึกษารูปเรขาคณิต ได้ด าเนินการดังนี้ 

  1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการสร้างแผนการจัดประสบการณ์                

การส่งเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษารูปเรขาคณิต ได้แก่ เอกสารหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัยพุทธศักราช 2560 การจัดกิจกรรมตามตารางประจ าวัน 6 กิจกรรมหลัก เอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนการจัด

ประสบการณ์การส่งเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษารูปเรขาคณิตและศึกษาพัฒนาการตาม

ช่วงวัย 
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  1.2 ก าหนดองค์ประกอบของแผนการจัดประสบการณ์การส่งเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุด

กิจกรรมเกมการศึกษารูปเรขาคณิต ซึ่งก าหนดองค์ประกอบดังน้ี 

    1) ช่ือแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

    2) ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 

    3) วัน เดือน ป ี

    4) ระยะเวลาในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

    5) จุดประสงค์การเรียนรู้ 

    6) สาระการเรียนรู้ 

     - สาระที่ควรเรียนรู้ 

     -ประสบการณ์ส าคัญ 

    7) กิจกรรมการเรียนการสอน 

     - ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

     - ขั้นสอน 

     - ขั้นสรุปบทเรียน 

    8) สื่อการเรียนรู้ 

    9) การวัดและประเมินผล 

     10) บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรม 

  1.3 จัดท าแผนการจัดประสบการณ์การส่งเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมเกม
การศึกษารูปเรขาคณิต โดยมีทั้งหมด 6 แผน ได้แก่ แผนกิจกรรมเกมการศึกษาเกมจับคู่ภาพเหมือนรูปเรขาคณิต แผน
กิจกรรมเกมการศึกษาเกมจับคู่ภาพกับเงารูปเรขาคณิต แผนกิจกรรมเกมการศึกษาเกมสังเกตรายละเอียดของภาพซ้อน
รูปเรขาคณิต แผนกิจกรรมเกมการศึกษาเกมจับคู่ภาพเหมือนรูปเรขาคณิต แผนกิจกรรมเกมการศึกษาเกมจับคู่ภาพกับ
เงารูปเรขาคณิต และแผนกิจกรรมเกมการศึกษาเกมสังเกตรายละเอียดของภาพซ้อนรูปเรขาคณิต 
  1.4 น าแผนการจัดประสบการณ์การส่งเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษา
รูปเรขาคณิต ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการจัดประการณ์ 
  1.5 น าความคิดเห็นจากแบบประเมินแผนการจัดประสบการณ์การส่งเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์ 

โดยใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษารูปเรขาคณิตของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านมาหาค่าเฉลี่ย �̅� และแปลความหมายโดยก าหนด
เกณฑ์การประเมินความคิดเห็น 5 ระดับ ดังนี้  
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  4.51-5.00  หมายถึง  มีคุณภาพในระดับมากท่ีสุด 

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.51-4.50  หมายถึง  มีคุณภาพในระดับมาก 
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 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.51-3.50  หมายถึง  มีคุณภาพในระดับปานกลาง    

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.51-2.50  หมายถึง  มีคุณภาพในระดับน้อย 

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00-1.50  หมายถึง  มีคุณภาพในระดับน้อยท่ีสุด 

 ปรากฏว่าผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดประสบการณ์การส่งเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์ โดย

ใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษารูปเรขาคณิต โดยมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสม (�̅� เท่ากับ 4.81) อยู่ในช่วงมีคุณภาพในระดับ
มากทีสุ่ด 
  1.6 ปรับปรุงแผนการจัดประสบการณ์ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญที่ให้แก้ไข 
 -แผนการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยมีความเหมาะสมมากท่ีสุด เพราะเหมาะสมกับวัยที่จัดการเรียนการ
สอน มีความหลากหลาย และสามารถวัดผลประเมินผลได้สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่วางไว้ 
 -แผนจัดประสบการณ์จัดได้สอดคล้องกับวัยของเด็ก จุดประสงค์การเรียนรู้ตรงกับการเรียนการสอน               
เด็ก ๆ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมจริงเป็นการส่งเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์ที่เกิดการเรียนรู้และพัฒนาจริง 
  1.7 น าแผนการจัดประสบการณ์การส่งเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษา
รูปเรขาคณิต ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปจัดท าฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้จัดกิจกรรมการสอนเด็กปฐมวัยต่อไป 
 2. การสร้างและหาคุณภาพของแบบทดสอบเพื่อน าไปใช้ในการทดสอบทักษะด้านคณิตศาสตร์รูปเรขาคณิต
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการสอน ในการใช้แผนการจัดประสบการณ์การส่งเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุด
กิจกรรมเกมการศึกษารูปเรขาคณิต โดยด าเนินการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือดังน้ี 
  2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการจากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 
2560 เพื่อสร้างแบบทดสอบทักษะด้านคณิตศาสตร์ รูปเรขาคณิต ได้แก่ การท าเครื่องหมายกากบาท (X) ตามค าสั่งในแต่
ละข้อให้ถูกต้อง ท้ังหมดจ านวน 10 ข้อ  โดยมีระดับเกณฑ์ดังนี้                    
   ถ้าเด็กท าถูกต้องได้ 1 คะแนน ถ้าท าผิดได้ 0 คะแนน 
  2.2 สร้างแบบทดสอบทักษะด้านคณิตศาสตร์ รูปเรขาคณิต ได้แก่ การโยงเส้น และก ารท า
เครื่องหมายกากบาท (X) ตามค าสั่งในแต่ละข้อให้ถูกต้อง ท้ังหมดจ านวน 10 ข้อ  โดยมีระดับเกณฑ์ดังนี้  
   ถ้าเด็กท าถูกต้องได้ 1 คะแนน ถ้าท าผิดได้ 0 คะแนน 

            2.3 น าแบบทดสอบทักษะด้านคณิตศาสตร์ รูปเรขาคณิต ให้ไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยพิจารณาลงความคิดเห็นว่าสอดคล้องกับพัฒนาการ/พฤติกรรมที่วัด หรือไม่ และตรง
ตามนิยามศัพท์ โดยก าหนดเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
   +1      หมายถึง    ถ้าแน่ใจว่าเครื่องมือมีความสอดคล้อง 
    0       หมายถึง    ถ้าไม่แน่ใจว่าเครื่องมือมีความสอดคล้อง 
   -1       หมายถึง    ถ้าแน่ใจว่าเครื่องมือไม่มีความสอดคล้อง 
           2.4 น าแบบทดสอบทักษะด้านคณิตศาสตร์ รูปเรขาคณิต ได้รับจากผู้ เ ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน                 
มาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) พบว่าค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป จากการค านวณค่า IOC ของแบบทดสอบ
ทักษะด้านคณิตศาสตร์ รูปเรขาคณิต จ านวน 10 ข้อพบว่าค่า IOC เท่ากับ 1.00  หมายความว่า มีความสอดคล้องทุกข้อ 
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      2.5 น าแบบทดสอบทักษะด้านคณิตศาสตร์ รูปเรขาคณิต ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดสอบ
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการสอนเด็กปฐมวัยต่อไป 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การด าเนินการวิจัยโดยผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการทดลองใช้แผนการจัดประสบการณ์           

การส่งเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษารูปเรขาคณิต ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม          
การสอน ผู้วิจัยน าแบบทดสอบทักษะด้านคณิตศาสตร์ รูปเรขาคณิต จากนั้นด าเนินการจัดกิจกรรมชุดกิจกรรมเกม
การศึกษา จ านวน 3 ชุด หลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการสอน ผู้วิจัยน าแบบทดสอบทักษะด้านคณิตศาสตร์             
รูปเรขาคณิต  ฉบับเดิมไปทดสอบเด็กอีกครั้งหนึ่ง โดยใช้กับนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
จ านวน 18 คน 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การหาคุณภาพของแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษารูปเรขาคณิตที่ก าหนดไว้ 
2. หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมกับลักษณะพฤติกรรมโดยหาค่า Index of congruence (IOC) 

สถิติส าหรับวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ 
3. หาค่าร้อยละความก้าวหน้า สูตรค านวณค่าร้อยละความก้าวหน้ารายบุคคลและร้อยละความก้าวหน้าทั้งช้ัน

เรียน 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยในช้ันเรียนพบว่า เด็กช้ันอนุบาล 1 โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ จ านวน 18 คน นักเรียนชาย 
จ านวน 6 คน นักเรียนหญิง จ านวน 12 คน มีพัฒนาการด้านทักษะคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษารูป
เรขาคณิต โดยภาพรวมมีคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรียนเพิ่มขึ้นจ านวน 14 คน ตั้งแต่ 10 ถึง 30 คะแนน และ
เมื่อเปรียบเทียบท้ังช้ันเรียนพบว่าคะแนนร้อยละความก้าวหน้าทั้งช้ันเรียนเท่ากับ 15.1 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 1  เปรียบเทียบผลคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรยีนทุกคนก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 
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ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ คะแนนก่อน
การจัด
กิจกรรม 

คะแนนหลัง
การจัด
กิจกรรม 

ผลต่าง
คะแนน 

ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

1 เด็กชายกิตตคิุณ  เรืองอ่อง 8 10 2 20 
2 เด็กชายชัยวัตร  จันคง 7 9 2 20 
3 เด็กชายนาราธิป  ช านาญเท 9 10 1 10 
4 เด็กชายนฤพล  ชุ่มเย็น 10 10 0 0 
5 เด็กชายภาคิน  มีแก้ว 9 10 1 10 
6 เด็กชายวรานนท์  มะลิวงษ์ 8 9 1 10 
7 เด็กหญิงกมลชนก  พิมพ์เพ็ง 7 10 3 30 
8 เด็กหญิงกุลธดิา  เลื่อมไธสง 8 10 2 20 
9 เด็กหญิงญาณิน  ผ่องแผ้ว 7 10 3 30 
10 เด็กหญิงญานิศา  อินเลี้ยง 7 10 3 30 
11 เด็กหญิงณัฐธิดา  กลิ่นนาค 10 10 0 0 
12 เด็กหญิงธิราพร  ตันผา 6 9 3 30 
13 เด็กหญิงธัญชนก  เจนจบ 10 10 0 0 
14 เด็กหญิงปดิวรัดา  ทัดทอง 9 10 1 10 
15 เด็กหญิงรวีนภิา  ขอนทอง 9 10 1 10 
16 เด็กหญิงวิภาดา  นันทาน ี 10 10 0 0 
17 เด็กหญิงศริิธร  เย็กยิม้ 9 10 1 10 
18 เด็กหญิงจันทรจ์ิรา  ยนตศาสตร ์ 6 9 3 30 

                                  รวม 149 176 27 270 
 
 จากตาราง พบว่าโดยภาพรวมคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกคน ตั้งแต่ 0 จนถึง 30 แสดง
ว่านักเรียนปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การส่งเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษารูป
เรขาคณิตของเด็กปฐมวัย มีคะแนนร้อยละความก้าวหน้าสูงขึ้น 
 
 
 
 
ตารางที่ 2  เปรียบเทียบผลคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรยีนท้ังช้ันเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 

คะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดกจิกรรม คะแนนเฉลี่ยหลังการจัดกิจกรรม คะแนนร้อยละความก้าวหน้า 
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ทั้งชั้นเรียน 
8.27 9.78 15.1 

 จากตารางที่ 2 พบว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรมเท่ากับ 8.27 และ 9.78
ตามล าดับและเมื่อเปรียบเทียบทั้งช้ันเรียนพบว่าคะแนนร้อยละความก้าวหน้าทั้งช้ันเรียนเท่ากับ 15.1 
 
แผนภูมิแท่ง 

เปรียบเทยีบผลคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรียนท้ังช้ันเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 

 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยในช้ันเรียนพบว่า เด็กช้ันอนุบาล 3 โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) จ านวน 16 คน 
นักเรียนชาย จ านวน 5 คน นักเรียนหญิง จ านวน 11 คน มีพัฒนาการด้านความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กโดย
กิจกรรมชุดสื่อของเล่น โดยภาพรวมมีคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนัก เรียนเพิ่มขึ้นจ านวน 16 คน                           
เมื่อเปรียบเทียบท้ังช้ันเรียนพบว่าคะแนนร้อยละความก้าวหน้าทั้งช้ันเรียนเท่ากับ 54.17 

ในการจัดกิจกรรมการส่งเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษารูปเรขาคณิตนี้                  
ผู้วิจัยได้เลือกกิจกรรมการพัฒนาทักษะดา้นคณติศาสตร ์รูปเรขาคณิตที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยได้มีมณฑา
ทิพย์ อัตตป๎ญโญ ( 2542 : 20 ) กล่าวว่า เกมเป็นกจิกรรมการเล่น หรือการแข่งขัน เพื่อการเรียนรู้ มีก าหนดจุดมุ่งหมาย 
กฎเกณฑ์ กติกา ผู้เล่น วิธีการเล่น การตัดสินผลการเล่นเป็นแพ้หรือชนะการน าเกมมาประกอบการสอน จะช่วยให้
ห้องเรียนมีชีวิตชีวา บทเรียนนั้น ๆ น่าสนใจไม่รู้สึกเบื่อหน่าย ไม่ต่างกับบุญชู สนั่นเสียง (2527 : 29) ที่ได้ให้ความหมาย
เกมการศึกษา หมายถึง อุปกรณ์เครื่องช่วยสอนที่จะช่วยให้ผู้เรยีนไดร้ับความพอใจและความสนุกสนาน อีกทั้งยังท้าทายท่ี
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ก่อนการจัดกิจจกรม หลังการจัดกิจกรรม 

ตารางเปรียบเทียบคะแนนร้อยละความก้าวหน้าท้ังชั้นเรียน 

8.27 

9.78 
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จะให้เด็กเล่นเสมอ ช่วยให้เด็กมีความพร้อมได้ทุกด้าน แต่เน้นด้านสติป๎ญญา เด็กจะใช้ประสาทสัมผัสกับ กล้ามเนื้อมือ 
ฝึกการสังเกต เปรียบเทียบในเรื่องรูปทรง จ าแนกประเภท และฝึกหาเหตุผล 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.1 แผนการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยมีความเหมาะสมมากที่สุด เพราะเหมาะสมกับวัยที่
จัดการเรียนการสอน มีความหลากหลาย และสามารถวัดผลประเมินผลได้สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่วางไว้ 
  1.2 แผนจัดประสบกาณ์จัดได้สอดคล้องกับวัยของเด็ก จุดประสงค์การเรียนรู้ตรงกับการเรียน              
การสอน เด็ก ๆ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมจริงเป็นการส่งเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์ที่เกิดการเรียนรู้และพัฒนาจริง 
  1.3 มีความรู้และได้ทักษะทางวิชาคณิตศาสตร์ และบูรณาการได้หลากหลายเรียนรู้ทางภาษาและ
รูปร่างสัญลักษณ์ได้เหมาะสมตามวัย 
  1.4 รูปทรงเรขคณิตมีหลายชนิดมากเกินไป ท าให้เด็ก ๆ เรียกช่ือสับสนกัน ท าให้แบบทดสอบไม่
สอดคล้องและท าให้ไม่เข้าใจ (นักศึกษาได้แก้ไขและน าไปปรับปรุงเรียบร้อยค่ะ) 
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บทคัดย่อ 

 

          การศึกษาวิจัยในช้ันเรียนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการส่งเสริมพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของ
เด็กปฐมวัยโดยการใช้กิจกรรมเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติ ประชากรที่ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่            
เด็กปฐมวัยช้ันอนุบาล 2  จ านวน14 คน โรงเรียนเทศบาล1 (เกริกกฤตยาอุถัมภ์)  เครื่องมือนี้ในการวิจัยช้ันเรียน ได้แก่ 
แผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติ จ านวน 8 แผน และแบบสังเกตพฤติกรรมความกล้า
แสดงออกของเด็กปฐมวัย และสถิติที่ใช้ค่าร้อยละความก้าวหน้า 
           ผลการวิจัยในช้ันเรียนพบว่า  
           พฤติกรรมความกล้าแสดงออกของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติ                
โดยภาพรวมคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกคน ตั้งแต่1.50  ถึง 2.64   เมื่อเปรียบเทียบทั้งช้ันเรียน
พบว่าคะแนนร้อยละความก้าวหน้าท้ังช้ันเรียนเท่ากับ 53.33 
ค าส าคัญ : พฤติกรรมความกล้าแสดงออก / การเล่านิทานประกอบแสดงบทบาทสมมติ 
 

Abstract 

            The objective of this study was To compare the promotion of assertive behavior of 
preschool children by using story-telling activities to illustrate role-playing The population in this 
study consisted of 14 kindergarten 2 students in Thetsaban 1 School (Krirk Kritaya Upatham),This tool 
in the classroom research consists of 8 storytelling activities plans and role play observation forms 
and early childhood behavioral observation behavior observation forms And statistics that use 
progress percentage. 
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          The results of the study found that Assertive behavior of preschool children by using 
storytelling activities to play role-playing Overall, the percentage score of every student's progress has 
increased. From 1.50 to 2.64   when comparing the whole class, the percentage of progress of the 
whole class is equal to 53.33 

Key words: Audacity, Expression Behavior / Story-telling activities with role play 

 

บทน า 

       การแสดงออกเป็นสิ่งจ าเป็นในชีวิตประจ าวันของเด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัยแสดงออกในหลายลักษณะเช่น 
ยิ้ม หัวเราะ ร้องไห้ ตบมือ กระโดดโลดเต้น ร้องร าท าเพลง เล่น พูด การแสดงออกดังกล่าวนี้ช้ีให้เห็นถึงอารมณ์ 
ความรู้สึกนึกคิด และความต้องการของเด็ก การแสดงออกของเด็กปฐมวัยเป็นวิธีการที่เด็กใช้สื่อสารให้ผู้ใหญ่และผู้ใกล้ชิด
กับเด็ก เข้าใจความหมายความต้องการของเด็ก (ผุสดี กุฏอินทร์ และจิรประภา บุณยนิตย์ , 2547: 5) ถ้าสังเกตลักษณะ
พฤติกรรมการแสดงออกของเด็กปฐมวัยในป๎จจุบันสามารถจ าแนกพฤติกรรมการแสดงออกได้เป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรก         
จะเป็นเด็กที่กล้าพูดกล้าแสดงความคิดกล้าแสดงออกและกล้าเข้าสังคมอย่างมั่นใจ เหมาะสมกับสถานการณ์เวลาและ
โอกาส กลุ่มที่ 2 จะเป็นเด็กท่ีกล้าแสดงออกเช่นกัน แต่จะแสดงออกไปในทางก้าวร้าวทางภาษาท่าทางอีกครั้งไม่สามารถ
ควบคุมอารมณ์ได้ ส่วนกลุ่มที่ 3 จะเป็นเด็กที่ไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าสนทนาไม่กล้าแสดงความคิดเห็นความรู้สึกใดๆ
ทั้งสิ้น มักเป็นเด็กขี้อาย (ประภาพรรณ เอี่ยมสุภาษิต , 2548 : 20) พฤติกรรมการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม เป็น
พฤติกรรมที่แสดงถึงความกล้าพูด กล้าคิด กล้าท าในสิ่งท่ีถูกต้อง และกล้าแสดงออกตามความรู้สึกท่ีแท้จริงของตน โดยไม่
ละเมิดสิทธิของผู้อื่น และเมื่อแสดงพฤติกรรมไปแล้ว จะไม่มีความวิตกกังวลใจ ซึ่งแสดงถึงการยอมรับในสิทธิของบุคคล 
เมื่อพิจารณาในรูปของการมีความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น จะเป็นบุคคลที่สื่อสารด้วยความจริงใจ เปิดเผยและตรงตามความ
ต้องการหรือความรู้สึกของตนเอง โดยมีวิธีการที่เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ซึ่งแสดงถึงการมีความเคารพนับ
ถือยอมรับ และเห็นคุณค่าของบุคคลอื่นและตนเองด้วย ดังนั้น การแสดงออกที่เหมาะสมนับเป็นป๎จจัยส าคัญทางอย่าง
หนึ่งต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม คือ ท าให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน อีกทั้งยังช่วยท าให้การด าเนินกิจกรรมต่างๆประสบ
ผลส าเร็จไดอ้ย่างดี จะเห็นได้ว่า บุคคลที่ประสบความส าเรจ็ในการเรียนและการท างานมักจะเป็นคนท่ีกล้าแสดงออก กล้า
แสดงออกทางความคิดเห็น ทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย อีกท้ังกล้าแสดงออกเกี่ยวกับพฤติกรรมในการเข้าสังคมด้วยเหตุ
นี้จึงควรฝึกเด็กปฐมวัยให้เป็นคนท่ีกล้าแสดงออก (ประภาพรรณ เอี่ยมสุภาษิต, 2548: 20) 

          เด็กปฐมวัยควรได้รับการส่งเสริมให้แสดงออกได้อย่างเต็มที่ในการส่งเสริมการแสดงออกนั้นจะเน้นการ
แสดงออกท่ีพึงประสงค์ของเด็ก (ผุสดี กุฏอินทร์ และจิระประภา บุณยนิตย์, 2547: 26) โดยใช้การฝึกพฤติกรรมการกล้า
แสดงออก (assertive Training) เป็นเทคนิคการปรับพฤติกรรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อ ช่วยให้บุคคลสามารถปรับตัวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลในสังคม (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต , 2550:131) การฝึกพฤติกรรมกล้าแสดงออก
ของเด็กปฐมวัยนั้นท าได้หลายวิธีเช่นการเล่นบทบาทสมมุติ เป็นลักษณะการแสดงออกตามบทบาทหรือความรู้สึกนึกคิด 
โดยไม่มีการก าหนดบทพูดไว้ล่วงหน้า การแสดงออกโดยการเล่นบทบาทสมมุติเป็นสิ่งที่เด็กปฐมวัยกระท าอยู่เป็นประจ า
แทบทุกวัน และมีประโยชน์ต่อพัฒนาการด้านต่างๆของเด็กมาก การเล่นบทบาทสมมุติช่วยตอบสนองความต้องการทาง
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อารมณ์ของเด็ก ช่วยให้เด็กเข้าใจความรู้สึกของตนเองช่วยให้เกิดความเข้าใจในสิ่งท่ีเด็กเคยเคลือบแคลงสงสัย ท าให้เด็กมี
ความเชื่อมั่นในตนเอง เรียนรู้หน้าที่และกฎเกณฑ์ในสังคม และปรับตัวให้ยอมรับกฎเกณฑ์ของสังคมได้ง่ายขึ้น (ผุสดี กุฏ
อินทร์ และจิระประภา บุณยนิตย์, 2547: 16) การเล่นบทบาทสมมุติจะน่าสนใจมากยิ่งขึ้น หากน านิทานมาร่วมด้วย 
นิทานเป็นเพื่อนท่ีดีในการเรียนรู้สู่โลกกว้างเป็นกิจกรรมที่ครูอนุบาลใช้เป็นสื่อในการสอนเด็กอย่างสม่ าเสมอ เป็นการเปิด
โลกในจินตนาการของเด็ก ท าให้เด็กเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลินเด็กจะเกิดสมาธิในการฟ๎ง และรู้จักอิริยาบถของ
ตนเองดีขึ้น นิทานจึงมีความส าคัญต่อการจัดกิจกรรมประจ าวัน ให้บรรลุและส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็ก การให้
เล่นบทบาทสมมติตามเนื้อเรื่องในนิทานนอกจากจะท าให้เด็กได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ยังช่วยท าให้เด็ กมีความ
เชื่อมั่นในตนเอง ซึ่งเด็กท่ีมีความเช่ือมั่นในตนเอง จะเป็นเด็กที่มีความกล้าที่จะติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่นก่อน กล้าที่จะแสดง
ความคิดเห็น และกล้าที่จะตัดสินใจกระท าหรือไม่กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยตนเอง (ประดินันท์ อุปรมัย , 2553 
:39) 

       ป๎ญหาที่ได้พบเกี่ยวกับการส่งเสริมความกล้าแสดงออกคือ การจัดกิจกรรมเพื่อช่วยส่งเสริมความกล้า
แสดงออกของเด็กปฐมวัยเช่นการเล่นบทบาทสมมุติยังมีน้อย และความกล้าแสดงออกของเด็กไม่มีการพัฒนาได้เท่าที่ควร 

      จากความส าคัญและความเป็นมาดังกล่าว การกล้าแสดงออกนั้น มีความส าคัญส าหรับเด็กปฐมวัยเด็กที่มี
ป๎ญหาไม่กล้าแสดงออก จะส่งผลให้มีป๎ญหาในการสื่อสารความคิด ความต้องการให้ผู้อื่นรับรู้ แล้วท าให้ปรับตัวในสังคมได้
ยากยิ่งข้ึน จึงท าให้ผู้ศึกษาค้นคว้าวิจัย มีความสนใจที่จะใช้การเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติ เป็นแนวทาง
การส่งเสริมพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของเด็กปฐมวัยเพราะเป็นกิจกรรมที่ไม่ยากเกินไปส าเร็จส าหรับเด็กปฐมวัย 
 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

                  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการส่งเสริมพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของเด็กปฐมวัยโดยการใช้กิจกรรมเล่า
นิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 
แนวคิด และทฤษฎีหรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
                  (จุรีพร  เหมะชัย1 วรรณิษา  หาคูณ2)มนุษย์เกิดมาต้องอยู่ในสังคมการแสดงออกจึงถือเป็นสิ่งส าคัญที่จะ
ท าให้บุคคลนั้นสามารถสื่อสารความต้องการบอกความรู้สึกของตนเองให้บุคคลอื่นเข้าใจได้ ผ่านค าพู ดผ่านสีหน้า ผ่าน
ท่าทางต่างๆการแสดงออกท่ีเหมาะสมกับวัย และเหมาะสมกับสถานการณ์ จะท าให้บุคคลนั้นสามารถปรับตัวเข้ากับสังคม
ได้ดี บุคคลที่มีป๎ญหาในการแสดงออกจึงจ าเป็นต้องได้รับการส่งเสริมเพื่อให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
                  (ประภาพรรณ เอี่ยมสุภาษิต, 2548: 20)พฤติกรรมการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม เป็นพฤติกรรมที่
แสดงถึงความกล้าพูด กล้าคิด กล้าท าในสิ่งท่ีถูกต้อง และกล้าแสดงออกตามความรู้สึกท่ีแท้จริงของตน โดยไม่ละเมิดสิทธิ
ของผู้อื่น และเมื่อแสดงพฤติกรรมไปแล้ว จะไม่มีความวิตกกังวลใจ ซึ่งแสดงถึงการยอมรับในสิทธิของบุคคล เมื่อพิจารณา
ในรูปของการมีความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น จะเป็นบุคคลที่สื่อสารด้วยความจริงใจ เปิดเผยและตรงตามความต้องการหรือ
ความรู้สึกของตนเอง โดยมีวิธีการที่เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ซึ่งแสดงถึงการมีความเคารพนับถือยอมรับ 
และเห็นคุณค่าของบุคคลอื่นและตนเองด้วย ดังน้ัน การแสดงออกที่เหมาะสมนับเป็นป๎จจัยส าคัญทางอย่างหนึ่งต่อการอยู่
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ร่วมกันในสังคม คือ ท าให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน อีกทั้งยังช่วยท าให้การด าเนินกิจกรรมต่างๆประสบผลส าเร็จได้อย่าง
ดี จะเห็นได้ว่า บุคคลที่ประสบความส าเร็จในการเรียนและการท างานมักจะเป็นคนที่กล้าแสดงออก กล้าแสดงออกทาง
ความคิดเห็น ทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย อีกท้ังกล้าแสดงออกเกี่ยวกับพฤติกรรมในการเข้าสังคมด้วยเหตุนี้จึงควรฝึกเด็ก
ปฐมวัยให้เป็นคนท่ีกล้าแสดงออก  
                (ผุสดี กุฏอินทร์ และจิระประภา บุณยนิตย์, 2547: 16)การฝึกพฤติกรรมกล้าแสดงออกของเด็กปฐมวัยนั้น
ท าได้หลายวิธีเช่นการเล่นบทบาทสมมุติ เป็นลักษณะการแสดงออกตามบทบาทหรือความรู้สึกนึกคิด โดยไม่มีการก าหนด
บทพูดไว้ล่วงหน้า การแสดงออกโดยการเล่นบทบาทสมมุติเป็นสิ่งที่เด็กปฐมวัยกระท าอยู่เป็นประจ าแทบทุกวัน และมี
ประโยชน์ต่อพัฒนาการด้านต่างๆของเด็กมาก การเล่นบทบาทสมมุติช่วยตอบสนองความต้องการทางอารมณ์ของเด็ก 
ช่วยให้เด็กเข้าใจความรู้สึกของตนเองช่วยให้เกิดความเข้าใจในสิ่งที่เด็กเคยเคลือบแคลงสงสัย ท าให้เด็กมีความเช่ือมั่นใน
ตนเอง เรียนรู้หน้าที่และกฎเกณฑ์ในสังคม และปรับตัวให้ยอมรับกฎเกณฑ์ของสังคมได้ง่ายขึ้น  
              (ประดินันท์ อุปรมัย , 2553 :39)การเล่นบทบาทสมมุติจะน่าสนใจมากยิ่งข้ึน หากน านิทานมาร่วมด้วย นิทาน
เป็นเพื่อนที่ดีในการเรียนรู้สู่โลกกว้างเป็นกิจกรรมที่ครูอนุบาลใช้เป็นสื่อในการสอนเด็กอย่างสม่ าเสมอ เป็นการเปิดโลกใน
จินตนาการของเด็ก ท าให้เด็กเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลินเด็กจะเกิดสมาธิในการฟ๎ง และรู้จักอิริยาบถของตนเองดีขึ้น 
นิทานจึงมีความส าคัญต่อการจัดกิจกรรมประจ าวัน ให้บรรลุและส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็ก การให้เล่นบทบาท
สมมติตามเนื้อเรื่องในนิทานนอกจากจะท าให้เด็กได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ยังช่วยท าให้เด็กมีความเช่ือมั่นใน
ตนเอง ซึ่งเด็กที่มีความเช่ือมั่นในตนเอง จะเป็นเด็กที่มีความกล้าที่จะติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่นก่อน กล้าที่จะแสดงความ
คิดเห็น และกล้าที่จะตัดสินใจกระท าหรือไม่กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยตนเอง  

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ เด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหว่าง 4-5 ปี ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันเรียน อนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2563 จ านวน 47 คน ของโรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร 

กลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหว่าง 4-5 ปี ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันเรียน อนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 14 คน ของโรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร 
โดยเลือกแบบเจาะจง 

 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรต้น ได้แก่ การเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติ 
            ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมความกล้าแสดงออก 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
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          เด็กปฐมวัย หมายถึง วัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี จัดได้ว่าเป็นระยะที่ส าคัญที่สุดของชีวิต ทั้งด้านร่างกาย 

อารมณ์ สังคม บุคลิกภาพโดยเฉพาะด้านสติป๎ญญา จะเจริญมากที่สุดในช่วงนี้ และพัฒนาการใด ๆ ในวัยนี้จะเป็นพื้นฐาน

ที่มีความส าคัญต่อพัฒนาการในช่วงอื่น ๆ ของชีวิตเป็นอย่างมาก 

          นิทาน หมายถึง เรื่องเล่าต่อกัน มาโดยใช้วาจาหรือเล่าโดยแสดงภาพประกอบ หรือการเล่าโดยวัสดุอุปกรณ์ ใช้

ประเภทต่างๆประกอบก็ได้เช่น หนังสือภาพ หุ่นหรือการใช้คนแสดงบทบาทลีลาเป็นไปตามเนื้อเรื่องของนิทานนั้นๆ 

          ความกล้าแสดงออก หมายถึง การมีความกล้าคิด  กล้าพูด และกล้าท าในสิ่งต่างๆ พฤติกรรมที่เด็กปฐมวัยแสดง

ออกมา ในขณะที่เด็กท ากิจกรรมเสริมประสบการณ์ การเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติ ซึ่งประกอบไปด้วย 

การกล่าวค าทักทาย “สวัสดีค่ะ” (ครับ) การแนะน าตนเองหน้าช้ันเรียน การตอบค าถาม การแสดงบทบาทสมมติ การ

แสดงท่าทางประกอบเพลง 

          บทบาทสมมติ หมายถึง บทบาทที่ต้องแสดงออกโดยการเลียนแบบบุคคล สัตว์ และสิ่งของตามสถานการณ์ต่างๆ 
           การเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติ หมายถึง การจัดกิจกรรมเล่านิทานซึ่ง 
มีเนื้อหาในนิทานประกอบการเล่นบทบาทสมมติ ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ จากน้ันครูเล่านิทาน 
จนจบ ซึ่งเนื้อหาในนิทานส่งเสริมพฤติกรรมการกล้าแสดงออก จากนั้นเปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วม 
โดยการสวมบทบาทเป็นตัวละครตามนิทาน 
 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1. ข้ันตอนการสร้างและหาคณุภาพแผนจัดประสบการณ์กิจกรรมการเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาท
สมมติได้ด าเนินการดังนี ้

1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมชุด
สื่อของเล่น ได้แก่ เอกสารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 การจัดกิจกรรมตามตารางประจ าวัน 6 
กิจกรรมหลัก เอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมการเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาท
สมมุติและศึกษาพัฒนาการตามช่วงวัย 

1.2 ก าหนดองค์ประกอบของแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมการเล่านิทานประกอบการแสดง
บทบาทสมมุติซึ่งก าหนดองค์ประกอบดังน้ี 

   1) ช่ือแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้
   2) ช่ือหน่วยการเรียนรู ้
   3) วัน เดือน ป ี
   4) ระยะเวลาในการจดัประสบการณ์การเรยีนรู้ 
   5) จุดประสงค์การเรยีนรู ้
   6) สาระการเรียนรู ้
    - สาระที่ควรเรียนรู ้
    -ประสบการณส์ าคญั 
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   7) กิจกรรมการเรียนการสอน 
    - ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
    - ขั้นสอน 
    - ขั้นสรุปบทเรียน 
   8) สื่อการเรียนรู ้
   9) การวัดและประเมินผล 
    10) บันทึกผลหลังการจดักิจกรรม 

1.3 จัดท าแผนการจดัประสบการณ์การเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติ ซึ่งประกอบไป
ด้วยนิทาน 4เรื่อง ได้แก่ ลูกหมู3ตวั ราชสีห์กับหนู หนูน้อยหมวกแดง และกระต่ายกับเต่า 

1.4 น าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมการเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติไป
ให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ กิจกรรม          
การเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติ 
  1.5 น าความคิดเห็นจากแบบประเมินแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมการเล่านิทานประกอบ           

การแสดงบทบาทสมมติของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านมาหาค่าเฉลี่ย ( ̅) และแปลความหมายโดยก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินความคิดเห็น 5 ระดับ ดังน้ี  

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง     4.51-5.00 หมายถึง  มีคุณภาพในระดับมากทีสุ่ด 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.51-4.50 หมายถึง มีคณุภาพในระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.51-3.50 หมายถึง มีคุณภาพในระดับปานกลาง    
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.51-2.50 หมายถึง มีคุณภาพในระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00-1.50 หมายถึง มีคุณภาพในระดับน้อยท่ีสุด 
 ปรากฏว่าผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมการเล่านิทาน

ประกอบการแสดงบทบาทสมมติมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅     ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมีคุณภาพอยู่ใน
ระดับมากถึงมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.00 – 5.00 

1.6 ปรับปรุงแผนการจดัประสบการณต์ามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญที่ให้แก้ไข 
- การประเมินผลและมาตรฐาน ควรวัดผลให้ตรงกับจดุประสงค ์
- องค์ประกอบของแผนจัดประสบการณ์ควรระบุวัน เวลา และหน่วยการเรียนรูด้้วย 
- ควรมีระยะเวลาในการจดักิจกรรมให้ชัดเจน ควรเพิม่สื่อในการจดักจิกรรมเสริมประสบการณ์ 
  1.7 น าแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมการเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติ                    
ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปจัดท าฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้จัดกิจกรรมการสอนเด็กปฐมวัยต่อไป 
2. การสร้างและหาคุณภาพของแบบสังเกตพฤติกรรมความกล้าแสดงออกของเด็กปฐมวัย เพื่อน าไปใช้ใน          

การสังเกตพฤติกรรมความกล้าแสดงออกของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการสอน ในการใช้แผนการจัด
ประสบการณ์กิจกรรมการเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมุติ โดยด าเนินการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือดังน้ี 
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2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการจากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 เพื่อสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมความกล้าแสดงออกได้แก่  เด็กมีความกล้าแสดงออก โดยมีเกณฑ์อยู่ใน
ระดับ 

ดี (3) = 3 คะแนน หมายถึง แสดงออกได้ดี 
พอใช้ (2) = 2 คะแนน หมายถึง แสดงออกได้บางครั้ง 
ปรับปรุง (1) = 1 คะแนน หมายถึง ไม่แสดงออกเลย 

2.2 สรา้งแบบสังเกตพฤติกรรมความกล้าแสดงออก โดยมีเกณฑ์สร้างแบบสังเกตพฤติกรรม
ความกล้าแสดงออกของเด็กปฐมวยั ดังน้ี  

ดี (3) = 3 คะแนน หมายถึง แสดงออกได้ดี 
พอใช้ (2) = 2 คะแนน หมายถึง แสดงออกได้บางครั้ง 
ปรับปรุง (1) = 1 คะแนน หมายถึง ไม่แสดงออกเลย 
2.3 น าแบบสังเกตพฤติกรรมความกล้าแสดงออกของเด็กปฐมวัย ให้ไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน 

ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยพิจารณาลงความคิดเห็นว่าสอดคล้องกับพัฒนาการ/พฤติกรรมที่วัดหรือไม่ 
และตรงตามนิยามศัพท์ โดยก าหนดเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

                 +1      หมายถึง     ถ้าแน่ใจว่าเครื่องมือมีความสอดคล้อง 
       0       หมายถึง     ถ้าไม่แน่ใจว่าสอดคล้อง 
     -1       หมายถึง     ถ้าไม่แน่ใจว่าเครื่องมือมีความสอดคล้อง 
2.4 น าแบบสังเกตพฤติกรรมความกล้าแสดงออกของเด็กปฐมวัย ทีไ่ด้รับจากผูเ้ชี่ยวชาญ ทั้ง 3 ท่าน 

มาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคลอ้ง (IOC) พบว่าค่า IOC เท่ากับ 1.00 
2.5 น าแบบสังเกตพฤติกรรมความกล้าแสดงออกเด็กปฐมวัย ท่ีผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดสอบ

ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการสอนเด็กปฐมวยัต่อไป 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาวิจัยในช้ันเรียนครั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินขั้นตอนโดยการน าแบบสังเกตพฤติกรรมความกล้าแสดงออกของ

เด็กปฐมวัย ไปสังเกตกับเด็กช้ันอนุบาล 2 โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) จากนั้นจึงด าเนินขั้นตอนการจัด
กิจกรรมการเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติ จ านวน 8 ครั้ ง หลังจากการเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการสอน 
ผู้วิจัยน าแบบสังเกต  เพื่อสังเกตพฤติกรรมความกล้าแสดงออกของเด็กปฐมวัยฉบับเดิมไปสังเกตเด็กอีกครั้ง 

 
 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การหาคุณภาพของแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมการเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมุติที่

ก าหนดไว ้
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2. หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมกับลักษณะพฤติกรรมโดยหาค่า Index of congruence (IOC) 
สถิติส าหรับวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ 

3. หาค่าร้อยละความก้าวหน้า สูตรค านวณค่าร้อยละความก้าวหน้ารายบุคคลและร้อยละความก้าวหน้าทั้งช้ัน
เรียน 
 

ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยในช้ันเรียนพบว่า เด็กช้ันอนุบาล 2 โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) จ านวน 14 คน 

นักเรียนชาย จ านวน 3 คน นักเรียนหญิง จ านวน 11 คน มีพัฒนาการด้านพฤติกรรมความกล้าแสดงออกของเด็กปฐมวัย

โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติ น โดยภาพรวมมีคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรียน

เพิ่มขึ้นจ านวน 16 คน ตั้งแต่ 1 ถึง 3 คะแนน และเมื่อเปรียบเทียบทั้งช้ันเรียนพบว่าคะแนนร้อยละความก้าวหน้าทั้งช้ัน

เรียนเท่ากับ 53.33 

ตารางที่ 1  เปรียบเทียบผลคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรยีนทุกคนก่อนและหลังการจัด 
 กิจกรรม 

เลขที ่ ชื่อ-สกลุ คะแนนก่อน คะแนนหลัง ผลต่างคะแนน 
ร้อยละ

ความก้าวหน้า 
1 เด็กชายสิทธิศักด์  แสงรุ่ง 2 3 1 3.33 
2 เด็กชายจิราพัฒน์  หนูเผ่า 2 3 1 3.33 
3 เด็กชายพีรดนย์   พิลึก 1 2 1 3.33 
4 เด็กหญิงเพญ็พร  สมัคสิกิจ 1 3 2 6.67 
5 เด็กหญิงภวรัญชน์  ธรรมบุตร 1 2 1 3.33 
6 เด็กหญิงอรณุี  ทองคุ้ม 2 3 1 3.33 
7 เด็กหญิงศริิพร  ข าพัตร 1 2 1 3.33 
8 เด็กหญิงสุภัสสร  ทันจันทร ์ 2 3 1 3.33 
9 เด็กหญิงกนกกาญจน์  แสงจันทร ์ 1 3 2 6.67 
10 เด็กหญิงณัชชา  หลงเจริญ 1 2 1 3.33 
11 เด็กหญิงอุบลวรรณ  แก้วทุ่ง 2 3 1 3.33 
12 เด็กหญิงอรณิชา  ตาลมูล 2 3 1 3.33 
13 เด็กหญิงจรรยพร  สิงห์ลอ 2 3 1 3.33 
14 เด็กหญิงศริินธาร วงษ์วัน 1 2 1 3.33 

รวม 21 37 16 53.33 
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ก่อนการจดักิจกรรม หลงัการจดักิจกรรม 

1.50 

2.64 

 จากตารางที่ 1 พบว่าโดยภาพรวมคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรียนเพิ่มขึ้นในส่วนมาก ตั้งแต่ 1 ถึง 3 
แสดงว่านักเรียนปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติที่ส่งสริมพฤติกรรมความ
กล้าแสดงออก มีคะแนนร้อยละความก้าวหน้าสูงขึ้น 
ตารางที่ 2  เปรียบเทียบผลคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรยีนท้ังช้ันเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 

คะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดกจิกรรม คะแนนเฉลี่ยหลังการจัดกิจกรรม 
คะแนนร้อยละความก้าวหน้า 

ทั้งชั้นเรียน 
1.50 2.64 53.3 

 จากตารางที่ 2 พบว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรมเท่ากับ 1.50 และ 2.64 
ตามล าดับและเมื่อเปรียบเทียบทั้งช้ันเรียนพบว่าคะแนนร้อยละความก้าวหน้าทั้งช้ันเรียนเท่ากับ 53.33 
แผนภูมิแท่ง 

เปรียบเทยีบผลคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรียนท้ังช้ันเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยในช้ันเรียนพบว่า เด็กช้ันอนุบาล 2 โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) จ านวน 14 คน 

นักเรียนชาย จ านวน 5 คน นักเรียนหญิง จ านวน 11 คน มีพัฒนาการด้านความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กโดย
กิจกรรมชุดสื่อของเล่น โดยภาพรวมมีคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรียนเพิ่มขึ้นจ านวน 14 คน เมื่อเปรียบเทียบ
ทั้งช้ันเรียนพบว่าคะแนนร้อยละความก้าวหน้าทั้งช้ันเรียนเท่ากับ 53.33 
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ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กโดยชุดสื่อของเล่นนี้ ผู้วิจัยได้เลือกกิจกรรมการพัฒนา
กล้ามเนื้อมัดเล็กท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยได้มีความสนใจ กระตือรือร้นในการท ากิจกรรม สอดคล้องกับ  
(ประดินันท์ อุปรมัย , 2553 :39) การเล่นบทบาทสมมุติจะน่าสนใจมากยิ่งขึ้น หากน านิทานมาร่วมด้วย นิทานเป็นเพื่อน
ที่ดีในการเรียนรู้สู่โลกกว้างเป็นกิจกรรมที่ครูอนุบาลใช้เป็นสื่อในการสอนเด็กอย่างสม่ าเสมอ เ ป็นการเปิดโลกใน
จินตนาการของเด็ก ท าให้เด็กเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลินเด็กจะเกิดสมาธิในการฟ๎ง และรู้จักอิริยาบถของตนเองดีขึ้น 
นิทานจึงมีความส าคัญต่อการจัดกิจกรรมประจ าวัน ให้บรรลุและส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็ก การให้เล่นบทบาท
สมมติตามเนื้อเรื่องในนิทานนอกจากจะท าให้เด็กได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ยังช่วยท าให้เด็กมีความเช่ือมั่นใน
ตนเอง ซึ่งเด็กที่มีความเช่ือมั่นในตนเอง จะเป็นเด็กที่มีความกล้าที่จะติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่นก่อน กล้าที่จะแสดงความ
คิดเห็น และกล้าที่จะตัดสินใจกระท าหรือไม่กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยตนเอง  
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
          1.1 ครูปฐมวัยควรตระหนักถึงการสังเกตและการจดบันทึกพฤติกรรมของเด็กอย่างต่อเนื่องและ 

สม่ าเสมอ เพื่อท าให้ทราบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ควรใช้วิธีสอนแบบใดให้เหมาะสมกับพฤติกรรม               
ของเด็กท่ีครูต้องการปลูกฝ๎ง ปรับปรุง หรือพัฒนาให้ดียิ่งข้ึน  

          1.2 ครูปฐมวัยควรน ากิจกรรมการเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติไปพัฒนาหรือส่งเสริม 
พฤติกรรมและบุคลิกภาพด้านอื่นๆ ของเด็กปฐมวัย เช่น ทักษะการพูด การท างานร่วมกัน และความมีคุณธรรม           
เป็นต้น  

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ในการศึกษาเรื่องนี้ครั้งต่อไปควรมีการเปรียบเทียบความเช่ือมั่นในตนเองระหว่างกลุ่มทดลอง

และ กลุ่มควบคุมเพื่อให้ผลการทดลองมีความน่าเช่ือถือมากข้ึน 
 

เอกสารอ้างอิง 

          ฐิดาภา จันปุุม (2554). การจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติที่มีผลต่อ พฤติกรรม
ทางสังคมของเด็กปฐมวัย. การศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  
          ประดินันท์ อุปรมัย. (2553). วรรณกรรมและลีลาคดีกับปญัหาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย. ใน 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช (บรรณาธิการ). เอกสารการสอนวชิาวรรณกรรมและ ลีลาคดีระดับปฐมวัยศึกษา. (เลม่ที่ 
2, หน้า 39). พิมพ์ครั้งท่ี 6. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
          ประภาพรรณ เอี่ยมสุภาษิต. (2548). การพัฒนาพฤติกรรมกล้าแสดงออกของเด็กปฐมวัย. วารสาร เกษม
บัณฑิต, 6(1), 20-24.  



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา” ครั้งที่ 3 

 27 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบูรณ์ 

1380 
 

          ผุสดี กุฏอินทร์และจิระประภา บณุยนิตย์. (2547). การแสดงออกของเด็กปฐมวัย. ใน 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช (บรรณาธิการ). เอกสารการสอนวชิาวรรณกรรมและ ลีลาคดีระดับปฐมวัยศึกษา. (เลม่ที่ 
2, หน้า 5). พิมพ์ครั้งท่ี 6. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
          ผุสดี กุฏอินทร์ และจิระประภา บณุยนิตย์. (2547). การแสดงออกของเด็กปฐมวัย. ใน 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช (บรรณาธิการ). เอกสารการสอนวชิาวรรณกรรมและ ลีลาคดีระดับปฐมวัยศึกษา. (เลม่ที่ 
2, หน้า 16). พิมพ์ครั้งที่ 6. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
           ผุสดี กุฏอินทร์ และจริะประภา บณุยนติย์. (2547). การแสดงออกของเด็กปฐมวัย. ใน 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช (บรรณาธิการ). เอกสารการสอนวชิาวรรณกรรมและ ลีลาคดีระดับปฐมวัยศึกษา. (เลม่ที่ 
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บทคัดย่อ 

 

          การศึกษาวิจัยในช้ันเรียนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์              
โดยกิจกรรมศิลปะของเด็กปฐมวัย ประชากรที่ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชาย - หญิง จ านวนทั้งหมด 19 คน      
ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ัน อนุบาล 3 โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์ แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรม
ศิลปะของเด็กปฐมวัยจ านวน 8 แผน และแบบสังเกตทักษะความคิดสร้างสรรค์และสถิติที่ใช้ค่าร้อยละความก้าวหน้า 

ผลการวิจัยในช้ันเรียนพบว่า 

เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการในด้านทักษะความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมศิลปะของเด็กปฐมวัย 

โดยภาพรวมคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกคน จ านวน 1 9 คน ตั้ งแต่  6.36 ถึง 8.05                     
เมื่อเปรียบเทียบท้ังช้ันเรียนพบว่าคะแนนร้อยละความก้าวหน้าทั้งช้ันเรียนเท่ากับ 56.14 
ค าส าคัญ : ทักษะความคิดสร้างสรรค์ / ศลิปะของเด็กปฐมวัย 
 
 

Abstract 
 The purpose of this research study was To study and compare the promotion of creativity By 
artistic activities of early childhood The population of this study was a total of 19 male and female 
students studying in Kindergarten 3, Municipality School 1 (Krirk Krittaya Upatham), Semester 2, 
Academic Year 2020. Creative activity Eight plans for art activity experience for preschool children and 
observation, creativity and statistics using percentage of progress.  
The results of the study found that. 
 Preschool children develop creative skills of early childhood through early childhood art 
activities. Overall, the percentage of progress of all students increased by 19. From 6.36 to 8.05, when 
comparing the whole class, the percentage score for the whole class was 56.14. 
Key words : Early childhood creativity / art skills 
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บทน า 

            เด็กในวัยเริ่มแรกของชีวิต หรือที่เรียกว่า “เด็กปฐมวัย” คือ วัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 8 ปี จัดได้ว่าเป็นระยะที่
ส าคัญที่สุดของชีวิต ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม บุคลิกภาพ โดยเฉพาะด้านสติป๎ญญา จะเจริญมากที่สุดในช่วงนี้ และ
พัฒนาการใด ๆ ในวัยนี้จะเป็นพืน้ฐานที่มีความส าคัญต่อพัฒนาการในช่วงอื่น ๆ ของชีวิตเป็นอย่างมาก  นิลวิเชียร (2534 
: 1, 51)  ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud, 1949) นักจิตวิเคราะห์ได้ย้ าให้เห็นว่า วัยเริ่มต้นของชีวิตมนุษย์คือ ระยะ    
5 ปีแรกของคนเรา ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับในตอนต้น ๆ ของชีวิตจะมีอิทธิพลต่อชีวิตของคนเราตลอดจนถึงวาระ
สุดท้าย เขาเชื่อว่าการอบรมเลี้ยงดูในระยะปฐมวัยนั้นจะมีผลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กในอนาคต  
            กิจกรรมศิลปะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เด็กๆ รู้สึกผ่อนคลาย การได้ลงมือปฏิบัติงานจริงสร้างให้เกิดสมาธิและมี
ความสุขในขณะท างาน เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง กิจกรรมศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัยประกอบไปด้วยกิจกรรมที่
หลากหลาย เช่น การวาดภาพ การพิมพ์ภาพ การเล่นกับสีน้ า สีเทียน การป๎้น การประดิษฐ์เศษวัสดุ การสร้างภาพด้วย
การฉีกปะ การพับกระดาษ และการร้อยเป็นต้น ซึ่งจัดประสบการณ์ทางศิลปะให้ แก่เด็กปฐมวัยนั้น จะเน้นอยู่ที่
กระบวนการท างานมากกว่าผลงาน           
            ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนได้โดยผ่านการค้นคว้า การเรียนรู้จากประสบการณ์ รวมถึงการจัด
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อให้เด็กเกิดจินตนาการ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่เหมาะกับความสนใจ ความสามารถ 
และพัฒนาการของเด็กในวัยนี้ สุภาภรณ์ เลื่อมกุมาร (2012) กล่าวถึง ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ว่าเป็นความคิด
ที่สามารถในการสังเคราะห์สามารถในวิเคราะห์และและมีความสามารถในน าไปปฏิบัติได้มีลักษณะเป็นความรวมความคิด
หลายทางและมีลักษณะคล้ายๆกับกระบวนการแก้ ป๎ญหามีความแตกต่างเพียงกระบวนการแก้ป๎ญหามีนั้นจะมี
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เด่นชัดเฉพาะเรื่องแต่กระบวนการคิดสร้างสรรค์ จ าเป็นที่บุคคลจะต้องรู้จักจินตนาการและถ้าขาด
จินตนาการก็จะไม่สามารถแก้ป๎ญหาทางความคิดสรา้งสรรค์ได้ความคิดสร้างสรรค์ประการส าคัญผู้คิดนั้นจะต้องไม่ทุกข์ไม่
มีความรู้สึกทุกข์ ไม่รู้สึกบีบคั้น คิดตามความเป็นจริง คิดตรงกับสภาพแห่งตามที่เป็นจริงน้ัน ในความคิดสร้างสรรค์จะต้อง
สร้างความสุขด้วยจึงจะเป็นความสร้างสรรค์ เป็นความคิดสร้างสุข โดยมีธรรมฉันทะเป็นตัวขับเคลื่อนกระบวนการคิด 
        จากการที่ได้สังเกตการณ์ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 พบว่า เด็กปฐมวัยช้ันอนุบาล 3 ส่วนใหญ่จะขาด
ทักษะความคิดสร้างสรรค์  เพราะทางโรงเรียนจะเน้นให้เด็กเขียน    เรียนอยู่ในห้องเรียนมากกว่าการท ากิจกรรมศิลปะ
ผู้วิจัยจึงน ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยมาช่วยส่งเสริมให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น 
         จากความเป็นมาและความส าคัญผู้วิจัยเห็นถึงความส าคัญของการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยกิจกรรมศิลปะ
ของเด็กปฐมวัย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ได้ฝึกปฏิบัติ ได้ลงมือท าด้วยตนอง และมีอิสรภาพใน               
การท างาน รวมทั้งหัดให้เด็กรู้จักช่ืนชม และมีทัศนคติที่ดี ท าให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ เพื่อเป็น
พื้นฐานท่ีดีในการเรียนรู้ต่อไป     
 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
         เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยกิจกรรมศิลปะของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการจัด
กิจกรรม 



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา” ครั้งที่ 3 

 27 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบูรณ์ 

1383 
 

 

แนวคิด และทฤษฎีหรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

            กิจกรรมศิลปะของเด็กปฐมวัย สอดคล้องกับงานวิจัยของกุลยา ตันติผลาชีวะ กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์มีประโยชน์ต่อเด็กปฐมวัยโดยครอบคลุมพัฒนาการเด็กทั้ง4 ด้านส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย
เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อเล็ก ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์เด็กมีโอกาสชื่นชมและสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม
ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมเป็นประสบการณ์ให้เด็กเรียนรู้ทางสังคม ด้วยการเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืน
มีการวางแผน ตัดสินใจเลือกและลงมือปฏิบัติการรู้จักรอคอยที่จะใช้อุปกรณ์ร่วมกับผู้อ่ืน การรู้จักแบ่งป๎น
วัสดุส่งเสริมพัฒนาการด้านสติป๎ญญาเกี่ยวกับการรับรู้และการแสดงความรู้ผ่านสื่อ วัสดุ และผลงาน ซึ่ง
ส่งเสริมให้เด็กเกิดความคิดรวบยอดและทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับรูปร่างลักษณะรูปทรง
ความกว้างความยาวความสูงขนาด(เล็ก -ใหญ่) พ้ืนผิว (เรียบขรุขระหยาบ)            จากการมี
ประสบการณ์กับสื่อที่เป็นวัสดุที่มีอยู่รอบตัวเป็นการเรียนรู้โดยการใช้ความรู้สึกสัมผัสกับสิ่งที่เป็นวัสดุ (กุล
ยาตันติผลาชีวะ, 2547, น. 7) 
      อารี  รังสินันท์ (2532 : 506-510) กล่าวถึง  ทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ไว้ดังต่อไปนี้ 

 1. ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดของนักจิตวิทยาวิเคราะห์ฟอร์ย จิตวิทยาชาวเวียนนาเป็นผู้น า
กลุ่มให้ความเห็นว่า ความคิดสร้างสรรค์เกิดจากความขัดแย้งระหว่างแรงขับทางเพศ ซึ่งถูกผลักดันออกมาโดยจิตใต้ส านึก
กับความรู้สึกผิดชอบช่ัวดีในสังคม  ดังนั้นเพื่อให้แรงขับทางเพศออกมา ความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นอาจเป็นความขัดแย้งเรื่องไม่
พึงพอใจในสภาพของตนจึงต้องการปรับสภาพเดิมให้เป็นไปตามที่ตนเองพอใจ เช่น รุจิรา เด็กวัยรุ่นอายุประมาณ 15 ปี 
ไม่พอใจสภาพห้องนอนของเธอ เพราะมันเรียบเธอจึงคิดตกแต่งด้วยการติดภาพประดับตามผนังและโยกย้ายเฟอร์นิเจอร์
บางช้ินให้อยู่ในที่ที่เหมาะสมขึ้น เพิ่มแจกันดอกไม้ให้ห้องดูสดช่ืนสวยงาม ติดม่านหน้าต่างและอื่นๆ เป็นต้น  ฟอร์ยมี
ความคิดว่าความคิดสร้างสรรค์เกิดจากความขัดแย้งระหว่างแรงขับทางเพศกับความรู้สึกผิดชอบในสังคม แรงขับทางเพศ
ถูกกลั่นกรองออกมาในรูปแบบพฤติกรรมที่สังคมยอมรับเป็นความคิดสร้างสรรค์ 
 2. ทฤษฎีโครงสร้างสมรรถภาพทางสมองหรือทฤษฎีโครงสร้างทางสติป๎ญญา  เป็นแนวทางของ         
กิลฟอร์ด นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ได้ศึกษาวิจัยการวิเคราะห์ตัวประกอบ (Factor Analysis) ทางสติป๎ญญาเป็นเวลา
ประมาณ 20 ปี โดยค้นพบความคิดเอกนัยและอเนกนัยเป็นความคิดสร้างสรรค์ ความมีเหตุผล และการแก้ป๎ญหา   

อารี  พันธ์มณี  อ้างอิงจาก Torrance.(1959)  ได้กล่าวถึง การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ไว้ดังนี้ 
 1. การส่งเสริมให้เด็กท าและให้ความสนใจต่อค าถามและถามแปลกๆของเด็ก และเขายังเน้นว่าพ่อแม่

หรือครูไม่ควรมุ่งที่ค าตอบที่ถูกแต่เพียงอย่างเดียว เพราะการแก้ป๎ญหาแม้เด็กจะใช้วิธีเดาเสียบ้างก็ควรจะยอม แต่ควรจะ
กระตุ้นให้เด็กได้วิเคราะห์ ค้นหา เพื่อพิสูจน์การเดาโดยใช้การสังเกตและประสบการณ์ของเด็กเอง 
 2. ตั้งใจและเอาใจใส่ต่อความคิดแปลกๆของเด็กด้วยความเป็นกลาง. เมื่อเด็กแสดงความคิดเห็นในเรื่อง
ใดและจะเป็นความคิดที่ยังไม่เคยได้ยินมาก่อน ผู้ใหญ่ก็อย่าเพิ่งตัดสินและลิดรอนความคิดนั้นแต่ละฟ๎งไว้ก่อน 
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 3 กระตือรือร้นตอบค าถามที่แปลกๆของเด็กด้วยการตอบค าถามอย่างมีชีวิตชีวา. หรือช้ีแนะให้เด็กหา
ค าตอบจากแหล่งต่างๆด้วยตัวเอง  
 4. แสดงเน้นให้เด็กเห็นว่าความคิดของเด็กนั้นมีคณุค่าและ น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น จากภาพท่ีเด็ก
วาดอาจน าไปเป็นลายถ้วยชาม ภาชนะ  เป็นภาพปฏิทิน  บัตรส.ค.ส. เป็นต้น  ซึ่งจะท าให้เด็กเกิดความภูมิใจและมี
ก าลังใจที่จะคิดสร้างสรรค์ต่อไป 
 5. กระตุ้นส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ควรให้โอกาสและเตรียมการให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเอง
และยกย่องเด็กที่มีการเรียนรู้ด้วยตนเองครูควรจะเปลี่ยนบทบาทจากผู้ช้ีแนะลดการอธิบายและบรรยายลงแต่เพิ่มให้
นักเรียนมีส่วนริเริ่มกิจกรรมด้วยตนเองมากขึ้น  
 6. เปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนรู้ค้นคว้าอย่างต่อเนื่องอยู่ เสมอ โดยไม่ต้องใช้วิธีขู่ด้วยคะแนนหรือ         
การสอบ เป็นต้น  
 7. พึงระลึกว่าการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในเด็กจะต้องใช้เวลาพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
 8. ส่งเสริมให้เด็กใช้จินตนาการของตนเอง  และยกย่องชมเชยเมื่อเด็กมีจินตนาการที่แปลกและมีคุณค่า 
(อารี  พันธ์มณี.2537 : 82-83) 

วรางคณา กันประชา.(2548 : 18) อ้างอิงจาก  Ibrahim.(1998 : 708)  ได้ศึกษาความสามารถทางความคิด
สร้างสรรค์กับลักษณะพิเศษของเด็กช้ันมัธยมปลายในประเทศซาอุดิอาระเบียผลการศึกษาพบว่า ลักษณะพิเศษมี
ความสัมพันธ์กับความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ ความคิดริเริ่ม ความคิดคล่องแคล่ว และความคิดยืดหยุ่นอยู่ในระดับสูง 
(วรางคณา กันประชา.2548 : 18) 

Kelly.(1983 : 32-A) ได้เปรียบเทียบ ผลของการฝึกตามแผนการเสริมสร้างประสบการณ์ทางศิลปะเพื่อพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะในเวลา 10 สัปดาห์ ในช้ันระดับประถมศึกษาปีท่ี 1  ผลการวิจัยพบว่าจากแบบสอบวัด 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร คือ เด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันเรียน อนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2563 จ านวน 54 คน ของโรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) สังกัด เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 

กลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันเรียน อนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 19 คน ของโรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) สังกัด เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 
โดยเลือกแบบเจาะจง 

 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรต้น ได้แก่ กิจกรรมศิลปะของเด็กปฐมวัย 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง  เด็กควรได้รับการส่งเสริมให้แสดงออกได้อย่างอิสระเท่าที่โอกาสและ

สิ่งแวดล้อมจะอ านวย การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยต้องมาจากประสบการณ์การเล่น การได้สัมผัสต่างๆ ด้วยตัวเด็กเอง เป็น

สื่อการเรียนรู้ที่ส าคัญของเดก็ ซึ่งการเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกท่ี ทุกเวลา โดยที่การเรียนรู้ของเด็กได้มาจากการเล่นเป็น

ส าคัญ การสร้างสถานการณ์และจัดหาสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้          

           กิจกรรมศิลปะของเด็กปฐมวัย หมายถึง กิจกรรมการวาดภาพระบายสี การเล่นกับสีชนิดต่าง ๆ การฉีก ตัด ปะ 
และงานประดิษฐ์  ตามที่กล่าวมานี้ล้วนแต่เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการแสดงออกทางความคิด ที่เด็กได้ส ารวจและจัดท ากับ
วัตถุโดยตรง เด็กสามารถออกแบบ ตกแต่ง กับช้ินงานได้อย่างอิสระ 
            เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี ซึ่งในช่วงอายุดังกล่าวนี้สามารถแยกออกได้เป็น 
2 กลุ่ม คือ กลุ่มวัยทารก คือเด็ก 0 – 3 ปี และวัยเด็กตอนต้น คือ กลุ่มอายุ 3 – 6 ป ี
 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1. ขั้นตอนการสร้างและหาคณุภาพแผนจัดประสบการณ์กิจกรรมชุดสื่อของเล่น ได้ด าเนินการดังนี้ 
1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมชุด

สื่อของเล่น ได้แก่ เอกสารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 การจัดกิจกรรมตามตารางประจ าวัน 6 
กิจกรรมหลัก เอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมชุดสื่อของเล่นและศึกษาพัฒนาการตาม
ช่วงวัย 

1.2 ก าหนดองค์ประกอบของแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมชุดสื่อของเล่น ซึ่งก าหนด
องค์ประกอบดังน้ี 

   1) ช่ือแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้
   2) ช่ือหน่วยการเรียนรู ้
   3) วัน เดือน ป ี
   4) ระยะเวลาในการจดัประสบการณ์การเรยีนรู้ 
   5) จุดประสงค์การเรยีนรู ้
   6) สาระการเรียนรู ้
    - สาระที่ควรเรียนรู ้
    -ประสบการณส์ าคญั 
   7) กิจกรรมการเรียนการสอน 
    - ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
    - ขัน้สอน 
    - ขั้นสรุปบทเรียน 
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   8) สื่อการเรียนรู ้
   9) การวัดและประเมินผล 
    10) บันทึกผลหลังการจดักิจกรรม 

1.3 จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ศิลปะของเด็กปฐมวัย ซึ่งประกอบไปด้วย 8 กิจกรรม ได้แก่  
กิจกรรมประดิษฐ์หมวกจากจานกระดาษ กิจกรรมตัดปะ กิจกรรมฉีกปะรูปหัวใจ  กิจกรรมประดิษฐ์หมูจากแผนซีดี 
กิจกรรมประดิษฐ์หนอนจากหลอด กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้ กิจกรรมประดิษฐ์จากไม้หนีบและไม้ไอติม 
 กิจกรรมหุ่นยนต์จากกล่องนม 

1.4 น าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมศิลปะของเด็กปฐมวัย ไปให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 
ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมศิลปะของเด็กปฐมวัย 
  1.5 น าความคิดเห็นจากแบบประเมินแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมศิลปะของเด็กปฐมวัยของ

ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านมาหาค่าเฉลี่ย ( ̅) และแปลความหมายโดยก าหนดเกณฑ์การประเมินความคิดเห็น 5 ระดับ ดังน้ี  
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง     4.51-5.00 หมายถึง  มีคุณภาพในระดับมากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.51-4.50 หมายถึง มีคุณภาพในระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.51-3.50 หมายถึง มีคุณภาพในระดับปานกลาง    
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.51-2.50 หมายถึง มีคุณภาพในระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00-1.50 หมายถึง มีคุณภาพในระดับน้อยท่ีสุด 
 ปรากฏว่าผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมศิลปะของเด็กปฐมวัย

มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅      ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมีคุณภาพอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.00 – 5.00 

1.6 ปรับปรุงแผนการจัดประสบการณ์ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญที่ให้แก้ไข 
- การประเมินผลและมาตรฐาน ควรวัดผลให้ตรงกับจุดประสงค์ 
- องค์ประกอบของแผนจัดประสบการณ์ควรระบุวัน เวลา  
- ควรมีระยะเวลาในการจัดกิจกรรมให้ชัดเจน  

  1.7 น าแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมชุดสื่อของเล่น ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปจัดท าฉบับสมบูรณ์
เพื่อน าไปใช้จัดกิจกรรมการสอนเด็กปฐมวัยต่อไป 

2. การสร้างและหาคุณภาพของแบบสังเกตการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  เพื่อน าไป ใช้ในแบบประเมินทักษะ
การคิดริเริ่ม-การควบคุมอารมณ์ ก่อนและหลังจัดกิจกรรมศิลปะของปฐมวัย ในการใช้แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรม
ศิลปะของปฐมวัย โดยด าเนินการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือดังน้ี  
             2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการจากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 เพื่อสร้างแบบประเมินทักษะการคิดริเริ่ม-การควบคุมอารมณ์ มีจ านวน 3รายการ โดยมีเกณฑ์ระดับคุณภาพดังนี้  
                      3 (ดีมาก)   = 9 – 12 คะแนน   
                      2 (ดี)        = 5 – 8   คะแนน 
                      1 (พอใช้)   = 1 – 4   คะแนน  
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            เกณฑ์การผ่านได้ระดับคุณภาพ 2 ข้ึนไป  
 

2.2 สร้างแบบประเมินทักษะการคิดริเริ่ม-การควบคุมอารมณ์ โดยมีเกณฑ์สร้างแบบประเมินดังนี้  
                               1.มีความคิดสร้างสรรค์  2.การควบคุมอารมณ์   3.มีความประณีต 
                      โดยมีเกณฑ์ระดับคุณภาพดังนี้   
                                                3 (ดีมาก)   = 9 – 12 คะแนน  
                                                2 (ดี)        = 5 – 8   คะแนน   
                                                1 (พอใช้)   = 1 – 4   คะแนน  
                    เกณฑ์การผ่านได้ระดับคุณภาพ 2 ขึ้นไป   

2.3 น าแบบทดสอบวัดความสามารถด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก ให้ไปให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยพิจารณาลงความคิดเห็นว่าสอดคล้องกับพัฒนาการ/พฤติกรรมที่วัดหรือไม่ และตรง
ตามนิยามศัพท์ โดยก าหนดเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
                 +1      หมายถึง     ถ้าแน่ใจว่าเครื่องมือมีความสอดคล้อง 

       0       หมายถึง     ถ้าไม่แน่ใจว่าสอดคล้อง 
     -1       หมายถึง     ถ้าไม่แน่ใจว่าเครื่องมือมีความสอดคล้อง 

2.4 น าแบบทดสอบวัดความสามารถด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับจากผู้เช่ียวชาญ            
ทั้ง 3 ท่าน มาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) พบว่าค่า IOC เท่ากับ 1.00 

2.5 น าแบบประเมินทักษะการคิดรเิริม่-การควบคมุอารมณ์ ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดสอบก่อน
และหลังการจัดกิจกรรมการสอนเด็กปฐมวัยต่อไป 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาวิจัยในช้ันเรียนครั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินขั้นตอนโดยการน าแบบประเมินทักษะการคิดริเริ่ม-การควบคุม
อารมณ์ ไปประเมินกับเด็กช้ันอนุบาล 3 โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) จากนั้นจึงด าเนินขั้นตอนการจัด
กิจกรรมศิลปะของปฐมวัย จ านวน 8 ครั้ง หลังจากการเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการสอน ผู้วิจัยน าแบบประเมินทักษะการ
คิดริเริ่ม-การควบคุมอารมณ์ ฉบับเดิมไปประเมินเด็กอีกครั้ง 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การหาคุณภาพของแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมชุดสื่อของเล่นท่ีก าหนดไว้ 
2. หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมกับลักษณะพฤติกรรมโดยหาค่า Index of congruence (IOC) 

สถิติส าหรับวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ 
3. หาค่าร้อยละความก้าวหน้า สูตรค านวณค่าร้อยละความก้าวหน้ารายบุคคลและร้อยละความก้าวหน้าทั้งช้ัน

เรียน 
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ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยในช้ันเรียนพบว่า เด็กช้ันอนุบาล 3 โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) จ านวน 19 คน 
นักเรียนชาย จ านวน 11 คน นักเรียนหญิง จ านวน 8 คน มีพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค ์โดยกิจกรรมศิลปะของเด็ก
ปฐมวัย โดยภาพรวมมีคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรียนเพิ่มขึ้นจ านวน 19 คน ตั้งแต่ 1 ถึง 3 คะแนน และเมื่อ
เปรียบเทียบทั้งช้ันเรียนพบว่าคะแนนร้อยละความก้าวหน้าทั้งช้ันเรียนเท่ากับ 56.14 
ตารางที่ 1  เปรียบเทียบผลคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรียนทุกคนก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 

เลขที ่ ชื่อ-สกลุ คะแนนก่อน คะแนนหลัง 
ผลต่าง
คะแนน 

ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

1 เด็กชายวชิรวิทย์   ราชสุภา 5 7 2 66.67 
2 เด็กชายณัฐชนน   โพธิ์เงิน 5 7 2 66.67 
3 เด็กชายสุกฤษฏิ์   โพธ์ิไกร 4 6 2 66.67 
4 เด็กชายณเดช   นุสนธ ์ 5 7 2 66.67 
5 เด็กชายขจรศักดิ์   ทวีผล 7 8 1 33.33 
6 เด็กชายสรุิยะเดช   ทัพวงค์ 6 8 2 66.67 
7 เด็กชายพีรนัฐ   กือสิรริัตนกุล 5 6 1 33.33 
8 เด็กชายทัตเทพ   พินทา 6 8 2 66.67 
9 เด็กชายวีรภัทร   ศรีคันธมาส 7 9 2 66.67 
10 เด็กชายธีระวัฒน์   ทับกรุง 7 9 2 66.67 
11 เด็กชายอภิชานนท์   ประกายสกลู 8 9 1 33.33 
12 เด็กหญิงอภญิญา   เพชร 7 9 2 66.67 
13 เด็กหญิงวันท์อัญชนา   ฉลาดแฉลม 5 7 2 66.67 
14 เด็กหญิงณัฏฐธิดา   ศรีกรด 7 8 1 33.33 
15 เด็กหญิงอรสิรา   โพธ์ิสุวรรณ 7 9 2 66.67 
16 เด็กหญิงจริัชญา   จิรศักดาวุฒ ิ 8 9 1 33.33 
17 เด็กหญิงจรรยพร  มงคลสิงห ์ 7 9 2 66.67 
18 เด็กหญิงวัชราภรณ์   โพธ์ิไกร 7 9 2 66.67 
19 เด็กหญิงปรารถนา   สุขจันทร ์ 8 9 1 33.33 

 
            จากตารางที่ 1 พบว่าโดยภาพรวมคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรียนเพิ่มขึ้นในส่วนมาก ตั้งแต่ 
1 ถึง 3 แสดงว่านักเรียนปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะของเด็กปฐมวัย ที่พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ มีคะแนนร้อย
ละความก้าวหน้าสูงขึ้น 
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ตารางที่ 2  เปรียบเทียบผลคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรยีนท้ังช้ันเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 

คะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดกจิกรรม คะแนนเฉลี่ยหลังการจัดกิจกรรม 
คะแนนร้อยละความก้าวหน้า 

ทั้งชั้นเรียน 
6.368 8.05 56.14 

 จากตารางที่ 2 พบว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรมเท่ากับ 6.368 และ 8.05 
ตามล าดับและเมื่อเปรียบเทียบทั้งช้ันเรียนพบว่าคะแนนร้อยละความก้าวหน้าทั้งช้ันเรียนเท่ากับ 56.14 

แผนภูมิแท่ง 
เปรียบเทยีบผลคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรียนท้ังช้ันเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 

 

 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยในช้ันเรียนพบว่า เด็กช้ันอนุบาล 3 โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) จ านวน 19 คน 
นักเรียนชาย จ านวน 11 คน นักเรียนหญิง จ านวน 8 คน มีพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค ์โดยกิจกรรมศิลปะของเด็ก
ปฐมวัย โดยภาพรวมมีคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรียนเพิ่มขึ้นจ านวน 19 คน เมื่อเปรียบเทียบท้ังช้ันเรียนพบว่า
คะแนนร้อยละความก้าวหน้าท้ังช้ันเรียนเท่ากับ 56.14 
ในการจัดกิจกรรมการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยกิจกรรมศิลปะของเด็กปฐมวัย ผู้วิจัยได้เลือกกิจกรรม                     
การความคิดสร้างสรรค์ ที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยได้มีความสนใจ กระตือรือร้นในการ ท ากิจกรรม 
สอดคล้องกับ กิจกรรมศิลปะของเด็กปฐมวัย สอดคล้องกับงานวิจัยของกุลยา ตันติผลาชีวะ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มี
ประโยชน์ต่อเด็กปฐมวัยโดยครอบคลุมพัฒนาการเด็กทั้ง4 ด้านส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายเด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อเล็ก 
ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์เด็กมีโอกาสช่ืนชมและสรา้งสรรค์สิง่สวยงามสง่เสรมิพัฒนาการด้านสงัคมเป็นประสบการณ์
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ก่อนการจดักิจกรรม หลงัการจดักิจกรรม 
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ให้เด็กเรียนรู้ทางสังคม ด้วยการเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นมีการวางแผน ตัดสินใจเลือกและลงมือปฏิบัติการรู้จักรอคอย
ที่จะใช้อุปกรณ์ร่วมกับผู้อื่น การรู้จักแบ่งป๎นวัสดุส่งเสริมพัฒนาการด้านสติป๎ญญาเกี่ยวกับการรับรู้และการแสดงความรู้
ผ่านสื่อ วัสดุ และผลงาน ซึ่งส่งเสริมให้เด็กเกิดความคิดรวบยอดและทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับรูปร่าง
ลักษณะรูปทรงความกว้างความยาวความสูงขนาด(เล็ก-ใหญ่) พื้นผิว (เรียบขรุขระหยาบ) จากการมีประสบการณ์กับสื่อที่
เป็นวสัดุที่มีอยู่รอบตัวเป็นการเรียนรู้โดยการใช้ความรู้สึกสัมผัสกับสิ่งท่ีเป็นวัสดุ (กุลยาตันติผลาชีวะ, 2547, น. 7) 
 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
1.1 ก่อนให้เด็กปฏิบัติ ครูควรสาธิตวิธีการท าให้เด็กดูก่อน จึงค่อยให้เด็กปฏิบัติ 
1.2 ควรเตรียมสื่ออุปกรณ์ให้พร้อมในปริมาณที่เพียงพอส าหรับทุกคนและมีความหลากหลาย 
1.3 ในการจัดกิจกรรมควรมีวัสดุที่หลากหลายในการตกแต่งสิ่งประดิษฐ์เพื่อให้นักเรียนได้มีอิสระใน

การเลือกตกแต่ง 
1.4 ทุกครั้งท่ีเด็กท าผลงานเสร็จควรจะให้เด็กได้น าเสนอผลงานของตนเองหรือการถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้

ชม เด็กจะเกิดความภาคภูมิใจและรู้ว่าผลงานของตนเองมีคุณค่า 
2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ควรมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรมศิลปะของเด็กปฐมวัย ต่อความสามารถด้านอ่ืนๆ เช่น 
การท างานร่วมกับผู้อื่น เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมเล่านิทานประกอบการใช้ค าถามเพื่อส่งเสริม

ทักษะการคิดแก้ป๎ญหาของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการทดลอง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นชายและหญิงที่มีอายุระหว่าง 5 -6 ปี จ านวน 10 คน ที่ก าลังศึกษาอยู่  
ช้ันอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน
ประกอบค าถามเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ป๎ญหาของเด็กปฐมวัย แบบทดสอบการใช้ทักษะการคิดแก้ป๎ญหาของเด็ก
ปฐมวัย แบบประเมินการใช้ทักษะการคิดแก้ป๎ญหาของเด็กปฐมวัย และหนังสือนิทาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานด้วยค่าt – test แบบ Dependent 
 ผลการวิจัยพบว่า หลังการจัดกิจกรรมเล่านิทานประกอบการใช้ค าถามเด็กปฐมวัยมีทักษะการคิดแก้ปญ๎หาสูง
กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 
ค าส าคัญ : นิทาน, เด็กปฐมวัย, การใช้ค าถาม, การคิดแก้ป๎ญหา 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 

This research has the objective to compare the results of storytelling activities with using 
questions enhancing thinking and solving skills of early childhood children before and after the 
experiment. 

The sample group used in this research is 10 boys and girls aged 5-6 years studying in 
Kindergarten, Year 3, Semester 2, Academic Year 2019, Ban Krang School (Phra Khao Chaisit), Nai 
Mueang Subdistrict, Mueang District, Phitsanulok Province by Purposive Selection. The tools used in 
this research are storytelling activity plan with using questions enhancing thinking and solving skills of 
early childhood,Quiz for the use of problem-solving skills of early childhood, Assessment form for 
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solving problem solving skills of early childhood And storytelling books. The statistics used for data 
analysis were percentage, mean, standard deviation. And hypothesis testing with t test Dependent. 

The research results were found that after the storytelling activity and the use of questions, 
early childhood children had higher problem solving thinking skills than before the experiment at .05. 
Keywords : Storytelling, Early childhood, Using Questions, Thinking and Solving 
 

บทน า 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐ กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยนั้นควรประกอบไป
ด้วยทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติป๎ญญา โดยแต่ละด้านมีความสมัพันธ์กัน สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการตามวัยเต็มศักยภาพและมีความพร้อม              
ในการเรียนรู้ต่อไป จึงก าหนดจุดหมายเพื่อให้เกิดกับเด็กเมื่อจบการศึกษาระดับปฐมวัย (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ 2560:6) ซึ่งสิ่งท่ีส าคัญในการพัฒนาเด็กให้มีศักยภาพน่ันก็คือ การคิด 

จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนของเด็กช้ันอนุบาลปีที่ 3  พบว่ามีเด็กบางส่วนไม่สามารถ
แก้ป๎ญหาที่พบเจอในช้ันเรียนได้ด้วยตนเอง เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนมักจะไม่สอดแทรกการคิด
แก้ป๎ญหาเข้าไปในชีวิตประจ าวัน ซึ่งการคิดแก้ป๎ญหา เป็นพื้นฐานท่ีส าคัญที่สุดของการคิดทั้งมวล การคิดแก้ป๎ญหาจึงเป็น
สิ่งส าคัญต่อวิถีการด าเนินชีวิตในสังคมมนุษย์ ซึ่งจะต้องใช้การคิดเพื่อแก้ป๎ญหาที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ผู้ที่มีทักษะในการ
แก้ป๎ญหาจะสามารถเผชิญกับภาวะสังคมที่เคร่งเครียดได้อย่างเข้มแข็ง การคิดแก้ป๎ญหาจึงเป็นทักษะที่ส าคัญและจ าเป็น
ในภาวะป๎จจุบัน (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2541:39 อ้างถึงใน จ าแรง นกเอี้ยง, 2548:1) ค าถามเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญใน
การส่งเสริมกระบวนการคิดให้กับเด็กปฐมวัย ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนนั้นสิ่งหนึ่งที่ถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งคือ 
ค าถาม การจัดการเรียนรู้การสอนนั้นครูควรใช้ค าถามทั้งส่วนท่ีเตรยีมไว้และขณะจัดกิจกรรมนั้นจะต้องมีการใช้ค าถามกับ
เด็กเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ดังน้ันครูควรจะถามอย่างไรจึงจะท าให้ค าถามที่ถามเด็กนั้น เด็กได้ใช้ความคิด ในการที่จะตอบ
ค าถามนั้นๆ (เยาวพรรณ ทิมทอง, 2535:9) และการใช้นิทานสามารถช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เล่าและผู้ฟ๎ง
เป็นสื่อถ่ายทอดความรักความเมตตา ความห่วงใยที่ผู้ใหญ่มีต่อเด็กด้วยลีลาท่าทางน้ าเสียงที่เล่า เด็กๆชอบและตั้งใจฟ๎ง 
แม้ว่านิทานบางเรื่องจะฟ๎งซ้ าแล้วซ้ าอีกหลายครั้งก็ไม่รู้สึกเบื่อกลับจะมีส่วนร่วมในการเล่าครั้งต่อๆไป เมื่อจ าเนื้อเรื่องได้ 
ในขณะฟ๎งนิทานเด็กๆจะซึมซับรับเอาแบบอย่างคุณธรรมความดีงาม และปลูกฝ๎งพฤติกรรมด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ที่ได้สอดแทรกไว้ในเรื่องราวนิทาน โดยที่เด็กๆไม่รู้สึกตัวว่าถูกสอน (ปราณีรัตน์ พยัคฆบุตร, 2554:12) 

 ด้วยเหตุนีผู้้วิจัยจึงมีความสนใจทีจ่ะจัดกิจกรรมเล่านิทานประกอบการใช้ค าถาม เพื่อช่วยส่งเสริมทักษะด้าน
การคิดแก้ปญ๎หาให้กับเด็กปฐมวัย โดยการเล่านิทานเพื่อให้เด็กเกดิความสนุกสนาน เพลดิเพลิน ประกอบกับการใช้
ค าถามเพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดการคดิแก้ป๎ญหาเพื่อเป็นพื้นฐานในการคิดในระดบัสูงต่อไปในอนาคต ผลการวิจัยที่ได้จะเป็น
แนวทางให้ครูผู้สอน ในการจดัการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในเรื่องการคิดแก้ปญ๎หา 

 

วัตถุประสงค์ 
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เพื่อเปรียบเทยีบผลการจดักิจกรรมเล่านิทานประกอบการใช้ค าถามเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ป๎ญหาของเด็ก
ปฐมวัยก่อนและหลังการทดลอง 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยก่อนทดลอง (Pre-Experimental Design) ผู้วิจัยได้ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One 

Group Pretest – Posttest Design 

1. ประชากรและตัวอย่าง 

 1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นชายและหญิงที่มีอายุระหว่าง 5-6 ปี จ านวน 24 คน ที่ก าลังศึกษา

อยู่ช้ันอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลก 

 1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นชายและหญิงที่มีอายุระหว่าง 5 -6 ปี จ านวน 10 คน                

ที่ก าลังศึกษาอยู่ช้ันอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) ต าบลในเมือง 

อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection)  

 2. เครื่องมือการวิจัย 

 2.1 หนังสือนิทานจ านวน 8 เรื่อง  

  เรื่องที่ 1 หนังสือนิทานเรื่อง ผักกาดขาวของปุกปุย 

  เรื่องที่ 2 นิทานเรื่อง ผีเสื้อน้อยกบัหิ่งห้อย 

  เรื่องที่ 3 หนังสือนิทานเรื่อง ลูกบอลที่หายไป 

  เรื่องที่ 4 หนังสือนิทานเรื่อง ฝูงมดอันตราย 

  เรื่องที่ 5 หนังสือนิทานเรื่อง น้องจ๋อมไม่ปาของ 

  เรื่องที่ 6 หนังสือนิทานเรื่อง ลูกอมเจ้าป๎ญหา 

  เรื่องที่ 7 หนังสือนิทานเรื่อง ไฟไหม้ปุา 

  เรื่องที่ 8 หนังสือนิทานเรื่อง ตุม้ตุย่ 

แต่ละข้อประเมินคุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญ 3 คน เพื่อวัดความสอดคล้องระหว่างแบบประเมินแต่ละข้อกับจุดประสงค์ที่

ต้องการวัด โดยใช้สูตร IOC เท่ากับ 0.50 ขึ้นไป ผลประเมินพบว่ามีค่า IOC ตั้งแต ่0.89 - 0.91 มีความเที่ยงตรงใช้ได้ 

 2.2 แผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบค าถามเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ป๎ญหาของเด็กปฐมวัย

จ านวน 16 แผน 
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แต่ละข้อประเมินคุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญ 3 คน เพื่อวัดความสอดคล้องระหว่างแบบประเมินแต่ละข้อกับ

จุดประสงค์ที่ต้องการวัด โดยใช้สูตร IOC เท่ากับ 0.50 ขึ้นไป ผลประเมินพบว่ามีค่า IOC ตั้งแต่ 0.89 - 0.90 มี

ความเที่ยงตรงใช้ได้ 

 2.3 แบบทดสอบการใช้ทักษะการคิดแก้ป๎ญหาของเด็กปฐมวัย โดยใช้เกณฑ์ 2 ระดับ คือ 1, 0 คะแนน 

ตามล าดับ มีจ านวน 6 ข้อ 

แต่ละข้อประเมินคุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญ 3 คน เพื่อวัดความสอดคล้องระหว่างแบบประเมินแต่ละข้อกับ

จุดประสงค์ที่ต้องการวัด โดยใช้สูตร IOC เท่ากับ 0.50 ขึ้นไป ผลประเมินพบว่ามีค่า IOC ตั้งแต่ 0.7 – 1  มีความ

เที่ยงตรงใช้ได้ 

  2.4 แบบประเมินการใช้ทักษะการคิดแก้ป๎ญหาของเด็กปฐมวัย โดยใช้เกณฑ์ 2 ระดับ คือ 1, 0 

คะแนน ตามล าดับ มจี านวน 6 ข้อ 

 แต่ละข้อประเมินคุณภาพโดยผูเ้ชี่ยวชาญ 3 คน เพื่อวัดความสอดคล้องระหว่างแบบประเมินแต่ละข้อกับ

จุดประสงค์ที่ต้องการวัด โดยใช้สตูร IOC เท่ากับ 0.50 ขึ้นไป ผลประเมินพบว่ามีค่า IOC เท่ากับ 1 มีความเที่ยงตรงใช้ได ้

 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยด าเนินการทดลอง โดยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบการใช้ค าถามจ านวน 8 เรื่อง พร้อมทั้ง

ใช้แบบประเมินการใช้ทักษะการคิดแก้ป๎ญหาตามตาราง ดังนี้ 

ตารางที่ 1 การจัดกิจกรรมเล่านิทานประกอบการใช้ค าถามเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปญ๎หาของเดก็ปฐมวัย 

คร้ังท่ี กิจกรรม สื่อ เวลา 
 

1-2 
กิจกรรมเล่านิทานประกอบการใช้ค าถามเพื่อส่งเสรมิ
ทักษะการคิดแก้ปญ๎หา เรื่อง ผักกาดขาวของปุกปุย 

หนังสือนิทานเรื่อง 
ผักกาดขาวของปุกปุย 

 
ครั้งละ20 นาที 

 
3-4 

กิจกรรมเล่านิทานประกอบการใช้ค าถามเพื่อส่งเสรมิ
ทักษะการคิดแก้ปญ๎หา เรื่อง ผเีสือ้น้อยกับหิ่งห้อย 

หนังสือนิทานเรื่อง 
ผีเสื้อน้อยกับหิ่งห้อย 

 
ครั้งละ20 นาที 

 
5-6 

กิจกรรมเล่านิทานประกอบการใช้ค าถามเพื่อส่งเสรมิ
ทักษะการคิดแก้ปญ๎หา เรื่อง ลูกบอลที่หายไป 

หนังสือนิทานเรื่อง 
ลูกบอลที่หายไป 

 
ครั้งละ20 นาที 

 
7-8 

กิจกรรมเล่านิทานประกอบการใช้ค าถามเพื่อส่งเสรมิ
ทักษะการคิดแก้ปญ๎หา เรื่อง ฝูงมดอันตราย 

หนังสือนิทานเรื่อง 
ฝูงมดอันตราย 

 
ครั้งละ20 นาที 

 
9-10 

กิจกรรมเล่านิทานประกอบการใช้ค าถามเพื่อส่งเสรมิ
ทักษะการคิดแก้ปญ๎หา เรื่อง น้องจ๋อมไม่ปาของ 

หนังสือนิทานเรื่อง 
น้องจ๋อมไม่ปาของ 

 
ครั้งละ20 นาที 

 
11-12 

กิจกรรมเล่านิทานประกอบการใช้ค าถามเพื่อส่งเสรมิ
ทักษะการคิดแก้ปญ๎หา เรื่อง ลูกอมเจ้าป๎ญหา 

หนังสือนิทานเรื่อง 
ลูกอมเจ้าปญ๎หา 

 
ครั้งละ20 นาที 
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13-14 

กิจกรรมเล่านิทานประกอบการใช้ค าถามเพื่อส่งเสรมิ
ทักษะการคิดแก้ปญ๎หา เรื่อง ไฟไหม้ปุา 

หนังสือนิทานเรื่อง 
ไฟไหม้ปาุ 

 
ครั้งละ20 นาที 

 
15-16 

กิจกรรมเล่านิทานประกอบการใช้ค าถามเพื่อส่งเสรมิ
ทักษะการคิดแก้ปญ๎หา เรื่อง ตุม้ตุย่ 

หนังสือนิทานเรื่อง 
ตุ้มตุ่ย 

 
ครั้งละ20 นาที 

 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
   ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t- test แบบ 

Dependent โดยในการประเมินการเปรียบเทียบทักษะการคิดแก้ป๎ญหา โดยใช้หนังสือนิทาน ผู้ศึกษาได้ก าหนดเกณฑ์ไว้ 
ดังนี ้
   คะแนนเฉลีย่   4.50 – 5.00  อยู่ในเกณฑ์ดมีากที่สดุ 
   คะแนนเฉลีย่  3.50 – 4.49  อยู่ในเกณฑ์ดมีาก 
   คะแนนเฉลีย่  2.50 – 3.49 อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 
   คะแนนเฉลีย่  1.50 – 2.49  อยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
   คะแนนเฉลีย่  1.00 – 1.49  อยู่ในเกณฑ์ปรบัปรุง 

ผลการวิจัย 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยก่อน(Pretest)   และหลัง(Posttest) จากการ

จัดกิจกรรมเล่านิทานประกอบการใช้ค าถามเพื่อส่งเสริมทักษะการคดิแก้ป๎ญหา  

การทดสอบ �̅� S.D t dƒ sig 
ก่อนเรียน 2.00 .816 11.699 9 .000* 
หลังเรียน 4.10 .568 

(N=10) 

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดแก้ป๎ญหาของเด็กปฐมวัยก่อน(Pretest) และหลัง
(Posttest) จากการจัดกิจกรรมเล่านิทานประกอบการใช้ค าถามเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ป๎ญหาก่อนการจัดกิจกรรม
เล่านิทานประกอบการใช้ค าถาม มีคะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดแก้ป๎ญหาของเด็กปฐมวัย เท่ากับ 2.00 และหลังจากการจัด
กิจกรรมประกอบการใช้ค าถาม คะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดแก้ป๎ญหาของเด็กปฐมวัย เท่ากับ 4.10 เมื่อน าคะแนนเฉลี่ย
ทักษะการคิดแก้ป๎ญหาของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเล่านิทานประกอบการใช้ค าถาม มาเปรียบเทียบกัน
โดยใช้สถิติทางการทดสอบค่า t พบว่า ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเล่านิทานประกอบการใช้ค าถาม เด็กปฐมวัยมี
คะแนนทักษะการคิดแก้ป๎ญหาแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือเด็กปฐมวัยกลุ่มตัวอย่างมีทักษะ         
การคิดแก้ป๎ญหาสูงกว่าก่อนการทดลอง ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  
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สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
1.สรุปผลการวิจัย 
 หลังการจัดกิจกรรมเล่านิทานประกอบการใช้ค าถามเด็กปฐมวัยมีทักษะการคิดแก้ป๎ญหาสูงกว่าก่อน               

การทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
2. การอภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมเล่านิทานประกอบการใช้ค าถามเพื่ อ

ส่งเสริมทักษะการคิดแก้ป๎ญหาของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการทดลองเปรียบเทียบโดยใช้สถิติการทดสอบสมมติฐานคือ 
ค่า t- test พบว่า ก่อนการทดลองและหลังการทดลองเด็กปฐมวัยมีคะแนนทักษะการคิดแก้ป๎ญหาแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือ เด็กปฐมวัยกลุ่มตัวอย่างมีทักษะการคิดแก้ป๎ญหาสูงกว่าก่อนการทดลอง ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ผลการวิจัยพบว่า 
 จากการทดลองจัดกิจกรรมเล่านิทานประกอบการใช้ค าถามเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ป๎ญหาของเด็ก
ปฐมวัย ระดับช้ันอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์) ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ก่อนการทดลองคะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดแก้ป๎ญหาเท่ากับ 2.00  และหลัง             
การทดลองคะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดแก้ป๎ญหาเท่ากับ 4.10 แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมเล่านิทานประกอบการใช้
ค าถามสามารถใช้ส่งเสริมทักษะการคิดแก้ป๎ญหาของเด็กปฐมวัยได้ โดยอภิปรายผลดังนี้ 
 ทักษะด้านการคิดแก้ป๎ญหาหลังการจัดกิจกรรมเล่านิทานประกอบการใช้ค าถามเด็กปฐมวัยมีทักษะการคิด
แก้ป๎ญหาโดยเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 เพราะการจัดกิจกรรมเล่านิทานประกอบการใช้
ค าถามส่งผลต่อทักษะการคิดแก้ป๎ญหา เนื่องจากเด็กสามารถจ าเรื่องราวและตอบค าถามจากการฟ๎งนิทานได้ โดยเป็น
ค าถามที่กระตุ้นการคิดของเด็กปฐมวัยสอดคล้องกับกรภัสสร ประเสริฐศักดิ์ (2539 : 22) ที่กล่าวว่าค าถามเป็นค าพูดหรือ
ประโยคที่ ผู้ถามใช้เพื่อกระตุ้นผู้ถูกถามให้สังเกต เปรียบเทียบ ค้นคว้า ส ารวจ และตอบสนองออกมาเป็นวาจา โดยใช้
ความคิดในการหาเหตุผลและวิเคราะห์ป๎ญหาบนพ้ืนฐานของประสบการณ์เดิม ซึ่งค าถามจะช่วยเช่ือมโยงความรู้เดิมไปสู่
ความรู้ใหม่ภายใต้ความคิดที่ขยายออกไปเรื่อย ๆ นอกจากน้ีค า ถามยังก่อให้เกิดการค้นคว้า และส ารวจความรู้ใหม่ให้แก่
ผู้ถูกถาม และ เตือนใจ แก้วรุจินันท์ (2544 : 19) ที่กล่าวถึงลักษณะการใช้ค าถามที่ดีนั้น ควรจะเป็นค าถามที่กระตุ้นให้
เด็กเกิดความคิด และการตั้งค าถามควรจะเรียงล าดับจากง่ายไปหายาก เนื้อหาท่ีถามควรเหมาะสมกับวัยเด็ก 

3. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั 

 1. เปิดโอกาสใหเ้ด็กได้เลือกนิทานท่ีตนเองอยากฟ๎งจะช่วยให้เด็กสนใจการฟ๎งนิทานมากกว่าเดิม 

  2. การจัดกิจกรรมเล่านิทาน จะตอ้งเตรียมความพร้อมทั้งครูและเดก็เพื่อกระตุ้นให้เกดิการคดิแก้ป๎ญหาของ

เด็กปฐมวัยใหไ้ด้มากท่ีสุด 

4.ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งตอ่ไป 

 1. ควรมีการศึกษาทักษะต่างๆ จากการจัดกิจกรรมเล่านิทานประกอบการใช้ค าถาม เช่น  ทักษะทางภาษา 

ทักษะการคิดวิเคราะห์ เป็นต้น 
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 2. ควรมีการจดักิจกรรมอื่นที่จะช่วยส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปญ๎หาในเด็กปฐมวัย เช่น กิจกรรมเกม

การศึกษา กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

 3. ควรมีอุปกรณป์ระกอบการเล่านิทานท่ีจะช่วยดึงดูดความสนใจของเด็กปฐมวัย เช่น หุ่นนิ้วมือ หรือฉาก

ประกอบการเล่านิทาน 

 

กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยการศึกษาปฐมวัยเรื่อง การจัดกิจกรรมเล่านิทานประกอบการใช้ค าถามเพื่อส่งเสริ มทักษะการคิด
แก้ป๎ญหาของเด็กปฐมวัย ได้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเนื่องจากได้รับการอนุเคราะห์และการให้ค าแนะน าผู้เชี่ยวชาญ  ผู้วิจัย
รู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาที่ได้ให้ค าแนะน าต่างๆ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมเล่านิทานประกอบการใช้ค าถาม
เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ป๎ญหาจะเป็นประโยชน์ต่อครูหรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย และขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ท่ีนี้ด้วย 

ขอขอบพระคุณผู้อ านวยการโรงเรียน คณะครู และคุณครูชั้นอนุบาล 3 ของโรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธ์ิ) 
ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่ได้อนุญาตให้ท าการเก็บข้อมูลการทดลองกับเด็กอนุบาลในโรงเรียน พร้อม
ทั้งอ านวยความสะดวกแก่ผู้วิจัยเป็นอย่างดียิ่ง จนการทดลองและเก็บข้อมูลได้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ขอขอบคุณผู้เป็นเจ้าของเอกสาร ต าราและงานวิจัยที่เกีย่วข้องที่ได้ให้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าจน
รายงานเล่มนี้ส าเร็จ ส าหรับข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นนั้น ข้าพเจ้ายินดี ที่จะรับฟ๎งค าแนะน าจากทุกท่านท่ีได้เข้ามาศึกษา 
เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยต่อไปขอขอบพระคณุผู้อ านวยการโรงเรียน คณะครู และคุณครูชั้นอนุบาล 3 ของ
โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์) ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่ได้อนุญาตให้ท าการเก็บข้อมูลการ
ทดลองกับเด็กอนุบาลในโรงเรียน พร้อมท้ังอ านวยความสะดวกแก่ผูว้ิจัยเป็นอย่างดียิ่ง จนการทดลองและเก็บข้อมลูได้
ส าเรจ็ลลุ่วงไปด้วยด ี

ขอขอบคุณผู้เป็นเจ้าของเอกสาร ต าราและงานวิจัยที่เกีย่วข้องที่ได้ให้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าจน
รายงานเล่มนี้ส าเร็จ ส าหรับข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นนั้น ข้าพเจ้ายินดี ที่จะรับฟ๎งค าแนะน าจากทุกท่านท่ีได้เข้ามาศึกษา 
เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านจ านวนและตัวเลขของ
เด็กปฐมวัยก่อนและหลังการใช้เกมการศึกษา         
 กลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุ 4 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันอนุบาลปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 2                            
ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดชัยศรี ต าบลทับคล้อ อ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร จ านวน 10 คน ด้วยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง ผู้วิจัยด าเนินการทดลอง เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง รวม 16 ครั้ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านจ านวนและตัวเลขของเด็กปฐมวัย จ านวน 14 ข้อ แผนการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านจ านวนและตัวเลขของเด็กปฐมวัยจ านวน 8 แผน เกมการศึกษาส าหรับเด็ก
ปฐมวัย จ านวน 8 เกม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าร้อยละ  

 ผลการวิจัยพบว่า ก่อนการจัดกิจกรรมค่าเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 8.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.91 

และค่าร้อยละ เท่ากับ 63.57 หลังการจัดกิจกรรมค่าเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 13.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 

1.14 และค่าร้อยละ เท่ากับ 94.29 ซึ่งหลังจัดกิจกรรม ค่าเฉลี่ย ( ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละสูงกว่า
ก่อนจัดกิจกรรม 
 
ค าส าคัญ : ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร,์ จ านวน, ตัวเลข,  เด็กปฐมวัย, เกมการศึกษา
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Adstract 
 

The purpose of this research were to compare the mathematics ability in numbers skill 
of  early childhood children before and after using educational games. The subjects consisted of 
10 of boys and girls in kindergarten 2/1 , aged 4 year, during the 2nd  semester of 2020 academic 
year at Watchaisri School, Thapkhlo District, Phichit Metropolitan, The Subjects were selected by 
purposive random sampling. The study was last for 8 weeks with 2 days/week total of 32 times. 
The research instruments were Mathematical ability test in numbers skill of early childhood 
children total 14 questions, Activity plans to develop mathematics ability in numbers skill of  
early childhood children total 8 plans and educational games of  early childhood children total 8 
games. The statistics used in data analyzing were mean, standard deviation, and percentage. 

The results of this research were as follows : Before the activity, the mean ( ̅) was 8.90,                        
the standard deviation (S.D.) was 1.91 and the percentage was 63.57. After the activity, the mean 

( ̅) was 13.20, the standard deviation (S.D.) was 1.14 and the percentage was 94.29, which after 

the activity mean ( ̅), standard deviation (S.D.) and the percentage higher than before the activity. 
Keywords : Mathematics ability, Numbers, Early Childhood, Educational Games 
 

บทน า 
การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปีบริบูรณ์ อย่างเป็นองค์รวม โดยมุ่งพัฒนาเด็กทุก

คนให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติป๎ญญา อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง ได้รับการจัด
ประสบการณ์   การเรียนรู้อย่างมีความสุขและเหมาะสมตามวัย มีทักษะชีวิต โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา 
พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชนและทุกฝุายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก (ส านักวิการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทวงศึกษาธิการ, 2547:2-3) 

จากการสังเกตพฤติกรรมทักษะพื้นฐานทางคณติศาสตรด์้านจ านวนและตวัเลขของเด็กปฐมวัยอนุบาลปีท่ี 2 
พบว่า เด็กปฐมวัยอายุ 4 ปี บางคนไม่รู้จักตัวเลขและจ านวน 1-10 และไม่สามารถจับคู่จ านวนและตัวเลขที่เท่ากันได้ 
โดยทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย เป็นประสบการณ์ในชีวิตประจ าวันของเด็ก และเป็นกิจกรรมที่
ครูจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ให้กับเด็ก ทักษะคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยการจัดประสบการณ์และการจัด
กิจกรรมที่เสริมทักษะทางคณิตศาสตร์จะต้องมีการวางแผนและการเตรียมการอย่างดี มุ่งเน้นการท างานเป็นกลุ่มโดย
เน้นเด็กเป็นส าคัญ เพื่อโอกาสให้เด็กได้สร้างความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์ปลูกฝ๎งให้เด็กรู้จักการค้นคว้าและการ
แก้ป๎ญหาทางคณิตศาสตร์อย่างสนุกสนานโดยการผ่านทักษะและความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษาที่
สูงขึ้นและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันต่อไปได้ (เพ็ญจันทร์  เงียบประเสริฐ, 2542:9) และทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาแขนงต่างๆ และเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน ท าให้ผู้เรียนเป็นคนมีเหตุผล
ละเอียดรอบคอบ ส าหรับเด็กปฐมวัยทักษะทางคณิตศาสตร์ที่ดีจะช่วยให้เด็กมคีวามพร้อมที่จะเรยีนคณติศาสตร ์ช่วย
ขยายประสบการณ์เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ ช่วยฝึกทักษะเบื้องต้นในการคิดค านวณ ฝึกการเปรียบเทียบ แยกของเป็น
หมวดหมู่ เรียงล าดับและท าให้เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ (ขวัญนุช  บุญยู่ฮง, 2546:8) ดังนั้น การปลูกฝ๎งให้
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เด็กมีความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะทางจ านวนและตัวเลข จึงเป็นการปูพื้นฐานไปสู่ความเข้าใจด้านคณิตศาสตร์ใน
อนาคต (พวงพิศ  เรื่องศิริกุล , 2541:15) นอกจากนี้มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ใช้ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้าน
จ านวนและตัวเลขเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยของ วัลนา ธรจักร (2543) ท าวิจัยเรื่อง ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของ
เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมประสบการณ์ด้วยกิจกรรมเกมการศึกษาประกอบการประเมินสภาพจริง 
ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมเกมการศึกษาประกอบการประเมินสภาพจริง
มีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 4 ด้านเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบระหว่างก่อนการจัดกิจกรรมกับระหว่างจัดกิจกรรมมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาที่
หลากหลาย โดยจัดการจัดกิจกรรมได้ค านึงถึงความเหมาะสมและความพร้อมของเด็ก และเป็นแนวทางในการพัฒนา
และส่งเสริมทักษะของเด็กให้มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านจ านวนและตัวเลขมากขึ้น เกิดการเรียนรู้ตาม
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ เพื่อเป็นการวางรากฐานการเรียนรู้ให้กับเด็กในอนาคต และเพื่อเป็น
แนวทางส าหรับครูหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยน าไปศึกษาหรือน าไปจัดการเรียนการสอนของตนเองต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านจ านวนและตัวเลขของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการใช้

เกมการศึกษา         
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยก่อนทดลอง (Pre-Experimental Design) ผู้วิจัยได้ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ                  

One Group Pretest – Posttest Design 

1. ประชากรและตัวอย่าง 
 1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้ คือ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชาย-

หญิง         อายุ 4 ปี ซึ่งก าลังศึกษาอยู่ในช้ันอนุบาลปีที่ 2/1 จ านวน 23 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนวัดชัยศรี         ต าบลทับคล้อ อ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 

 1.2 ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชาย-
หญิง อายุ 4 ปี ซึ่งก าลังศึกษาอยู่ในช้ันอนุบาลปีที่ 2/1 จ านวน 10 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัด
ชัยศรี          ต าบลทับคล้อ อ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร โดยการเลือกแบบเจาะจง 

 

2. เครื่องมือในการวิจัย 
  2.1 แผนการจัดกิจกรรม / ชุดกิจกรรมเกมเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ด้านจ านวน
และตัวเลข จ านวน 8 แผน มีรายละเอียดของแต่ละกิจกรรม ดังน้ี 
    - แผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ลูกคิดหรรษา 
    - แผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา หนีบเสื้อแสนสนุก 
    - แผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา เกมต่อเตมิจ านวน 
    - แผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา นับน้ิวพาเพลิน 
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    - แผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา เกมตามหาคู ่
    - แผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา บิงโก 
    - แผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ดูดีๆมคี าตอบ 
    - แผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ผจญภยับันไดงู 
 การประเมินคุณภาพแผนการจัดกิจกรรม / ชุดกิจกรรมเกมเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์
ด้านจ านวนและตัวเลข ผลการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน พบว่า คะแนนเฉลี่ยของแผนการจัดกิจกรรมเกม
การศึกษา ลูกคิดหรรษา เท่ากับ 4.90 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด คะแนนเฉลี่ยของแผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
หนีบเสื้อแสนสนุก เท่ากับ 4.96 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด คะแนนเฉลี่ยของแผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา  เกม
ต่อเติมจ านวนเท่ากับ 5.00 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด คะแนนเฉลี่ยของแผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา นับนิ้วพา
เพลิน เท่ากับ 5.00 มีความเหมาะสมมากที่สุด คะแนนเฉลี่ยของแผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา เกมตามหาคู่ 
เท่ากับ 5.00 มีความเหมาะสมมากที่สุด คะแนนเฉลี่ยของแผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา บิงโก เท่ากับ 4.92 มี
ความเหมาะสมมากที่สุด คะแนนเฉลี่ยของแผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ดูดีๆมีค าตอบ เท่ากับ  5.00                               
มีความเหมาะสมมากที่สุด คะแนนเฉลี่ยของแผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ผจญภัยบันไดงู เท่ากับ  5.00                 
มีความเหมาะสมมากที่สุด ดังนั้น คะแนนเฉลี่ยของแผนการจัดกิจกรรม / ชุดกิจกรรมเกมเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน
ทางด้านคณิตศาสตร์ด้านจ านวนและตัวเลข จ านวน 8 แผน เท่ากับ 4.97 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
 2.2 แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรด์้านจ านวนและตวัเลข  14 ข้อ 
   การประเมินคุณภาพแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านจ านวนและตัวเลข                   
ผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน โดยใช้เกณฑ์ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ (IOC) 0.05 ขึ้นไป ผลการประเมินพบว่า มีค่า IOC เท่ากับ 1.00 มีค่าความเที่ยงตรงใช้ได้  

 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 ท าการทดลองเป็นเวลา 8 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 30 นาที ท าการทดลองในช่วงเวลา 09.00 - 09.30 น. รวม 16 ครั้ง ซึ่งมีล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

สัปดาห์ท่ี วันที ่ เวลา ชุดกิจกรรมเกมการศึกษา 
1 วันท่ี 7 และ 10 มกราคม 2563 09.00-09.30 น. ชุดที่ 5 เกมตามหาคู ่
2 วันท่ี 14 และ 17 มกราคม 2563 09.00-09.30 น. ชุดที่ 6 บิงโก 
3 วันท่ี 21 และ 24 มกราคม 2563 09.00-09.30 น. ชุดที่ 7 ดูดีๆมีค าตอบ 
4 วันท่ี 28 และ 31 มกราคม 2563 09.00-09.30 น. ชุดที่ 8 ผจญภัยบันไดง ู
5 วันท่ี 4 และ 7 กุมภาพันธ์ 2563 09.00-09.30 น. ชุดที่ 1 ลูกคิดหรรษา 
6 วันท่ี 11 และ 14 กุมภาพันธ์ 2563 09.00-09.30 น. ชุดที่ 2 หนีบเสื้อแสนสนุก 
7 วันท่ี 18 และ 21 กุมภาพันธ์ 2563 09.00-09.30 น. ชุดที่ 3 เกมต่อเติมจ านวน 
8 วันท่ี 25 และ 28 กุมภาพันธ์ 2563 09.00-09.30 น. ชุดที่ 4 นับนิ้วพาเพลิน 

 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ  
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 5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
     การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน            
ค่าร้อยละ ก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านจ านวนและตัวเลข 
 

กลุ่ม จ านวนนักเรียน  ̅ S.D. ร้อยละ 
ก่อนจัดกิจกรรม 10 8.90 1.91 63.57 
หลังจัดกิจกรรม 10 13.20 1.14 94.29 

  
 จากตารางแสดงผลภาพรวม คะแนนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน

ทางคณิตศาสตร์ด้านจ านวนและตัวเลขของเด็กปฐมวัย พบว่า ก่อนการจัดกิจกรรมค่าเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 8.90 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.91 และค่าร้อยละ เท่ากับ 63.57 หลังการจัดกิจกรรมค่าเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 

13.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.14 และค่าร้อยละ เท่ากับ 94.29 ซึ่งหลังจัดกิจกรรม ค่าเฉลี่ย ( ̅) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละ สูงกว่า ก่อนจัดกิจกรรม 

 
 

6. สรุปผลอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
    6.1 สรุปผลการวิจัย 

   ผลการวิเคราะห์คะแนนจากการทดสอบก่อนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาและหลังจัดกิจกรรม          

เกมการศึกษาพบว่า หลังจัดกิจกรรมเกมการศึกษาจัดกิจกรรม ค่าเฉลี่ย ( ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)                             
และค่าร้อยละ สูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 

    6.2 อภิปรายผล  
   ผลศึกษาการเปรียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านจ านวนและตัวเลขของเด็กปฐมวัยก่อนและ

หลังการใช้เกมการศึกษา พบว่า ก่อนการจัดกิจกรรมค่าเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 8.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

เท่ากับ 1.91 และค่าร้อยละ เท่ากับ 63.57 หลังการจัดกิจกรรมค่าเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 13.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) เท่ากับ 1.14 และค่าร้อยละ เท่ากับ 94.29 ซึ่งหลังจัดกิจกรรม ค่าเฉลี่ย ( ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และค่าร้อยละสูงกว่า ก่อนจัดกิจกรรม ดังนั้นหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา เด็กปฐมวัยมีทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ด้านจ านวนและตัวเลขสูงข้ึน เนื่องจากเกมการศึกษาเป็นสื่อท่ีช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีตอบสนอง
ความต้องการของเด็กหลายๆด้าน เพราะเกมการศึกษาเป็นสิ่งที่ช่วยเป็นพื้นฐานในเตรียมความพร้อมทั้ ง 4 ด้าน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเด็กได้เล่นเกมการศึกษาเด็กได้รู้จักการสังเกต การจ าแนก การเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู่ 
การเช่ือมโยงฝึกการรับรู้ ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นทักษะพื้นฐานในการคิดในขณะที่เด็กเล่นเกมได้มากเด็กก็จะได้ฝึกคิด
มากซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานในการท างานของเด็กในอนาคตและเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มี
คุณภาพ (ธัญลักษณ์  ลีชวนค้า, 2544:30) และเกมการศึกษาเป็นเกมการเล่นที่ช่วยพัฒนาสติป๎ญญา มีกฎเกณฑ์
กติกาง่ายๆ เด็กสามารถเล่นคนเดียวหรือเล่นเป็นกลุ่มได้ ช่วยให้เด็กรู้จักสังเกต คิดหาเหตุผล และเกิดความคิดรวบ
ยอดเกี่ยวกับสี รูปร่าง จ านวน ประเภท และความสัมพันธ์เกี่ยวกับพื้นที่ ระยะ เป็นต้น (บูรชัย  ศิริมหาสาคร , 
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2545:79)  และยังท าให้เกิดเด็กความสนุกสนานร่าเริง เป็นการออกก าลังกายเพื่อพัฒนาความริเริ่มสร้างสรรค์             
มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นโดยมีการน าเนื้อหาข้อมูลของเกมพฤติกรรม       
การเล่น วิธีการเล่น และผลการเล่นเกมมาใช้ในการอภิปรายเพื่อสรุปผล การเรียนรู้  (สุวิทย์  มูลค า และอรทัย               
มูลค า, 2547:90)  
 ดังนั้น การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาสามารถช่วยพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านจ านวนและ
ตัวเลขของเด็กปฐมวัยได้ 

 
 6.3 ข้อเสนอแนะ 

     ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
   1. สามารถน ากิจกรรมการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านจ านวนและตัวเลขของเด็ก
ปฐมวัยโดยใช้เกมการศึกษามาใช้ในการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยได้โดยพิจารณาตามความ
เหมาะสมขอสถานการณ์และสามารถน ามาเป็นส่วนประกอบในการประเมินผล  

 2. ควรมีการวิเคราะห์พัฒนาคู่มือการวิเคราะห์พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านจ านวน
และตัวเลขของเด็กปฐมวัยโดยใช้เกมการศึกษาของเด็กเป็นรายบุคคล เพื่อให้ครู ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึง
ศักยภาพของตัวเด็กอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของเด็ก 

 3. เมื่อสิ้นสุดกระบวนการทดลองควรน าชุดเกมการศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้าน
จ านวนและตัวเลขจัดไว้ในมุมเกมการศึกษาเพื่อให้เด็กได้เล่น เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้พัฒนาทักษะพื้นฐานด้าน
จ านวนและตัวเลขทุกคน                

4. ควรมีการดัดแปลงรูปแบบเกมการศึกษาโดยเพิ่มจ านวนของเกมการศึกษา ตัวเลือกค าตอบทั้ง
ที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง ให้หลากหลายยิ่งข้ึน 

5. ควรน าชุดเกมการศึกษาต้นแบบทั้ง 8 ชุด ไปเผยแพร่ให้กับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย
ต่อไป เพื่อเป็นการส่งเสริมเกี่ยวกับเทคนิคการจัดหาและผลิตชุดกิจกรรมเกมการศึกษาพัฒนาการทักษะทาง
คณิตศาสตร์ด้านจ านวนและตัวเลขส าหรับเด็กปฐมวัยต่อไป 

     ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจัยค้นคว้าคร้ังต่อไป 
1. ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการท าชุดกิจกรรมเกมการศึกษาในรูปแบบกิจกรรมอื่นๆ อย่าง

หลากหลายที่ 
สอดคล้องกับพัฒนาการเรื่องทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านจ านวนและตัวเลข 

2. สามารถปรับชุดกิจกรรมเกมการศึกษาท้ัง 8 ชุด เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตชุดกิจกรรมเกม 
การศึกษาเพื่อใช้กับเด็กปฐมวัยในช่วงอายุอ่ืนๆได้ 

4. ควรมีการศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านตัวเลขและจ านวนจากการท ากิจกรรมอื่นๆ เช่น 
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมกลางแจ้ง เป็นต้น 

 
 

 
กิตติกรรมประกาศ 
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 งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเพราะความกรุณาให้ความช่วยเหลือและค าแนะน าอย่างดีจาก                  
อาจารย์รตนพร ยมจินดา ที่ปรึกษางานวิจัย ที่ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ช้ีแนะ ตลอดจนการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ                        
จนส าเร็จได้ด้วยดี ผู้วิจัยซาบซึ้งในความกรุณา จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ  นางสาวภคมน  เ ศรษฐธัญการ   นา งสาวกรแก้ ว  บุญธรรม  และ                        
นางน้ าฝน วุฒิ ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบแก้ไขและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ นายกฤตเมธ  รุ่งรัตน์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนวัดชัยศรี ต าบลทับคล้อ อ าเภอทับคล้อ 
จังหวัดพิจิตร ที่กรุณาอนุเคราะห์ในด้านสถานที่ ตลอดจนคณะครูและนักเรียนระดับช้ันอนุบาลปีที่ 2 ห้อง 1 
โรงเรียนวัดชัยศรี ต าบลทับคล้อ อ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ที่ได้ให้ความร่วมมือและอ านวยความสะดวกแก่ผู้วิจัย
เป็นอย่างดีในการทดลองและการเก็บข้อมูลจนลุล่วงไปด้วยดี 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ประจ าสาขาการศึกษาปฐมวัยทุกท่านท่ีได้ให้ความกรุณาประสิทธิ์ประสาท
วิชาความรู้ ทักษะ และประสบการณใ์ห้แก่ผู้วิจยั จนท าให้ผู้วิจัยประสบความส าเร็จในการศึกษา และขอขอบพระคุณ
นักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยทุกท่านท่ีได้ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือเป็นอย่างดีเสมอมา 
 ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มิได้กล่าวนามไว้ ณ ที่นี้ ซึ่งมีส่วนช่วยเหลือในงานวิจัยฉบับนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
คุณค่าและประโยชน์ของงานวิจัยฉบับนี้ ขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดามารดาที่ไดอ้บรมเลี้ยงดู ช่วยเหลือและให้
ก าลังใจ ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านทั้งในอดีตและป๎จจุบันที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้แก่ผู้วิจัย ท าให้ได้รับ
ประสบการณ์ที่ทรงคุณค่ายิ่ง 
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การพัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์การรู้ค่าจ านวน 1-10 ของเดก็ปฐมวัย                             
โดยใช้ชุดของเล่นตัวเลขแสนสนุก 
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1-10 of early childhood Using Number Material Activity Pakage  
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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบทักษะทางด้านคณิตศาสตร์การรู้ค่าจ านวน 1 -10          
ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการใช้ชุดของเล่นตัวเลขแสนสนุก 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชาย-หญิง ก าลังศึกษาอยู่ ในระดับช้ันอนุบาลปีที่  3/2                
ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอนุบาลวังจันทน์  อ า เภอเมือง จั งหวัดพิษณุโลกซึ่ งได้จาก                          
การจับฉลาก จ านวน 10 คน ก าหนดเป็นกลุ่มทดลอง เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์การรู้ค่าจ านวน         
1-10 ของเด็กปฐมวัยโดยใช้ชุดของเล่นตัวเลขแสนสนุก  เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 ครั้ ง                           
ครั้งละ  30 นาที เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบทดสอบวัดทักษะทางด้านคณิตศาสตร์การรู้ค่าจ านวน 1-10 
ส าหรับเด็กปฐมวัย แผนการจัดกิจกรรมชุดของเล่นตัวเลขแสนสนุก ชุดของเล่นตัวเลขแสนสนุก สถิติที่ใช้ใน              
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที (t-test Dependent) 
 ผลการศึกษาพบว่า พัฒนาการทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรม                    
การเรียนรู้ชุดของเล่นตัวเลขแสนสนุกโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนและหลังการทดลองพบว่า 
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ค าส าคัญ : ทักษะทางด้านคณิตศาสตร์, การรู้ค่าจ านวน 1-10, เด็กปฐมวัย, ชุดของเล่นตัวเลขแสนสนุก    
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ABSTRACT 

 The purpose of this research were to compare the Mathematics Learning Numbers Skill 
1-10 of early childhood   before and after using Number Material Activity Pakage 

The subjects of the study were ten (10) students studying kindergarten section 3/2           
at Wangchan Kindergarten School, Muang, Phitsanulok. They studied in semester 2 in the 
academic year 2019 and were participated in this study by random selection. To obtain a 
statistical data, the researcher used the Fun Number Material activity four (4) times a week with 
the length of thirty (30) minutes per class in six (6) week’s span. The instruments used for this 
study were a skill in Mathematical numbers 1-10 test for kindergarten students and  alesson 
plan of a set of “fun number material” activity. Data were analyzed using the One Group 
Pretest-Posttest Design Research and the Dependent T-test analysis. 

The result showed that the development of kindergarten students after using the set of 
Fun Number Material was in an excellent level. Moreover, there were significant differences 
between pre-test and post-test at the level of .05 

 
KEY WORDS : Mathematics Learning, Numbers Skill 1-10, Early childhood, Number Material 
Activity Pakage 
 

บทน า 

 เด็กปฐมวัยเป็นวัยแรกเริ่มของชีวิตเป็นวัยที่ส าคัญที่สดุในการพัฒนาของมนุษย์ ซึ่งถือเป็นช่วงที่เป็นรากฐาน
ของการเจริญเติบโตทุกด้านช่วงระยะเวลาในการพัฒนาของเด็กปฐมวัยเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัว
เด็กอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปฏิสนธิจนเข้าสู่ช่วงอายุ 3-6 ปี เด็กสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและพัฒนาความเป็นตัว
ของตัวเองได้มากขึ้นตามธรรมชาติของการเรียนรู้ เด็กจะเรียนรู้และพัฒนาสติป๎ญญาได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น           
เด็กปฐมวัยเรียนรู้ไดจ้ากการสมัผสั การเลียนแบบ การเรียนรู้จากการเล่นของ (ปาณิศา ถานะวุฒิพงศ์และคณะ.2552 
: 9)  
 จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ทักษะคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยในระดับช้ันอนุบาลปีที่ 3/2  พบว่า 
เด็กบางคนไม่รู้ค่าจ านวน 1-10 เด็กปฐมวัยการเรียนรู้จ านวนคือสิ่งที่เป็นนามธรรมการจะให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องจ านวนเป็นสิ่งที่ยากกว่าการนับเลขเพราะเด็กยังไม่เข้าใจหน้าตาว่า หนึ่ง สอง สาม สี่ หน้าตาเป็นอย่างไร           
แต่ถ้าเราให้เด็กได้จับต้องสิ่งของหรือวัตถุต่างๆ เช่น ตุ๊กตา 2 ตัว ลูกบอล 3 ลูก รถ 4 คัน เป็นต้น เด็กจะเห็นเป็น
รูปธรรมและเด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสในการเรียนรู้ของเด็กนั้นเด็กได้เรียนรู้ จากการกระท าและของจริง การใช้สื่อใน
การสอนคณิตศาสตร์ให้เด็กรู้ค่าและจ านวนจึงมุ่งให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากสื่อของจริงและรูปภาพ การจัด
กิจกรรมที่ช่วยพัฒนาสติป๎ญญาที่มีกฎเกณฑ์กติกาง่ายๆ เด็กสามารถเล่นคนเดียวหรือเล่นเป็นกลุ่ม ซึ่งช่วยให้เด็กรู้จัก
สังเกตคิดหาเหตุผลและเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการรูค้่าจ านวนตวัเลข 1-10 การที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ซึ่งเกิดจากพื้นฐานแนวคิดทางทฤษฏีการเรียนรู้ที่เน้นให้เห็นว่าเด็กปฐมวัยที่เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงที่ผู้ใหญ่เตรียมสภาพแวดล้อมให้นั้นท าให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ตามที่เพียเจต์ได้กล่าวไว้ว่า 
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พัฒนาการของตรรกศาสตร์และการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่ไม่สามารถจ าแนกออกจากพัฒนาการทาง
สติป๎ญญาได้ ในขณะที่เด็กพัฒนาด้านสติป๎ญญาความสามารถทางการเรียนรู้เด็กปฐมวัยจะเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วย
การจัดกระท าต่อวัตถุเท่านั้น (ณัฐนันท์ วงศ์ประจันต์และคณะ.ม.ป.ป : 18) เช่นเดียวกับแนวคิดของจอห์น ดิวอี้ 
(John Dewey) ที่ว่าการเรียนรู้จากการกระท า (Learning by doing) โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลางจากการลงมือปฏิบัติ
ในสถานการณ์จริงโดยใช้จริงตามธรรมชาติที่มีอยู่ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้  ของเล่นส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์
เป็นของเล่นที่ฝึกการจ าแนก การจัดล าดับ เช่น ของเล่นที่เกี่ยวกับตัวเลข การเล่นแบบร่วมมือกัน เด็กจะรู้จักเล่น
ด้วยกันอย่างมีกฎเกณฑ์การเล่นท่ีไม่ซับซ้อนเมื่ออายุประมาณ 5–6 ขวบ (ศรีเรือน แก้วกังวาล.2545 : 211–213)  
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้การจัดกิจกรรมผ่านกิจกรรมชุดของเล่นแสนสนุกโดยมีการรู้ค่าจ านวนตัวเลข 1-10            
เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์และเตรียมความพร้อมที่จะเรียนคณิตศาสตร์ในระดับต่อไป ผู้วิจัยจึงต้อง           
การส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยในโรงเรียนให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งจากการศึกษาแนวทาง              
การจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยจากคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คุณลักษณะตามวัย 
สาระที่ควรเรียนรู้และประสบการณ์ส าคัญที่กล่าวไว้ในหลักสูตรการจัดกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาสติป๎ญญาที่มีกฎเกณฑ์
กติกาง่ายๆ เด็กสามารถเล่นคนเดียวหรือเล่นเป็นกลุ่ม ซึ่งช่วยให้เด็กรู้จักสังเกตคิดหาเหตุผลและเกิดความคิดรวบ
ยอดเกี่ยวกับการรู้ค่าจ านวนตัวเลข 1-10 
 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเปรียบเทยีบทักษะทางด้านคณิตศาสตร์การรู้ค่าจ านวน 1-10 ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการใช้ 
ชุดของเล่นตัวเลขแสนสนุก 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยก่อนทดลอง (Pre-Experimental Design) ผู้วิจัยได้ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ  
One Group Pretest – Posttest Design 
 1. ประชากรและตัวอย่าง 
  1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือ นักเรียนชาย-หญิง ก าลังศึกษาอยู่ใน 
ระดับชั้นอนุบาลปีท่ี 3/2 ภาคเรยีนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอนุบาลวังจันทน์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
จ านวน 34 คน 
  1.2 ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ีคือ นักเรียนชาย-หญิง ก าลังศึกษาอยู่ใน 
ระดับชัน้อนุบาลปีท่ี 3/2 ภาคเรยีนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอนุบาลวังจันทน์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
ซึ่งได้จากการจับฉลากจ านวน 10 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 
 2. เคร่ืองมือการวิจัย  
  1.  แผนการจั ดกิ จกรรมพัฒนาทั กษะทางด้ านคณิ ตศาสตร์ ก าร รู้ ค่ า จ านวน  1-10                          
ของเด็กปฐมวัยโดยใช้ชุดของเล่นตัวเลขแสนสนุกจ านวน 24 แผน มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างแผนการจัด
กิจกรรมกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) 0.50 ขึ้นไป  พบว่า มีค่า IOC เท่ากับ 1 มีค่าความเที่ยงตรงใช้ได้ 
  2. ชุดของเล่นตัวเลขแสนสนุกพัฒนาทักษะทางด้านคณติศาสตร์การรู้ค่าจ านวน 1-10                 
ของเด็กปฐมวัยจ านวน 8 ชุด ดังนี ้
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   1. ชุดของเล่น สโนว์แมนแสนสนุก 
   2. ชุดของเล่น ลูกเตา๋พาเพลิน 

   3. ชุดของเล่น ปาเปูามหาสนุก 

   4. ชุดของเล่น ห่วงมหาสนุก 

   5. ชุดของเล่น กระโดดแสนสนุก 

   6. ชุดของเล่น ต่อเติมสรา้งสรรค ์

   7. ชุดของเล่น ตัวต่อแสนสนุก 

   8. ชุดของเล่น หลอดหลากส ี

  แต่ละชุดกิจกรรมประเมินคุณภาพโดยผู้เชียวชาญ 3 คนมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง               
ชุดกิจกรรมกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) 0.50 ขึ้นไป พบว่า มีค่า IOC เท่ากบั 1 มีค่าความเที่ยงตรงใช้ได้ 
  3. แบบทดสอบวัดทักษะทางด้านคณิตศาสตร์การรู้ค่าจ านวน 1-10 ของเด็กปฐมวัย  
จ านวน  10 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างแผนการจัดกิจกรรมกับจุดประสงค์การเรยีนรู้ (IOC) 0.50 ขึ้นไป  
พบว่า มีค่า IOC เท่ากับ 1 มีค่าความเที่ยงตรงใช้ได ้
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยในครั้งนี้ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2562 ท าการทดลองเป็นเวลา                
6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 ครั้ง วันละ 30 นาที ท าการทดลองในช่วงเวลา 09.00-09.30 น. รวม 24 ครั้ง ซึ่งมีล าดับ
ขั้นตอนดังน้ี 
 1. ด าเนินการวัดทักษะทางคณิตศาสตร์ก่อนการทดลองกับเด็กปฐมวัยกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบทดสอบ 
วัดทักษะทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยที่ผู้วิจยัสร้างขึ้นใช้เวลาในการด าเนินการท าแบบทดสอบ 10 นาทีและ
ผู้วิจัยได้เก็บคะแนนก่อนเรียนเพื่อน าผลมาวิเคราะหต์่อไป 
 2. ด าเนินการจดักิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมการรูค้่าจ านวน 1-10 กับกลุ่มตัวอย่าง                      
จ านวน 8 แผนกิจกรรม โดยใช้เวลาแผนกิจกรรมละ 30 นาที 
 
ตารางที่ 1 ก าหนดการจัดกิจกรรมด้วยชุดของเล่นตัวเลขแสนสนกุเพ่ือพัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์              
การรู้ค่าจ านวน 1-10 ส าหรับเด็กปฐมวัย 
 

สัปดาห์ท่ี วันที ่ เวลา ชุดกิจกรรมเกมการศึกษา 

1 
วันท่ี 21 มกราคม 

4 และ18 กุมภาพันธ์ 2563 
09.00 - 09.30 น. 

 

ชุดของเล่น สโนว์แมน 

แสนสนุก 

2 
วันท่ี 22 มกราคม 

5 และ19กุมภาพันธ์ 2563 
09.00 - 09.30 น. 

 

ชุดของเล่น ลูกเต๋าพาเพลิน 
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3 
วันท่ี 23 มกราคม 

6 และ 20กุมภาพันธ์ 2563 
09.00 - 09.30 น. 

 

ชุดของเล่น ปาเปูามหาสนุก 

4 
วันท่ี 24 มกราคม 

7 และ 21 กุมภาพันธ์ 2563 
09.00 - 09.30 น 

 

ชุดของเล่น ห่วงมหาสนุก 

5 
วันท่ี 28 มกราคม 

11 และ 25กุมภาพันธ์ 2563 
09.00 - 09.30 น. 

 

ชุดของเล่น กระโดดแสน
สนุก 

6 
วันท่ี 29 มกราคม 

12 และ 26กุมภาพันธ์2563 
09.00 - 09.30 น. 

 

ชุดของเล่น ต่อเติม
สร้างสรรค ์

7 
วันท่ี 30 มกราคม 

13 และ 27กุมภาพันธ์ 2563 
09.00 - 09.30 น. 

 

ชุดของเล่น ตัวต่อแสนสนุก 

8 
วันท่ี 31 มกราคม 

14 และ 28กุมภาพันธ์ 2563 
09.00 - 09.30 น 

 

ชุดของเล่น ลูกป๎ดหลากส ี

 
 3. ด าเนินการวัดทักษะทางคณิตศาสตรห์ลังการทดลองกับเด็กปฐมวยักลุ่มตัวอยา่งโดยใช้แบบทดสอบ            
วัดทักษะทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้เวลาในการด าเนนิการท าแบบทดสอบ 10 นาที                         
 4. การเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  1.1 วิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล  
  1.2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรมโดยใช้สูตร  
t-test แบบ Dependent Samples 
  
 5. ผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 คะแนนแบบทดสอบวัดทักษะทางด้านคณิตศาสตร์การรู้ค่าจ านวน 1-10 ส าหรับเด็กปฐมวัยก่อนและ
หลังท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการใช้ชุดของเล่นตัวเลขแสนสนกุ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏ  ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2  คะแนนแบบทดสอบวดัทักษะทางด้านคณติศาสตร์การรูค้่าจ านวน 1-10 ส าหรบัเด็กปฐมวัยก่อนและหลัง
ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการใช้ชุดของเล่นตัวเลขแสนสนุก          
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 จากตารางที่ 2  พบว่า คะแนนวัดทักษะทางด้านคณิตศาสตร์การรู้คา่จ านวน 1-10 ส าหรับเด็กปฐมวยัก่อน        
การจัดกิจกรรมมีคะแนนต่ าสดุ 3 คะแนน คะแนนสูงสุด 7 คะแนน มีค่าเฉลีย่รวม 4.7 คะแนนและหลงัการจัด
กิจกรรมมีคะแนนรวมต่ าสุด 8 คะแนน คะแนนสูงสุด 10 คะแนน มคี่าเฉลี่ย 9.5 คะแนนมคีะแนนความต่าง                
4.8 คะแนน 

 

 

 

ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบทักษะทางด้านคณิตศาสตร์การรู้ค่าจ านวน 1-10 ส าหรับเด็กปฐมวัยก่อนและหลังที่

ได้รับการจัดกิจกรรมการใช้ชุดของเล่นตัวเลขแสนสนุก 

 การจัดกิจกรรมก่อนและหลังเรยีน เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์การรูค้่าจ านวน 1-10 ส าหรบั 

เด็กปฐมวัย ดังตารางที ่3 

นักเรียน 

จากแบบทดสอบวัดทักษะทางด้านคณิตศาสตร์การ
รู้ค่าจ านวน 1-10 ∑𝐷 ∑𝑫𝟐 

ก่อนจัดกิจกรรม (10) หลังจัดกิจกรรม (10) 

1 5 10 5 25 

2 3 8 5 25 
3 4 10 6 36 
4 6 10 4 16 
5 7 10 3 9 
6 3 9 6 36 
7 5 10 5 25 
8 4 9 5 25 
9 6 10 4 16 
10 4 9 5 25 
รวม 47 95 48 238 

ร้อยละ 47 95   

x   4.7 9.5   
S.D. 1.34 0.71   
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กลุ่ม จ านวนนักเรียน x   S.D. t 

ก่อนจัดกิจกรรม 10 4.7 1.34 16.55 
หลังจัดกิจกรรม 10 9.5 0.71 *df=1.833 

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางที่ 3 แสดงผลผลการเปรียบเทียบทักษะทางด้านคณติศาสตร์การรู้ค่าจ านวน 1-10             
ส าหรับเด็กปฐมวยัก่อนและหลังทีไ่ด้รับการจัดกจิกรรมการใช้ชุดของเล่นตัวเลขแสนสนุกมีคะแนนสูงกว่าก่อนการจัด
กิจกรรมกิจกรรมการใช้ชุดของเลน่ตัวเลขแสนสนุกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
 6. สรุปผลวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 สรุปผลการวิจัย 
  1. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์การรู้ค่าจ านวน 1-10 โดย
ใช้ชุดของเล่นตัวเลขแสนสนุก พบว่ามีค่าเฉลี่ยก่อนการจดักิจกรรมเท่ากับ 4.7 หลังการจัดกิจกรรมเทา่กับ 9.5  
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนการจัดกิจกรรมเท่ากับ 1.34 หลังการจัดกิจกรรมเท่ากับ 0.71  
  2. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์การรู้ค่าจ านวน 1-10                     
โดยใช้ชุดของเล่นตัวเลขแสนสนุกมีทักษะทางด้านคณติศาสตรค์ิดเปน็ร้อยละเพิ่มขึ้นจากก่อนการจัดกจิกรรม 
เป็นร้อยละ 48 
 

 อภิปรายผล  
 งานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์การรู้ค่าจ านวน 1-10 

ของเด็กปฐมวัยโดยใช้ชุดของเล่นตัวเลขแสนสนุก ผลการวิจัยพบว่า 

 เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมชุดของเล่นตัวเลขแสนสนุกมีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์การรู้ค่า

จ านวน 1-10 โดยมีคะแนนค่าเฉลี่ยก่อนการทดลองเท่ากับ 4.7 และคะแนนค่าเฉลี่ยหลังทดลองเท่ากับ 9.5 โดยมี

คะแนนแตกต่างกันเท่ากับร้อยละ 48 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่แสดงให้เห็นว่าเด็กมีพัฒนาการด้านคณิตศาสตร์

การรู้ค่าจ านวน 1-10 สูงข้ึน เนื่องจากเด็กกลุ่มตัวอย่างน้ีได้รับการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์

การรู้ค่าจ านวน 1-10 ของเด็กปฐมวัยโดยใช้ชุดของเล่นตัวเลขแสนสนุกที่หลากหลายโดยทุกกิจกรรมจะเน้นเกี่ยวกับ

การรู้ค่าจ านวน 1-10 ขณะที่เด็กร่วมกิจกรรม เด็กได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง นอกจากนั้นผู้วิจัยได้ใช้เพลงเกี่ยวกับ

การรู้ค่าจ านวน 1-10 พร้อมท าท่าทางประกอบเพลงกับเด็กก่อนเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อฝึกทักษะการคิดและให้

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรู้สึกสนใจและอยากท่ีจะเรียนรู้ 

 1. เพื่อพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การนับ การรู้ค่าตัวเลข การจับคู่ การเปรียบเทียบและ                    
การเรียงล าดับที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากเป็นกระบวนการที่เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์สภาพการณ์ป๎ญหา                      
ที่ต้องการปรับปรุ งแก้ ไขอย่างละเอียดจากนั้นจะระบุขั้นตอนต่างๆที่จะท าการพัฒนาไปทีละขั้นตอน                    
อย่างต่อเนื่องท าให้เห็นภาพที่ต้องการจะแก้ไขได้ชัดเจนและเมื่อด าเนินการวิจัยในวงจรปฏิบัติการช่วงเวลา                   
ที่เสร็จสิ้นแล้วพบป๎ญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถท าให้การพัฒนาประสบความส าเร็จได้ผู้วิจัยสามารถที่จะปรับปรุงและ
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พัฒนาแผนปฏิบัติการใหม่ในวงจรปฏิบัติการช่วงเวลาเวลาต่อไปในแต่ละวงจรจนกว่าผลจะเป็นท่ีน่าพอใจหรือเกิดผล
การพัฒนาต่อกลุ่มเปูาหมายได้อย่างแท้จริงจึงท าให้การสรุปผลและการเขียนรายงานผลการพัฒนาโดยการวิเคราะห์
สภาพการณ์ป๎ญหาถือว่าเป็นจุดที่ส าคัญมากที่จะท าให้ “การระบุป๎ญหา”ที่ต้องท าการพัฒนาถูกต้องตรงตามสาเหตุ
ของการเกิดป๎ญหาที่แท้จริงโดยด าเนินการดังนี้ ส ารวจสภาพการณ์ป๎ญหาที่ต้องการปรับปรุงแก้ไขโดยการพบปะ
พูดคุยหรือสัมภาษณ์ผู้เรียน ผู้ที่เกี่ยวข้องเช่น ครูระดับปฐมวัย ผู้ปกครอง การสังเกตระหว่างการท ากิจกรรม                 
การเรียนรู้ของนักเรียนและผลการประเมินทักษะคณิตศาสตร์ของนักเรียน ท าให้ทราบป๎ญหาของกลุ่มเปูาหมายที่
ชัดเจน จากนั้นท าการประเมินความต้องการจ าเป็นว่าต้องการพัฒนาทักษะใดบ้าง จากนั้นระบุสภาพการณ์ที่ต้องการ
ปรับปรุงแก้ไขท าให้ปรับปรุงแก้ไขได้ตรงตามประเด็นและครอบคลุมส่งผลให้การพัฒนามีประโยชน์ต่อกลุ่มเปูาหมาย
อย่างแท้จริงแล้วจึงด าเนินการในข้ันตอนต่อๆไป ซึ่งในแต่ละขั้นตอนจะมีความต่อเนื่องเป็นลูกโซ่มีความเกี่ยวข้องกัน
ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 8 กระบวนการวิจัยนี้มีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการพัฒนาหรือแก้ป๎ญหาที่
ประสบจากการปฏิบัติงานโดยเฉพาะช้ันประเมินความต้องการจ าเป็นของกลุ่มเปูาหมายก่อนลงมือวางแผนพัฒนาที่
ส่งผลให้การพัฒนา กลุ่มเปูาหมายได้ตรงตามความต้องการอย่างแท้จริงจึงสอดคล้องกับสุวิมล ว่องวาณิช (2543 : 
282-285)  กล่าวไว้ว่า การพัฒนาโครงการใดๆจะต้องเริ่มต้นจากการประเมินบริบท (context evaluation) โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการว่ามีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เกี่ยวข้องเพียงใด 
การค้นพบภายหลังว่าจุดมุ่งหมายของโครงการนั้นจริงๆแล้วไม่ได้ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการจึงเป็น ความ
สูญเปล่าทั้งเวลาและทรัพยากรที่เสียไป 
 2. การศึกษาผลการเรียนรู้ทักษะคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันอนุบาล 1 ในครั้งนี้เป็นการศึกษาผล
การใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการวงจรล าดับเวลาในข้ันพัฒนาแผนปฏิบัติและขั้นการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ผู้วิจัยได้
ก าหนดกิจกรรมการพัฒนาเป็น 3 ขั้นตอนคือ ขั้นที่ 1 น าเสนอเนื้อหา ขั้นที่ 2 ฝึกปฏิบัติ ขั้นที่ 3 ประเมินผล              
การปฏิบัติและใช้ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนคือ ขั้นน า ขั้นสอน ขั้นสรุป โดยใช้
กิจกรรมการพัฒนาในขั้นสอนจะน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการนับ การรู้ค่าตัวเลข การจับคู่ การเปรียบเทียบและ          
การเรียงล าดับและล าดับเนื้อหาจากง่ายไปหายากและใช้นิทานคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์โดยการใช้
แบบฝึกเตรียมความพร้อมประกอบการศึกษา ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าว สอดคล้องกับงานวิจัย
ของขวัญนุช บุญยู่ฮง (2546 : 51-52) ได้ศึกษาทักษะพื้นฐาน คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรม 
การเล่านิทาน “คณิตศาสตร์” พบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานคณิตศาสตร์มีทักษะพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์ในทุกทักษะสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .01 และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของพัฒราวดี 
ทัดเทียม (2549 : 50) พบว่า ทักษะคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันอนุบาล 2 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือ
นิทานภาพและบัตรภาพหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัย ของฮอง (Hong, 1999 : 477-494) พบว่า เด็กกลุ่มทดลองได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ที่สัมพันธ์กับหนังสือ
ส าหรับเด็กท่ีอ่านและมีช่วงเวลาในการอภิปรายและในช่วงเล่นอิสระได้เล่นกับสื่อวัสดุทางคณิตศาสตร์ที่สัมพันธ์กับ
สาระการเรียนรู้ในหนังสือส าหรับเด็กและเด็กกลุ่มควบคุมได้อ่านหนังสือส าหรับเด็กและเล่นสื่อวัสดุทางคณิตศาสตร์
ที่ไม่สัมพันธ์กับสาระการเรียนรู้ในหนังสือส าหรับเด็กมีผลสัมฤทธิ์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยที่กลุ่ม
ทดลองมีผลสัมฤทธิ์สูงกว่ากลุ่มควบคุมในด้านการจ าแนก การรวมกันของจ านวนเรื่องของรูปเรขาคณิตและกลุ่ม
ทดลองชอบเข้ามุมคณิตศาสตร์เลือกท างานด้านคณิตศาสตร์และใช้เวลาในการท ากิจกรรมในมุมคณิตศาสตร์มากกว่า
กลุ่มควบคุมและสอดคล้องกับผลงานวิจัยของสนิดาภรณ์ ทิพเจริญ (2549 : 193-198) ที่ใช้กระบวนการวิจัย
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ปฏิบัติการตามแนวคิดของเจมส์ แมคเคอร์แนน Garnes McKernan) พัฒนาการอ่านและเขียนค าภาษาไทยอยู่ใน
ระดับทีน่่าพอใจ 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์การรู้ค่า
จ านวน   1-10 ของเด็กปฐมวัยโดยใช้ชุดของเล่นตัวเลขแสนสนุก ช่วยส่งเสริมให้เด็กได้รับการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม         
กับวัยและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคมและด้านสติป๎ญญา                     
ซึ่งผลการวิจัยนี้สามารถเป็นแนวทางให้ครู ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กตระหนักถึงความส าคัญและส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมชุดของเล่นตัวเลขแสนสนุก 

 
ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 ชุดของเล่นตัวเลขแสนสนุก 1 ชุด สามารถส่งเสริมให้เด็กเกิดทักษะคณิตศาสตร์ที่ต้องการได้
หลายทักษะ ซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถของครูผู้สอนในการที่ดัดแปลงชุดของเล่นตามจุดประสงค์ที่ต้องการ 
  1.2 ควรสังเกตพฤติกรรมของเด็กในการท ากิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์การรู้ค่า
จ านวน 1-10 ของเด็กปฐมวัยโดยใช้ชุดของเล่นตัวเลขแสนสนุก เพื่อน าไปประกอบการประเมินผลในด้านต่างๆ 
  1.3 เมื่อสิ้นสุดกระบวนการทดลองควรน าชุดของเล่นตัวเลขแสนสนุก จัดไว้ในมุมเกมการศึกษา
เพื่อให้เด็กได้เล่น เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้พัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์การรู้ค่าจ านวน 1-10 โดยใช้ชุดของเล่น
ตัวเลขแสนสนุกทุกคน 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
     2.1 ควรค านึงถึงจ านวนของสื่อให้เพียงพอต่อจ านวนของเด็ก  
  2.2 อาจมีกิจกรรมที่น่าสนใจหรืออาจเป็นของเล่นท่ีหลากหลายประเภทมากขึ้น 
  2.3 ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการท าชุดชุดของเล่นตัวเลขแสนสนุก ในรูปแบบกิจกรรมอื่นๆ               
อย่างหลากหลายที่สอดคล้องกับพัฒนาการเรื่องทักษะทางด้านคณิตศาสตร์การรู้ค่าจ านวน 1-10 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาช่วยเหลือแนะน าและการให้ค าปรึกษาอย่างดียิ่ ง                    
จากดร.เกสร กอกองและประธานสาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราภัฏพิบูลสงครามที่กรุณาถ่ายทอดความรู้ 
แนวคิด วิธีการ แนะน าและตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆด้วยความเอาใจใส่ยิ่งผู้วิจัยกราบขอบพระคุณเป็น 
อย่างสูง 
 ขอขอบพระคุณผู้เช่ียวชาญทุกท่าน ที่กรุณาตรวจคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและได้กรุณา
ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องและให้ค าแนะน าในการสร้างเครื่องมือให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมทั้งบุคคลที่ผู้วิจัยได้
อ้างอิงทางวิชาการตามที่ปรากฏในบรรณานุกรม 
 ขอขอบพระคุณผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลก ที่ให้ความอนุเคราะห์และ
ความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยในครั้งนี้ 
 ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ พี่และครอบครัว ที่ให้โอกาสในการศึกษา สนับสนุนและให้ก าลังใจ ความ
ปรารถนาที่ดีต่อผู้วิจัยตลอดมา 
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 คุณค่าทั้งหลายที่ได้รับจากงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นความกตัญํูกตเวทีแด่บิดามารดา ที่เคยอบรม
สั่งสอนตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่าน 
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ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษาเป็นฐานที่มีตอ่ทักษะ
การคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย 

The results of learning experience using educational games sa a 
basis for earlr childhood problem solving skills. 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยในช้ันเรียนครั้งนี้มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาเปรยีบเทียบการคิดแก้ปญ๎หาของเด็กปฐมวยัโดย
ใช้กิจกรรมเกมการศึกษาก่อนและหลังการจดักิจกรรม ประชากรที่ศกึษาวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชาย-หญิง 
จ านวนทั้งหมด 25 คน ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น อนุบาล 2 โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร ภาคเรยีนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2563 เครื่องมือท่ีใช้การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษา จ านวน 10 
แผน แบบทดสอบความสามารคในการคิดแก้ปญ๎หาของเด็กปฐมวัย จ านวน 25 ชุด 

ผลการวิจัยในข้ันเรยีนพบว่า 
เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการในด้านการคิดแก้ป๎ญหาโดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษา โดยภาพรวมคะแนนร้อยละ

ความก้าวหน้าของนักเรียนเพิ่มขึ้นจ านวน 25 คน ตั้งแต่ 12.4 ถึง 15.44 เมื่อเปรียบเทียบทั้งช้ันเรียนพบว่าคะแนน
ร้อยละความก้าวหน้าทั้งช้ันเรียนเท่ากับ 19.25 
 
ค าส าคัญ : การคิดแก้ป๎ญหา กิจกรรมเกมการศึกษา 
 

Abstract 
 

 The purpose of this research study was To study and compare early childhood problem 
solving by using educational game activities before and after activities. The population of this 
research was 25 male and female students studying in Kindergarten 2 level at Kamphaeng Phet 
Kindergarten Semester 2, academic year 2020, tools used for this research are 10 sets of 
educational game activities experience plans, 25 sets of problem-solving competence tests of 
early childhood children. 

The results of research in the academic stage were found that 
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Preschool children develop problem solving thinking by using educational game 
activities. Overall, the student progress percentage score increased by 25 from 12.4 to 15.44, 
when comparing the whole class, the percentage of progress for the whole class was 19.25. 
 
Key word : Problem solving thinking. Educational game activities. 
 

บทน า 

  เด็กในวัยเริ่มแรกของชีวิต หรือที่เรียกว่า “เด็กปฐมวัย” คือ วัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี จัดได้ว่าเป็น
ระยะที่ส าคัญที่สุดของชีวิต ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม บุคลิกภาพ โดยเฉพาะด้านสติป๎ญญา เป็นช่วงที่สติป๎ญญา
ก าลังพัฒนาสูงสุด เนื่องจากในช่วงอายุ 0-6 ปี ถือว่าเป็นวัยวิกฤตที่เซลล์สมองจะมีการขยายตัวและเจริญเติบโตมาก
ที่สุด เพราะวัยนี้เป็นพื้นฐานท่ีมีความส าคัญต่อพัฒนาการในช่วงอื่น ๆ ของชีวิตเป็นอย่างมาก  การอบรมและเลี้ยงดู
แก่เด็กปฐมวัยจึงมีความส าคัญ เด็กในวัยนี้ควรได้รับการสง่เสรมิและเพิ่มพูนประสบการณ์ที่หลากลายจากสิ่งแวดล้อม
รอบตัว ผ่านการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า การลงมือกระท า การสัมผัสกับประสบการณ์จริงด้วยตนเอง ซึ่งหากเด็กได้
เรียนรู้ผ่านการลงมือกระท า จะท าให้เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้ และทักษะกระบวนการต่างๆ ได้แก่ การสังเกต  
การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ โดยเฉพาะการคิดแก้ป๎ญหาซึ่งเป็นการท างานของกลไกสมอง ที่เกิดจากสิ่งเร้า
ตามสภาพต่างๆที่ท าให้เกิดจินตนาการ และน าไปสู่แก้ป๎ญหา หาค าตอบ ตัดสินใจ ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าการคิดและ
แก้ป๎ญหาเป็นเปูาหมายส าคัญอย่างหนึ่งของการศึกษา และเป็นรากฐานของบุคลิกภาพ อุปนิสัย และการเจริญเติบโต
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ สมอง สติป๎ญญา ความสามารถ (ทิศนา แขมมณี, 2554)  

ทักษะการคิดแก้ป๎ญหา เป็นความสามารถในการตัดสินใจของเด็กปฐมวัยในการเลือกกระท าหรือปฏิบัติ 
เพื่อให้พ้นอุปสรรคและบรรลุไปสู่จุดมุ่งหมายที่ต้องการอย่าสอดคล้องกับสถานการณ์ได้ การให้เด็กมีโอกาสพบกับ
ป๎ญหาและแก้ป๎ญหาบ่อยๆ จะช่วยให้เด็กฝึกฝนความสามารถในการแก้ป๎ญหา การแก้ป๎ญหาท าให้เด็กมีทัศนคติที่ดี มี
ความเข้าใจในความรู้และทักษะต่างๆ มีพฤติกรรมที่เหมาะสม มีอิสระในการคิดแก้ป๎ญหา รวมทั้งท าให้เด็กเข้าใจสิ่ง
ต่างๆรอบตัว (อรกช อุดมสาลี , 2555)  ดังนั้นจึงควรส่งเสริมทักษะการคิดแก้ป๎ญหาในเด็กปฐมวัย เพราะเป็นทักษะ
หนึ่งที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ตามเปูาหมายแผนการศึกษาแหง่ชาติ อีกทั้งจากการลงปฏิบัติการฝึกสอน
พบว่าเด็กในช้ันเรียนส่วนใหญ่ยังขาดทักษะการคิดแกป๎ญหา เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนมุ่งเน้นทางด้าน
วิชาการมากกว่าการได้เล่นหรือลงมือปฏิบัติ ดังนั้นจากความส าคัญของการแก้ป๎ญหาและป๎ญหาที่พบในช้ันเรียน  
เด็กปฐมวัยจึงควรได้รับการส่งเสริมทักษะการแก้ป๎ญหา ซึ่งการแก้ป๎ญหาสามารถส่งเสริมได้ผ่านการจัดการเรียนรู้ใน
รูปแบบต่างๆที่ให้เด็กได้ลงมือกระท าด้วยตนเอง ได้ฝึกการสังเกต การจ าแนก การแก้ป๎ญหา 

เกมการศึกษา เป็นเกมการเล่นที่ช่วยพัฒนาสติป๎ญญา ช่วยส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้เป็นพื้นฐาน
การศึกษา รู้จักสังเกต คิดหาเหตุผล และเกิดความคิดรวบยอด (กระทรวงศึกษาธิการ , 2561) การเล่นเกมการศึกษา
นั้นจะช่วยให้เด็กได้เกิดความสนุกสนาน และมีส่วนร่วมในการเล่นเกมกับเพื่อนให้ห้อง มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อครูและ
เพื่อนร่วมห้อง ฝึกให้เด็กได้เจอป๎ญหาขณะเล่นเกมจากสาถานการณ์จริง รู้จักการแก้ป๎ญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้ 
และเป็นกิจกรรมการเลน่ท่ีเป็นสว่นส าคญัในการพัฒนาดา้นสติป๎ญญา  เป็นการเล่นท่ีช่วยให้ผู้เล่นเป็นผู้มีความสังเกต
ดี  ช่วยให้มองเห็นได้ ได้ฟ๎ง หรือคิดอย่างรวดเร็ว โดยเกมศึกษาจะแบ่งออกเป็น 9 ประเภท ได้แก่ จับคู่ การต่อภาพ
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ให้สมบูรณ์ การวางภาพต่อปลาย การเรียงล าดับ การจัดหมวดหมู่ การสังเกตรายละเอียดของภาพ การจับคู่แบบ
ตารางสัมพันธ์ พ้ืนฐานการบวก และการท าความสัมพันธ์ตามล าดับที่ก าหนด (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2541) 

จากความส าคัญของการคิดแก้ป๎ญหา และ เกมการศึกษา ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาการส่งเสริม          
การคิดแก้ป๎ญหาโดยใช้เกมการศึกษาว่าจะสามารถน ามาจัดประสบการณ์ได้เหมาะสมหรือไม่เพียงใด และเพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาทักษะการคิดแก้ป๎ญหา ซึ่งเป็นทักษะที่ส าคัญในการเรียนรู้และการด าเนินชีวิตในป๎จจุบันและ
อนาคตต่อไป   

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ป๎ญหาของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษา 

 2.เพื่อศึกษาระดับความสามารถในการคิดแก้ป๎ญหาของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดประสบการณ์เรียนรู้โดย
ใช้เกมการศึกษา 

 

แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
ได้ศึกษาเรื่องความสามารถในการคิดแก้ไขป๎ญหา ได้ให้ความหมายว่า ความสามารถในการคิดมี

ความส าคัญยิ่งส าหรับการศึกษาในป๎จจุบันและเป็นจุดหมายหนึ่งของ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 รวมทั้งเป็นสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม เพราะความสามารถในการคิดมีความจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ชีวิตการด ารงชีวิต
และการปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาหมายและประสบความส าเร็จ (วรรณภา เหล่าไพศาลพงษ์, 2554) 

ได้ศึกษาเรื่องการคิดแก้ป๎ญหา ถือว่าเป็นพื้นฐานที่ส าคัญที่สุดของการคิดทั้งมวล การคิดแก้ป๎ญหาเป็นสิ่ง
ส าคัญต่อวิถีการด าเนินชีวิตในสังคมของมนุษย์ ซึ่งจะต้องใช้การคิดเพื่อแก้ป๎ญหาที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ทักษะการคิด
แก้ป๎ญหาเป็นทักษะที่เกี่ยวข้องและมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตที่วุ่นวายสับสนได้เป็นอย่างดี ผู้ที่มีทักษะการคิด
แก้ป๎ญหาจะสามารถเผชิญกับภาวะสังคมที่เคร่งเครียดได้อย่างเข้มแข็ง ทักษะการแก้ป๎ญหาจึงมิใช่เป็นเพียงการรู้จัก
คิดและรู้จักการใช้สมองหรือเป็นทักษะที่มุ่งพัฒนาสติป๎ญญาแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเป็นทักษะที่สามารถ
พัฒนาทัศนคติ วิธีคิด ค่านิยมความรู้ ความเข้าใจในสภาพการณ์ของสังคมได้ดีอีกด้วย (สุวิทย์ มูลค า, 2547)   

ได้ศึกษารูปแบบการแก้ป๎ญหาโดยทั่วไป ประกอบด้วยการท างานของกระบวนการทางสมองด้านการคิด 
(Operations) (มยุรี หรุ่นขา,  2544)  คือ  

         การจ า (Memory)  
         การรู้และเข้าใจ (Cognitive)  
         การคิดแบบอเนกนัย (Divergent thinking)  
         การคิดแบบเอกนัย (Convergent thinking)  
         การประเมินค่า (Evaluation) 
ได้ศึกษาผลของการสอนเทคนิคการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ ที่มีต่อความสามารถในการแก้ป๎ญหาของเด็ก

ปฐมวัยโดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มทดลองช้า และกลุ่มทดลองบ่าย กลุ่มควบคุมบ่าย กลุ่มทดลองได้รับการแก้ไข
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ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์จ านวน 18 บทเรียนๆ ละ 30 นาที ในขณะที่กลุ่มควบคุมเรียนตามหลัก สูตรปกติ ผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มทดลองมีความสามารถในการแก้ไขป๎ญหาสูงที่สุด (เปลว ปุริสาร, 2543 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ป๎ญหาทั้งในประเทศและต่างประเทศ สรุปได้ว่า 
การคิดแก้ป๎ญหานั้นเป็นพื้นฐานส าคัญของการด ารงชีวิต ดังนั้นเด็กปฐมวัยจึงต้ องปูพื้นฐานของการคิดเพื่อแก้ไข
ป๎ญหาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตและเผชิญกับภาวะสังคมที่เคร่งเครียดได้อย่างเข้มแข็ง 

 
วิธีการด าเนินงาน 

ประชาการและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ นักเรียนชาย-หญิง อายุระหว่าง 4-5 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ช้ันอนุบาล 2/4 โรงเรียนอนุบาล
ก าแพงเพชร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 จ านวน 25 คน 

 ตัวแปรที่ศึกษา 

            ตัวแปรต้น    ได้แก่  การจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 

                      ตัวแปรตาม  ได้แก่  ทักษะการคิดแก้ป๎ญหา  
นิยามศัพท์เฉพาะ 

 เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กชาย-หญิง อายุระหว่าง 4-5 ปี จ านวน 25 คน เด็กปฐมวัยที่ก าลังศึกษาอยู่          
ช้ันอนุบาล 2/4 ภาคเรียนที่1 โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร 

 เกมการศึกษา คือ กิจกรรที่ให้เด็กได้พัฒนาการคิด ผ่านการลงมือปฏิบัติ โดยจะมีขั้นตอนในการเล่นเกม
และกติกาในการเล่นของแต่ละเกมที่ชัดเจน และเป็นพื้นฐานส าคัญของการเตรียมความพร้อมให้เกิดการเรียนรู้ด้วย
ความสนุกสนาน ซึ่งประกอบด้วย 10 เกมการศึกษา ดังนี้ 
 1. เกมภาพตัดต่อ 

 2. เกมการจับคู่ 
 3. เกมเรียงล าดับตัวเลข  

4. เกมจัดหมวดหมู่ 
5. เกมเรียงล าดับขนาด 
6. เกมจับคูภ่าพกับเงา 
7. เกมจับคู่ที่เหมือนกัน 
8. เกมจับคู่ความสัมพันธ์ 
9. เกมจับคู่ภาพกับโครงร่าง 

          10. เกมจับคู่ภาพช้ินส่วนท่ีหายไป 
ทักษะการคิดแก้ไขปัญหา หมายถึง ความสามารถในการแก้ป๎ญหาของเด็กปฐมวัยผ่านการลงมือปฏิบัติ 

ประกอบด้วย 4 ทักษะย่อย ได้แก่ ความสามารถในการหาความสัมพันธ์ การเปรียบเทียบ การรู้ค่าจ านวน และ         
การจัดหมวดหมู่ โดยมีรายเอียดของแต่ละทักษะย่อย ดังนี้  

 ความสามารถในการหาความสัมพันธ์ หมายถึง ความสามารถในการหาความสัมพันธ์ของ
สถานการณ์ที่ก าหนดไว้ 

 ความสามารถในการเปรียบเทียบ หมายถึง ความสามารถในการหาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ง
ต่างๆ ท่ีมีปริมาเหมือนกันกับสถานการณ์ที่ก าหนดไว้  
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 ความสามารถในการรู้ค่าจ านวน หมายถึง ความสามารถในการหาความสัมพันธ์ระหว่างจ านวน
กับสิ่งต่างๆที่มีลักษณะเท่ากัน 

 ความสามารถในการจัดหมวดหมู่ หมายถึง ความสามารถในการหาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ง
ต่างๆ ที่มีลักษณะเหมือนกัน สัมพันธ์กัน กับสถานการณ์ที่ก าหนดไว้  โดยคัดแยกและจัดกลุ่มสิ่ งต่างๆ                
อย่างสมเหตุสมผล 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   1. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยกิจกรรมการเกมการศึกษา จ านวน 10 แผน 
   2. แบบประเมินการคิดแก้ป๎ญหาของเด็กปฐมวัย 
       3.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เอกสารการจัดกิจกรรม เอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องด้านการคิดแก้ไขป๎ญหาของเด็กปฐมวัย การเขียนแผนการจัดประสบการณ์ 
    3.1.1 จัดท าแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษาทั้งหมด 10 กิจกรรม เสนอครูพี่เลี้ยง
ตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้องของจุดประสงค์ เนื้อหาและกิจกรรม น ามาแก้ไขปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 
    3.1.2 เมื่อท าการปรับปรุงแล้วน าแผนการจัดประสบการณ์ การจัดกิจกรรมเกมการศึกษา เพื่อส่งเสริม
ทักษะการคิดแก้ไขป๎ญหาของเด็กปฐมวัย ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการจัด
ประสบการณ์การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ไขป๎ญหาของเด็กปฐมวัย  

   3.1.3 น าผลการตรวจสอบความสอดคล้องของการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด
แก้ไขป๎ญหาของเด็กปฐมวัย กับความถูกต้องของเนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้และองค์ประกอบในแผนการจัด
ประสบการณ์ ที่ผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่านตอบ มาตรวจสอบ โดยผู้วิจัยได้ใช้แบบประเมินแผนการจัดประสบการณ์         
การจัดกิจกรรมเกมการศึกษา เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ไขป๎ญหาของเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ (Rating Scale) โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ได้แก่ 

            5     คะแนน         หมายถึง     มีคุณภาพในระดับมากทีสุ่ด  
                                      4      คะแนน        หมายถึง      มีคุณภาพในระดบัมาก  
                                      3      คะแนน        หมายถึง      มีคุณภาพในระดบัปานกลาง  
                                      2      คะแนน        หมายถึง      มีคุณภาพในระดบัน้อย  
                                      1      คะแนน        หมายถึง      มีคุณภาพในระดบัน้อยที่สุด 

3.1.4 น าความคิดเห็นจากแบบประเมินแผนการจดัประสบการณ์ การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เกม
การศึกษาเพื่อส่งเสรมิทักษะการคดิแก้ไขป๎ญหาของเด็กปฐมวัย ของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน มาหาค่าเฉลี่ย  ¯x ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. และแปลความหมาย โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินความคดิเห็น 5 ระดับ ดังน้ี 

             ค่าเฉลี่ยระหว่าง   4.51 - 5.00    หมายถึง   มีคุณภาพในระดับมากที่สุด  
        ค่าเฉลี่ยระหว่าง   3.51 -  4.50    หมายถึง   มีคุณภาพในระดับมาก  

               ค่าเฉลี่ยระหว่าง   2.51 -  3.50    หมายถึง   มีคุณภาพในระดับปานกลาง  
        ค่าเฉลี่ยระหว่าง   1.51 -  2.50    หมายถึง   มีคุณภาพในระดับน้อย  

               ค่าเฉลี่ยระหว่าง    1.00 -  1.50    หมายถึง   มีคุณภาพในระดับน้อยท่ีสดุ 
                3.1.5  ปรับปรุงแก้ไขตามข้อแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ 
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                3.1.6 น าแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรู้การจัดกจิกรรมเสริมประสบการณ์เกมการศึกษา เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการคิดแก้ไขปญ๎หาของเด็กปฐมวัย ท่ีไดร้ับการปรับปรุงแก้ไขแล้วจดัท าเป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไป
ทดลองสอนกับกลุม่ประชากรที่ศึกษาในการวิจัย 
   3.2 แบบประเมินทักษะการคิดแก้ไขปัญหา 
        ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
  1. ศึกษาอ่านเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทักษะการคิดแก้ป๎ญหา 
  2. สร้างแบบประเมินทักษะทักษะการคิดแก้ไขป๎ญหาทั้งหมด 5 ข้อ 
  3. น าแบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่สร้างขึ้นเสนอผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อขอ
ค าแนะน าในบางส่วนท่ียังบกพร่อง แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 

4. น าแบบประเมินพัฒนาการที่ปรบัปรุงแล้วให้ผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหา 

โดยพิจารณาลงความเห็นว่า แบบวัดมีความสอดคล้องและมคีวามตรงเชิงเนื้อหา โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนใน
การประเมิน ดังนี้                       

          +1  หมายถึง  เห็นว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
         0  หมายถึง  ไม่แน่ใจข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
       -1  หมายถึง  แน่ใจข้อค าถามไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  5.น าแบบวัดที่ได้รับจากผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน มาค านวณหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม
กับจุดประสงค์ (IOC) เพื่อคัดเลือกพฤติกรรมที่ปรากฏที่มีค่า (IOC) ตั้งแต่ 0.67 ข้ึนไป 
  6.น าแบบวัดที่ผ่านการตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขแล้วจัดท าเป็นฉบับสมบูรณ์ก่อนน าไปใช้กับกลุ่ม
ประชากรที่ศึกษาในการด าเนินการวิจัยขั้นต่อไป 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     1. ก่อนการจัดกิจกรรมการสอน ผู้วิจัยด าเนินการทดสอบให้เด็กตอบค าถามวิธีการแก้ป๎ญหาของเด็กแต่ละคน
จากการสร้างสถานการณ์จ าลอง   

     2. จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้เกมการศึกษา รวมทั้งสิ้น 10 วัน    
     3. หลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการสอนครบ 10 วัน ผู้วิจัยด าเนินการทดสอบให้เด็กตอบค าถามวิธีการ
แก้ป๎ญหาของเด็กแต่ละคนจากการสร้างสถานการณ์จ าลองของเด็กปฐมวัยอีกครั้ง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

      1. การหาคุณภาพของแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษา 

      2. หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมกับลักษณะพฤติกรรมโดยหาค่า lndex of congruence (IOC) สถิติ
ส าหรับวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ 

      3. หาค่าร้อยละความก้าวหน้า สูตรค านวณค่าร้อยละความก้าวหน้ารายบุคคลและร้อยละความก้าวหน้า            
ทั้งช้ันเรียน 

 

ผลการวิจัย 
 ผลวิจัยในช้ันเรียนพบว่า เด็กช้ันอนุบาล 2 โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร จ านวน 25 คน นักเรียนชาย
จ านวน 14 คน นักเรียนหญิงจ านวน 11 คน มีพัฒนาการด้านการคิดแก้ป๎ญหาโดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษา โดย
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ภาพรวมมีคะแนนร้อยละความก้าวหน้าทั้งช้ันเรียนเพิ่มขึ้นจ านวน 25 คนและเมื่อเปรียบเทียบทั้งช้ันเรียนพบว่า
คะแนนร้อยละความก้าวหน้าท้ังช้ันเรียนเท่ากับ 19.25 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรียนทุกคนก่อนและหลังการจัดกิจกรรม  

จากตารางที่ 1 พบว่าโดยภาพรวมคะแนนร้อยละความกา้วหน้าของนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกคน 12.4 จนถึง 
15.44 แสดงว่านักเรียนปฐมวัยท่ีได้รับกิจกรรมเกมการศึกษา พัฒนาด้านการคดิแก้ป๎ญหามีคะแนนรอ้ยละก้าว
ก้าวหน้าสูงขึ้น 

 

เลขที ่
 

ชื่อ-นามสกุล 

 

 

คะแนนก่อน 

 

คะแนนหลัง 

 

ผลต่างคะแนน 

 

ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

1. ด.ช. เตชสิทธ์ิ ช่ืมหมี ้ 11 15 4 25 
2. ด.ช.กวินพัฒน์ ไทยไชยนต ์ 12 15 3 18.75 
3. ด.ช.ชานนท์ คุทธะสาน 13 16 3 18.75 
4. ด.ช.กานต์ธีร์ นาไทย 13 16 3 18.75 
5. ด.ช.ณัฐวัชต์ เผือกเอี่ยม 13 16 3 18.75 
6. ด.ช. ศุภกาณฎ์ ทองแก้ว 13 15 3 12.5 
7. ด.ช. ภูผา สิงห์ทอง 11 15 4 25 
8. ด.ช. อรรถวัต อ่อนฤทธ์ิ 13 16 3 18.75 
9. ด.ช. ชลธิศ ธนฐิติพงศ์ 12 16 4 25 
10. ด.ช. ชนินทร สิริธัญกิจ 13 16 3 25 
11. ด.ช. ภูมิชลิต กมุทธภิไชย 13 16 3 18.75 
12. ด.ช. พุทธิพงศ์ ไกรสมเดช 13 15 2 12.5 
13. ด.ช. ภูวรัตน์ รันตนาวิวิธ 11 15 4 25 
14 ด.ช. ธานัท กลิ่นเรณ ู 11 13 3 12.5 
15. ด.ญ. กุลณดา สีมดี ี 13 15 2 12.5 
16. ด.ญ. ณรดา รามันพงษ ์ 12 15 3 18.75 
17. ด.ญ. พักตร์วภิา เหล่าศิรเิสถียร 12 16 4 25 
18. ด.ญ. พีรชยา ปานพรม 13 15 2 12.5 
19. ด.ญ. พิมณดา ด ารงพงษ ์ 12 15 3 18.75 
20. ด.ญ. สุพิชญ์นันท์ ชัยพิทักษ์ 12 16 4 25 
21. ด.ญ. พิมณดา ด ารงพงษ์ 11 15 4 25 
22. ด.ญ. ศิริปรียา เจิมพงษ์ 13 16 3 18.75 
23. ด.ญ.  พรรวินท์ บุญเกิด 13 16 3 18.75 
24. ด.ญ. นภสัสร ศุภกิจเจรญิ 14 16 2 12.5 
25. ด.ญ. ธัญวรี์ เจิรญรส 13 16  18.75 
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรยีนท้ังช้ันเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 

 

คะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดกจิกรรม 

 

คะแนนเฉลี่ยหลังการจัดกิจกรรม 
คะแนนร้อยละความก้าวหน้า 

ทั้งชั้นเรียน 

12.4 15.44 19.25 
 

 จากตารางที่ 2 พบว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรมเท่ากับ 12.4 และ 15.44 
ตามล าดับและเมื่อเปรียบเทียบทั้งช้ันเรียนพบว่าคะแนนร้อยละความก้าวหน้าทั้งช้ันเรียนเท่ากับ 19.25 

 

สรุปผลวิจัย 
 ผลการวิจัยในช้ันเรียนพบว่า เด็กช้ันอนุบาล 2 โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร จ านวน 25 คน นักเรียนชาย
จ านวน 14 คน นักเรียนหญิงจ านวน 11 คน มีพัฒนาการด้านการคิดแก้ป๎ญหาโดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษา โดย
ภาพรวมมีคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรียนเพิ่มขึ้นจ านวน 25 คนเมื่อเปรียบเทียบทั้งช้ันเรียนพบว่าคะแนน
ร้อยละความก้าวหน้าท้ังช้ันเรียนเท่ากับ 19.25 
ข้อเสนอแนะ 

   1.ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

      1.1 ควรเลือกระดับความยากให้เหมาะสมกับวัย 

      1.2 ควรมีการศึกษาประยุกตใ์ช้เทคนิคและรูปแบบการสร้างเกมการศึกษาเพิ่มเตมิ 

    กิจกรรมเกมการศึกษาบางกิจกรรมนั้นค่อนข้างยากครูควรคอยใหค้ าแนะน าและช่วยเหลือเด็กในการท ากิจกรรม
อย่างใกล้ชิด และควรเลือกกิจกรรมให้เหมาะสมกับวยัของเด็ก 
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บทคัดย่อ 

 

          การศึกษาวิจัยในช้ันเรียนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวัยโดยใช้
กิจกรรมค าคล้องจองประกอบภาพ ประชากรที่ศึกษาวิจัย ในครั้ งนี้  ได้แก่  เด็กปฐมวัย ช้ันอนุบาล 3                                 
จ านวน 12 คน โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์บุญประคองพิทยาคม) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในช้ันเรียนครั้งนี้ 
ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมค าคล้องจองประกอบภาพ จ านวน 10 แผน และแบบประเมินทักษะการพูดภาษาไทยของ
เด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละความก้าวหน้า ผลการวิจัยในช้ันเรียนพบว่า ทักษะการพูดภาษาไทยของเด็ก
ปฐมวัย โดยใช้ค าคล้องจองประกอบภาพ โดยรวมก่อนการทดลองเท่ากับ 14.53 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.36 และหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 16.83 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.27 
ค าส าคัญ : ทักษะการพูดภาษาไทย/ ค าคล้องจองประกอบภาพ 
 

 
Abstract 

 
The purpose of this research study was To study the change in Speaking skills in Thai 

Language of early childhood by The using Rhyming words for Pictures. The population studied in 
this study was 12 preschool children in Kindergarten 3 (Intramphon Bunprakongpittayakom) This 
tool in classroom research included 10 rhyming experience plans and observational Thai speaking 
skills of early childhood children. The statistics used were percentage progress. Classroom 
research found that Thai speaking skills of early childhood by The using Rhyming words for 
Pictures Overall, before the experiment was 14.53 points, the standard deviation was 0.36, and 
after the experiment, the mean score was 16.83, the standard deviation was 0.27 
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Keywords: Speaking skills in Thai Language / Rhyming words for Pictures 

 
บทน า 

การจัดการศึกษาปฐมวัย มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้เจริญเติบโตเต็มศักยภาพ          
ซึ่งพัฒนาการเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญยิ่งของการเรียนรู้พัฒนาการที่ส าคัญ ได้แก่ พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจและสติป๎ญญา ความพร้อมเป็นสิ่งที่พัฒนาได้โดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะให้กับเด็ก พัฒนาการด้านภาษาเป็น
ความสามารถส าคัญประการหนึ่งในพัฒนาการทางสติป๎ญญาที่จะน าไปสู่การเรียนรู้ในวัยต่อมา การจัดประสบการณ์
ทางภาษาแก่เด็กครูจะต้องมีความเข้าใจในธรรมชาติ  การเรียนรู้หลักการสอน ตลอดจนการเลือกใช้กิจกรรมเพื่อให้
เหมาะสมกับความสนใจและความสามารถของเด็กเนื่องจากเด็กทุกคนมีความสามารถอยู่ภายใน เมื่อได้รับการเร้า
และการเสริมแรงจากบุคคลใกล้ชิดด้วยกิจกรรมและวิธีการที่เหมาะสมก็จะแสดงความสามารถน้ัน  

พัฒนาการทางภาษาส าหรับเด็กปฐมวัยตอ้งเริ่มการสอนจากล าดบัท่ีง่ายไปหายากจากสิง่ที่คุ้นเคยไปหาสิ่งที่
เด็กไม่คุ้นเคย ซึ่งการเรียนรู้ภาษาของเด็กปฐมวัยนั้นสามารถเรียนภาษามาตั้งแต่ก าเนิด โดยการเรียนรู้ภาษาของเด็ก
เกิดขึ้นจากการสังเกตค าและพยายามออกเสียงแล้วพัฒนามาเป็นค าพูด เด็กปฐมวัยจะเริ่มเรียนรู้ภาษาเพิ่มขึ้นในแต่
ละวัน เพื่อแสดงความรู้สึกของตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจ เด็กจะสามารถพัฒนาภาษาโดยเริม่จากความคุ้นเคยจากการไดฟ้๎ง
พูดคุย สนทนา โดยเด็กจะมีการเรียนรู้ภาษาอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่เข้าใจค าศัพท์ หรือความหมายของค าต่าง ๆ 
สอดคล้องกับ กุลยา ตันติผลาชีวะ (ณภัทรสร จรจรัญ 2551: 2 ; อ้างอิงจาก กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2547: 147-148) 
กล่าวว่า การเรียนรู้ภาษาของเด็กข้ึนอยู่กับความสนใจและการมีปฏิสมัพันธ์กับสิง่แวดล้อม และเรียนรู้จากสิ่งที่อยู่ใกล้
ตัว ไปหาสิ่งที่อยู่ไกลตัว โดยเด็กจะเริ่มเรียนรู้จากการฟ๎งแล้วเลียนแบบเสียง เลียนแบบการใช้ค า ซึ่งน าไปสู่                
การพูด ด้วยการบอก การถาม การสนทนา การเล่าเรื่อง มาสานต่อเป็นค าศัพท์ นอกจากนั้นอารมณ์ สุวรรณปาล 
และปรีชา เนาว์เย็นผล  กล่าวว่า พัฒนาการทางภาษาพื้นฐาน 4 ด้าน คือ การฟ๎ง การพูด การอ่าน และการเขียนนั้น 
รูปแบบการเรียนรู้จะเป็นไปในด้านการฟ๎งและการพูดเป็นส่วนมาก ซึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถทางภาษาใน
ด้านการฟ๎งและการพูดส าหรบัเด็กปฐมวัยนั้นมีหลากหลายกิจกรรมด้วยกัน เช่น การเล่านิทาน การเล่นบทบาทสมมุติ 
การสนทนา การอภิปราย การร้องเพลง การเล่นเกม รวมทั้งการพูดค าคล้องจอง ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้เป็นการ
เปิดโอกาสให้เด็กได้สนทนาซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ (ณภัทรสร จรจรัญ 2551:2  ; อ้างอิงจาก 
สุวรรณปาล และปรีชา เนาว์เย็นผล. 2539:593-595) 

การใช้ค าคล้องจองสั้น ๆ ที่มีถ้อยค าและเนื้อหาสาระง่าย ๆ เป็นการจัดประสบการณ์หนึ่งที่ส าคัญและช่วย
ส่งเสริมความสามารถด้านการฟ๎งและการพูดให้กับเด็กปฐมวัย เพราะค าคล้องจองช่วยท าให้เด็กเกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน ได้เลียนแบบเสียง และท าท่าทางประกอบอย่างอิสระตามจินตนาการณ์ ได้ฟ๎งเรื่องราว ได้ฝึกความจ า ได้
พูด ได้คิด ได้โต้ตอบ สนทนาซักถามจากการฟ๎งและพูดค าคล้องจอง นอกจากนี้ ค าคล้องจองยังช่วยให้เด็กใช้ภาษา
ถ้อยค าได้อย่างถูกต้องชัดเจน (ณภัทรสร จรจรัญ. 2551:3 ; อ้างอิงจาก  ลออ ชุติกร. 2547:47 และ ไพเราะ พุ่มมั่น. 
2544:46) มีความเห็นสอดคล้องกันเกี่ยวกับเรื่องการใช้ค าคล้องจองส าหรับเด็กปฐมวัยว่า การใช้ค าคล้องจองส าหรับ
เด็กปฐมวัยหากน ามาประกอบการเล่นตา่ง ๆ ร่วมด้วย เช่น การเล่นนิ้วมือหรือคิดท่าทางแสดงประกอบก็จะท าให้เด็ก
เกิดความสนใจ พอใจ มีความสนุกสนานเพิ่มยิ่งขึ้น นอกจากนี้ พัฒนา ชัชพงศ์ (ณภัทรสร จรจรัญ. 2551:3 ; อ้างอิง
จาก พัฒนา   ชัชพงศ์. 2545:8) กล่าวว่า การใช้ค าคล้องจองไม่จ าเป็นต้องสัมพันธ์กับหน่วยการเรียนเสมอไป ที่เป็น
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เช่นนี้เพราะการจัดประสบการณ์การใช้ค าคล้องจองประกอบภาพเป็นการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก ได้มี
ความสามารถด้านการฟ๎งจ าแนกเสียง ฟ๎งเรื่องราว ฟ๎งแล้วปฏิบัติตามได้ สามารถพูดค าศัพท์ พูดแต่งประโยคปาก
เปล่า และพูดสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ อีกท้ังการใช้ค าคล้องจอง ยังเป็นการช่วยกระตุ้น ให้เด็กกล้าเข้าร่วมกิจกรรมมาก
ยิ่งขึ้น สอดคล้องกับกรมวิชาการ (2540:37) กล่าวว่า กิจกรรมการใช้ค าคล้องจองส าหรับเด็กปฐมวัยเป็นการเปิด
โอกาสให้เด็กได้สนทนาซักถาม แสดงความคิดเห็นและร่วมกิจกรรมอย่างอิสระด้วยความเต็มใจ (ณภัทรสร จรจรัญ. 
2551:3 ; อ้างอิงจาก กรมวิชาการ. 2540:37) 

การใช้ค าคล้องจองประกอบภาพเป็นการจัดประสบการณ์อีกรูปแบบหนึ่งที่ส าคัญ เป็นการเรียนรู้ใน
ลักษณะของการบูรณาการ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ด้วย  การจัด
ประสบการณ์ให้ผู้เรียนมีบทบาทส าคัญในการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม การใช้ค าคล้องจอง
ประกอบภาพเป็นการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมความสามารถด้านการฟ๎งและการพูดให้เด็กเกิด ความสนุกสนาน
เพลิดเพลินมีความสุขในการได้ร่วมกิจกรรม เช่น การเลียนแบบเสียง เลียนแบบท่าทาง  อย่างอิสระตามจินตนา
การณ์ ฟ๎งและพูดเรื่องราวจากค าคล้องจอง สนทนาซักถามสิ่งต่างๆ จากภาพด้วยความสนุกสนานและเต็มใจ 
สอดคล้องกับ สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์ (ณภัทรสร จรจรัญ. 2551:3-4 ; อ้างอิงจาก   สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์. 2540:54) 
กล่าวว่า การร่วมกิจกรรมด้วยความเตม็ใจสง่ผลท าให้การเรยีนรู้เกิดขึ้นอย่างมีความสุขนอกจากนี้แลว้เพื่อการสง่เสรมิ
ความสามารถด้านการฟ๎งและการพูด ให้กับเด็กปฐมวัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องควรมีความรู้
ความเข้าใจในทฤษฎีพัฒนาการเกี่ยวกับเด็กปฐมวัยในวัยนี้ด้วยว่าการจัดประสบการณ์ควรมีหลักการและวิธีการที่
เหมาะสม เช่น การใช้สื่อควรมีขนาด สีสันและความเหมาะสมกับวัยเด็ก เพื่อส่งเสริมความสามารถให้เด็กได้
แสดงออกอย่างเต็มศักยภาพ  

จากความส าคัญและความเป็นมาดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจท าวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการพูดภาษาไทยของ
เด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมค าคล้องจองประกอบภาพโดยมุ่งหวังว่าเด็กปฐมวัยจะมีทักษะในการพูดภาษาไทยที่ดีขึ้น
และสามารถน าไปต่อยอดในช้ันระดับต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการใช้ค าคล้อง
ประกอบภาพ 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ณิรัชญา ยี่สุ่นเรือง (2560) ผู้วิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยโดยการใช้กิจกรรมการเล่า
นิทานประกอบภาพ ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยมีทักษะการฟ๎งและการพูดอยู่ในระดับสูงมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องตลอด 3 สัปดาห์จากระดับคะแนน 44.2, 65.6 และ 82 ตามล าดับ 
 นงนุช  เทียนธรรม (2561) ผู้วิจัยเรื่อง รายงานการพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารโดยใช้ชุด
กิจกรรมค าคล้องจองประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา  ส าหรับเด็กช้ันอนุบาลปีที่ 3ผลการวิจัยพบว่า         
ช้ันอนุบาลปีที่ 3 ที่เข้าร่วมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมค าคล้องจองประกอบภาพเพื่อพัฒนา
ทักษะทางภาษามีพัฒนาการด้านทักษะภาษาสูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่
ได้ตั้งไว้ 
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 นิศาชล ต๋าค าป๎ญญา (2560)ผู้วิจัยเรื่องรายงานการวิจัยกิจกรรมส่งเสริมทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยโดย
เล่าเรื่องจากหนังสือภาพ ผลการวิจัยพบว่า ทักษะด้านการพูดของเด็กปฐมวัยสูงขึ้น จึงส่งผลให้ พฤติกรรมการพูด
แสดงความคิดเห็น การพูดเป็นเรื่องราวและการพูดสื่อความหมายสูงกว่าก่อนการทดลอง 

 
ขอบเขตการวิจัย 

            ด้านเนื้อหา 
             การวิจัยครั้งนี้มุ่งการพัฒนาทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวัย คือ การบอกช่ือค าศัพท์ได้ตรงกับ
รูปภาพ การพูดประโยคที่เกี่ยวกับภาพ การเช่ือมค าให้เป็นประโยค การเล่าเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง การบอก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาพ การบอกล าดับเหตุการณ์จากภาพที่ก าหนดให้เป็นเรื่องราว โดยใช้กิจกรรมค าคล้องจอง
ประกอบภาพจ านวน 10 แผน 

ด้านตัวแปร 
  ตัวแปรต้น  กิจกรรมค าคล้องประกอบภาพ 

ตัวแปรตาม  ทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวัย 
 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
        ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ที่ ใ ช้ในการวิจัยครั้ งนี้ เป็นนักเรียนชาย - หญิง ช้ันอนุบาลปีที่  3 ปีการศึกษา 2563                           
โรงเรียนเทศบาล3 (อินทรัมพรรย์บุญประคองพิทยาคม) อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 12 คน 

เคร่ืองมือวิจัย 
     1. แผนการจัดกิจกรรมการใช้ค าคล้องจองประกอบภาพ จ านวน 10 แผน ซึ่งประกอบไปด้วย 

แผนกิจกรรมที่  1 ค าคล้องจองประกอบภาพ “หมวด ก. - หมวด ค.” 

การจัดกิจกรรม 
ค าคล้องประกอบภาพ 

ทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวัย 
1. การบอกช่ือค าศัพท์ได้ตรงกับรปูภาพ 

2. การพูดประโยคที่เกี่ยวกับภาพ 

3. การเชื่อมค าให้เป็นประโยค 

4. การเล่าเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง 

5. การบอกเหตุการณ์ท่ีเกดิขึ้นในภาพ 

6. การบอกล าดับเหตุการณ์จากภาพท่ี
ก าหนดให้เป็นเรื่องราว 
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แผนกิจกรรมที่  2 ค าคล้องจองประกอบภาพ “หมวด ฅ. - หมวด จ.” 

แผนกิจกรรมที่  3 ค าคล้องจองประกอบภาพ “หมวด ฉ. - หมวด ฌ.” 

แผนกิจกรรมที่  4 ค าคล้องจองประกอบภาพ “หมวด ญ. - หมวด ฐ.” 

แผนกิจกรรมที่  5 ค าคล้องจองประกอบภาพ “หมวด ฑ. - หมวด ด.” 

แผนกิจกรรมที่  6 ค าคล้องจองประกอบภาพ “หมวด ต. - หมวด ธ.” 

แผนกิจกรรมที่  7 ค าคล้องจองประกอบภาพ “หมวด น. - หมวด ผ.” 

แผนกิจกรรมที่  8 ค าคล้องจองประกอบภาพ “หมวด ฝ. - หมวด ภ.” 

แผนกิจกรรมที่  9 ค าคล้องจองประกอบภาพ “หมวด ม. - หมวด ศ.” 

แผนกิจกรรมที่ 10 ค าคล้องจองประกอบภาพ “หมวด ษ. - หมวด ฮ.” 

     2. แบบประเมินทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวัย 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
สูตรค านวณค่าร้อยละความก้าวหน้ารายบุคคล 

 
 คะแนนหลังการทดลอง - คะแนนก่อนการทดลอง    x  100 

        คะแนนเต็ม 
 
สูตรค านวณค่าร้อยละความก้าวหน้าทั้งช้ันเรียนมีสูตรค านวณ ดังน้ี     

              1. หาค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนการทดลอง และค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังการทดลอง โดยใช้สูตรหา
ค่าเฉลี่ย ดังน้ี 

สูตรค านวณหาค่าเฉลี่ย      �̅� = 
 𝑥

 
 

 
แทนสูตร คะแนนเฉลี่ยหลังการเรียน – คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนคูณด้วย 100 หารด้วยคะแนนเต็ม 

2. การหาส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน(S.D.) หาได้จากสูตร 

 
 

ผลการวิจัย 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวัย
ระหว่างการจัดกิจกรรมค าคล้องประกอบภาพ 
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(N=12คน) 

ทักษะการพูดภาษาไทย
ของเด็กปฐมวัย 

คะแนนรวม Mean S.D. 

ก่อนการจัดกิจกรรม 18 14.53 0.36 
หลังการจดักิจกรรม 18 16.83 0.27 

  

จากตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ยของทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวัยโดยรวมก่อนการจัดกิจกรรม     
เท่ากับ 14.53 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.36 และหลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ                            
16.83 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.27 

ผลวิจัยในตารางที่ 1 พบว่า  เด็กปฐมวัยมีค่าเฉลี่ยของทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวัยก่อนการ
ทดลอง เท่ากับ 14.53 และหลังการทดลอง เท่ากับ 16.83 แสดงให้เห็นว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะการพูดภาษาไทยมีค่าหลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการทดลอง 
 จากข้อมูลข้างต้นท าให้เห็นว่า ทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย
เพิ่มขึ้น 2.30 คะแนน 
 

ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวัย  ก่อน-หลังการจัดกิจกรรม 
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จากภาพท่ี 1 เด็กปฐมวัยทั้ง 12 คน มีทักษะการพูดภาษาไทยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมค าคล้องประกอบภาพ  
หลังสอนสูงกว่าก่อนสอน เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่กล่าวว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการสอนโดยการจัด

กิจกรรมค าคล้องประกอบภาพมีทักษะการพูดภาษาไทยหลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม 
 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการจัดกิจกรรมค าคล้องประกอบภาพเพื่อ

ส่งเสริมทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวัยในแต่ละหัวข้อ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม  

ทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวัย 
ในแต่ละหัวข้อ 

ก่อน หลัง 

 ̅ S.D.  ̅ S.D. 

   1. การบอกช่ือค าศัพท์ได้ตรงกับรูปภาพ 2.92 0.29 3.00 0.00 

   2. การพูดประโยคทีเ่กี่ยวกับภาพ 2.58 0.51 2.92 0.29 

   3. การเช่ือมค าให้เป็นประโยค 2.50 0.52 3.00 0.00 

   4. การเลา่เรื่องต่าง ๆ ได้อย่างตอ่เนื่อง 2.08 0.29 2.75 0.45 

   5. การบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาพ 2.50 0.52 2.83 0.39 

   6. การบอกล าดับเหตุการณ์จากภาพท่ีก าหนดให้เป็นเรื่องราว 2.00 0.00 2.33 0.49 

รวม (18) 14.53 0.36 16.83 0.27 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวัยในภาพรวม ก่อนและหลัง             
การจัดกิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.53 คะแนน และ 16.83 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 2.30 คะแนน               
เมื่อวิเคราะห์ในแต่ละหัวข้อ พบว่า ก่อนการจัดกิจกรรม การบอกช่ือค าศัพท์ได้ตรงกับรูปภาพ มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด 
คือ 2.92 คะแนน รองลงมาคือ การพูดประโยคที่เกี่ยวกับภาพ มีคะแนนเฉลี่ย 2.58 คะแนน และหัวข้อที่คะแนนน้อย
ที่สุดคือ การบอกล าดับเหตุการณ์จากภาพที่ก าหนดให้เป็นเรื่องราว มีคะแนนเฉลี่ย 2.00 คะแนน ตามล าดับ                    
ส่วนหลังการจัดกิจกรรม การบอกช่ือค าศัพท์ได้ตรงกับรูปภาพ และการเช่ือมค าให้เป็นประโยค มีคะแนนเฉลี่ยสูง
ที่สุด คือ 3.00 คะแนน รองลงมาคือ การพูดประโยคที่เกี่ยวกับภาพ มีคะแนนเฉลี่ย 2.92 คะแนน และหัวข้อที่
คะแนนน้อยที่สุดคือ การบอกล าดับเหตุการณ์จากภาพที่ก าหนดให้เป็นเรื่องราว มีคะแนนเฉลี่ย 2.33 คะแนน 
ตามล าดับ 

 
สรุปผลการวิจัย  

ผลการวิจัยในช้ันเรียนพบว่าเด็กช้ันอนุบาล 3 โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) 
จ านวน 12 คน ที่ ได้รับการจัดกิจกรรมการใช้ค าคล้องจองประกอบภาพมีทักษะการพูดภาษาไทยสูงขึ้น                  
หลังการทดลอง มีค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเท่ากับ 2.43 คะแนน และ 2.81 คะแนน 
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แสดงว่า การจัดกิจกรรมการใช้ค าคล้องจองประกอบภาพ สามารถพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีทักษะการพูดภาษาไทย
สูงขึ้น ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1. การจัดประสบการณ์ให้เด็กใช้ค าคล้องจองประกอบภาพ ครูต้องแนะน ากิจกรรมให้เด็กเข้าใจให้เด็ก
ความพร้อมของเด็ก ไม่บังคับกดดันให้เด็กเกิดความเครียด และสร้างก าลังใจและกระตุ้นให้เด็กกล้าแสดงออก 
 2. รูปภาพที่น ามาเป็นสื่อในการพูดค าคล้องจอง ควรเป็นสื่อของจริง เพื่อกระตุ้นความสนใจ โดยค านึงถึง
คุณภาพและเหมาะสมกับวัยของเด็ก  
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

  1. ควรให้เด็กมีส่วนร่วมในการคิดหมวดหมู่ค าคล้องจองที่เด็ก ๆ สนใจ  
  2. พัฒนาค าคล้องจองประกอบภาพเป็นหมวดหมู่อื่น ๆ ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย 
 

กิตติกรรมประกาศ 
รายงานวิจัยในช้ันเรียนเรื่อง การพัฒนาทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมค าคล้อง

จองประกอบภาพนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์บุญประคองพิทยาคม) ส าเร็จลงด้วย
ความกรุณาจากผู้เช่ียวชาญที่สละเวลาพิจารณาตรวจสอบนวัตกรรมและเครื่องมือเก็บข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้ง        
เป็นพระคุณอย่างยิ่ง ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ผู้วิจัยกราบขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์จุฑาทิพย์  โอบอ้อม  อาจารย์ประจ าโปรแกรม             
วิชาการศึกษาปฐมวัยที่ให้ค าปรึกษา คอยให้ค าแนะน า ช่วยเหลือการสร้างนวัตกรรมและเครื่องมือเก็บข้อมูลที่ใช้          
ในการท าวิจัยในช้ันเรียนท าให้การด าเนินการส าเร็จไปได้ด้วยดี  

สุดท้ายขอขอบพระคณุผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์บุญประคองพิทยาคม) คณุครูและ  
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนท่ีให้ค าแนะน าและเป็นก าลังใจให้ผู้วิจัยท าวิจยัในช้ันเรียนได้ส าเร็จอย่างสมบูรณ ์
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การส่งเสรมิกล้ามเนื้อมดัใหญ่ของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมกลางแจ้ง 
Early childhood promotion of the major muscles Using outdoor 

activities 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยชั้นเรียนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกม
กลางแจ้งกลุ่มประชากรที่ศึกษาได้แก่เด็กปฐมวัยอายุ 3-4 ปี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอนุบาลราช
ภัฏก าแพงเพชร จ านวน 15 คน เครื่องมือท่ีใช้ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรม แบบประเมิน และกิจไกรรมกลางแจ้งดังนี้ 
1.เกมโยนลูกบอลใส่ตะกร้า 2.เกมวิ่งเก็บบอล 3.เกมพยุงลูกโปุง 4.เกมโยนบอล หลบสิ่งกีดขวางใช้ระยะเวลาทดลอง
กิจกรรม 4 ครั้ง สถิติที่ใช้วิเคราะห์มูล การหาค่าร้อยละความก้าวหน้า ผลการวิจัยช้ันเรียนพบว่า  9 กับ 11.93 
ตามล าดับ และมีค่าร้อยละความก้าวหน้าทั้งช้ันเรียนเท่ากับ27.2 

 
ค าส าคัญ: การใช้กล้ามเนื้อมดัใหญ่/การจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมกลางแจ้ง   

 

Abstract 

The purpose of this study was to study and compare plans for an outdoor game activity 
experience Semester 1, Academic Year 2019, Kamphaeng Phet Rajabhat Kindergarten, 15 
studentsThe tools used are The following activities, assessment form and outdoor activities: 1. 

Throw the ball into the basket 2. Running game 3. Balloon support game 4. Ball throwing game to 
avoid obstacles The trial period was 4 times. Statistics used to analyze the data. Finding the 
percentage of progress The results of the study were 9 and 11.93, respectively, and the 
percentage of class progress was 27.2. 

 
The Keywords: Analytical Thinking / Integrated Science Experience 
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บทน า 

(นภเนตร ธรรมบวร. (2542) .การศึกษาปฐมวัยคือการจัดการศึกษาที่มีจุดมุ่ งหมายเพื่อให้ เกิด                         
การเปลี่ยนแปลงต่อการพัฒนาการในเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง6ขวบ การจัดการเด็กในที่นี้รวมถึงการจัดการศึกษาทาง
เป็นทางการ(formal group settings )และการจัดการศึกษาแบบไม่เป็นทางการ(informal group  settings) 
เพราะการเรียนรู้ของเด็กในช่วงวัยดั้งกล่าวถือเป็นรากฐานของการเรียนรู้ในอนาคต ความส าคัญของการศึกษา
ปฐมวัยคือการที่ครูจะสอนได้ดีนั้นจ าเป็นต้องศึกษาเด็ก  ยิ่งกว่านั้นงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการทางสมองมนุษย์ยัง
เน้นความส าคัญของการศึกษาปฐมวัยโดยเฉพาะในช่วงของ5 ของปีแรกของชีวิตว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดส าหรับ          
การเรียนรู้ และเด็กจ าเป็นต้องได้รับการดูแล เอาใจใส่จากพ่อแม่หรือผู้ดูแลตั้งแต่แรกเกิดโดยการให้ความรัก               
การโอบกอด สัมผัส พูดคุย และเล่นกับเด็กเพื่อให้สมองของเด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ตามศักยภาพ การเข้าใจ
พัฒนาเด็กส่งผลดีต่อครูผู้สอนหลายประการ ผลดีประการหนึ่งคือ ช่วยให้ครูเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ของเด็กได้ดี
ยิ่งขึ้น ยังสามารถวางแผนหลักสูตร การเรียนการสอนได้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคนได้มากขึ้นศักยภาพ การเข้าใจ
พัฒนาเด็กส่งผลดีต่อครูผู้สอนหลายประการ ผลดีประการหนึ่งคือ ช่วยให้ครูเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก ได้ดี
ยิ่งขึ้น ยังสามารถวางแผนหลักสูตร การเรียนการสอนได้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคนได้มากขึ้น เมื่อตระหนักว่าเด็กมี
ความส าคัญต่อประเทศ ผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้อง หรือท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบต่อเด็กได้ปฏิบัติต่อเด็กสมกับความส าคัญของเขา
หรือยัง โดยเฉพาะพ่อแม่ ครู อาจารย์ เพราะว่าเด็กที่เจริญเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีนั้นต้องมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดีควบคู่กันไปถือว่าการอบรมเลี้ยงดูนั้นมีความส าคัญมาก  

(กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2551) พัฒนาการทางด้านร่างกายเป็นพัฒนาการที่ส าคัญด้านหนึ่งของเด็กปฐมวัย 
เพราะพัฒนาการด้านร่างกายเป็นพัฒนาการที่เสริมสร้างความมั่นใจให้กับเด็ก ว่าเด็กที่มีวุฒิภาวะตามวัยที่สมบูรณ์
ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่เด็กมีรูปร่าง มีร่างกายที่สมบูรณ์และมีสมรรถนะทางกายที่ทัดเทียมกับผู้อื่น (ภรณี คุรุรัตนะ
, 2535) กล่าวว่าการที่เด็กได้รับกิจกรรมพัฒนาทางกายที่ถูกต้องนอกจากส่งเสริมร่างกายให้แข็งแรงแล้ว ยังช่วยให้
เด็กเคลื่อนไหวและใช้ลักษณะท่าทางที่ถูกต้องเมื่อเติบโตขึ้น กล้ามเนื้อใหญ่เป็นส่วนประกอบของร่างกายที่สังเกตได้
ง่าย เด็กจะมีพัฒนาการความแข็งแรงและกลไกลของร่างกาย จากวัยทารก พลังของกล้ามเนื้อใหญ่คือการชันคอ 
พลิกตัว คลาน คืบ ตามด้วยความสามารถในการนั่งและตั้งไข่ เมื่ออายุได้ 3 ขวบ กลไกการท างานของกล้ามเนื้อใหญ่
จะสัมพันธ์กันมากขึ้น กระโดดได้ดี เตะลูกบอลได้ เมื่ออายุเข้า  4 ขวบ จะเดินได้ดี ปีนปุายคล่องตัว ชอบการท า
กิจกรรมทางกายด้วยมีพลังเหลือเฟือ เมื่ออายุเข้า 5 - 6 ขวบ เด็กจะมีความสามารถทางกายคล่องแคล่ว ซึ่งการเปิด
โอกาสให้เด็กมีกิจกรรมทางกายเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อใหญ่ ได้ออกก าลังและเพิ่มความแข็งแรง การให้เด็กได้วิ่งได้
เล่นและเคลื่อนไหวอย่างสม่ าเสมอนอกจากจะท าให้กล้ามเนื้อแข็งแรงแล้ว ยังช่วยให้เกิดการเคลื่อนไหวและการทรง
ตัวที่สวยงามด้วย  

เดชะคุปต์ ( 2542 : 140) กิจกรรมกลางแจ้งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านร่างกายเป็นอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับเยาวพา ได้กล่าวถึงกิจกรรมการเล่นกลางแจ้งว่า การเล่นนอกห้องเรียน
หรือการเล่นกลางแจ้งช่วยให้เด็กพัฒนาร่างกายเป็นคนที่แข็งแรง มีสุขภาพดี ว่องไว และมีจินตนาการดี บรรยากาศ
นอกห้องเรียนจะให้โอกาสเด็กได้ท ากิจกรรมที่จะพัฒนาด้านร่างกาย การส ารวจ การค้นพบ และการเกิดการเรียนรู้ 
พัฒนา ชัชพงศ์ (2534 : 55 – 56) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการเล่นกลางแจ้งว่า ส าหรับเด็กอนุบาลความจ าเป็น
ของการเล่นกลางแจ้งมีมาก ท้ังนี้เพราะร่างกายยังไม่พัฒนาเต็มที่ โอกาสส าหรับฝึกฝน ฝึกทักษะในการเดิน การทรง
ตัว การมีบุคลิกภาพที่ดี และการบริหารกล้ามเนื้อเล็ก-ใหญ่ให้เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ต้องการได้ ดังนั้นการจัด
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กิจกรรมกลางแจ้งประกอบวัสดุอุปกรณ์ให้กับเด็กปฐมวัย จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่เข้าไปในกิจกรรม เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ 

จากป๎ญหาที่พบในเด็กปฐมวัย เด็กไม่มีความมั่นใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรมเคลื่อนไหวกับ
เพื่อน  เนื่องจากตนเองไม่ปลอดภัยล้มบ่อยครั้ง จึงต้องปรับกิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรมเคลื่อนไหวให้มีความ
เหมาะสมกับสภาพร่างกายของปฐมวัย ให้สามารถเล่นร่วมกันได้โดยมุ่งเน้นการเล่นร่วมกับผู้อื่น ให้ผู้เล่นทุกคนมี
โอกาสในการเล่นเท่าเทียมกันซึ่งเป็นเกมและการเล่นที่ง่าย ๆ กฎกติกาไม่ซับซ้อนและเสริมนวัตกรร มให้กับเด็ก
ปฐมวัย  จากกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ให้แข็งแรง 

จากความส าคัญและความเป็นมาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญของ พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของ
เด็กปฐมวัยโดยกิจกรรมเกมกลางแจ้ง ผู้วิจัยจึงจัดท าวิจัยขึ้นเพื่อให้เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ให้แข็งแรง            
เพราะกล้ามเนื้อมัดใหญ่เป็นกล้ามเนื้อที่มีความส าคัญอย่างมากในการใช้ชีวิตประจ าวัน จึงมีความจ าเป็นอย่างมากใน
การพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการกล้ามเนื้อมดัใหญ่ของเด็กปฐมวัยโดยกิจกรรมเกมกลางแจ้ง ก่อนและ
หลังการท ากิจกรรมขอบเขตการวจิัย 
 

แนวคิด และทฤษฎีหรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
(นภเนตร ธรรมบวร(2544)) สถานศึกษาปฐมวัยจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อมุ่งพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ 
ด้านสติ ป๎ญญา และด้านสังคมให้แก่เด็กปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และก าหนด
กิจกรรมกลางแจ้งเป็นกิจกรรมหลกัท่ีส าคัญไว้ในตารางกิจกรรมประจ าวันท่ีเด็กจะต้องได้รับการส่งเสริมให้เด็กได้ออก
ก าลังกาย ผ่านการเล่นหลากหลายแบบโดยมีจุดมุ่งหมายให้เด็กเจริญเติบโตเหมาะสมตามวัย มีสุขนิสัยที่ดี                
ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้คล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน 
(นางสาวสุวิมล สุขบันเทิง(2560)) เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้มีโอกาสออกไปนอกห้องเรียนเพื่อออกก าลังกาย 
เคลื่อนไหวร่างกายและแสดงออกอย่างอิสระ โดยยึดความสนใจและความสามารถของเด็กแต่ละคนเป็นหลัก 
กิจกรรมกลางแจ้งที่ครูสอนควรจัดให้เด็กให้เล่น ฯลฯ 
(นฤมล แก้วตา (2560)) กิจกรรมกลางแจ้งเป็นกิจกรรมที่ท าให้เด็กได้มีโอกาสออกไปนอกห้องเพื่อออกก าลังกาย
เคลื่อนไหวร่างกาย และแสดงออกอย่างอิสระโดยยึดความสนใจและความสามารถของเด็กแต่ละคนเป็นหลักกิจกรรม
กลางแจ้งที่ควรจัดให้เด็กได้เล่นเช่นการเล่นเครื่องเล่นสนาม 
(นิตยา ประพฤติกิจ, 2539) กิจกรรมการเล่นกลางแจ้งจึงเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อใหญ่เพราะ
การเล่น กลางแจ้งเปิดโอกาสให้เด็กท ากิจกรรมเพื่อพัฒนาร่างกาย ได้ส ารวจค้นหาและเรียนรู้ การเล่นกลางแจ้งมิได้ 
จ ากัดแค่การเล่นแบบใช้พละก าลังฝึกความแข็งแกร่งเท่านั้น แต่ช่วยให้เด็กได้ลดความเครียดหลังจากต้องอยู่ในร่ม
และต้องประกอบกิจกรรมต่าง ๆ 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ศึกษา 
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         ประชาการที่ศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชาย –หญิง จ านวน 15 คน ที่ก าลังศึกษาอยู่ช้ันอนุบาล 1 
โรงเรียนอนุบาลราชภัฏก าแพงเพชร ปีการศึกษา 2563 
ตัวแปรที่ศึกษา 
      ตัวแปรต้น ได้แก่ การใช้กิจกรรมกลางแจ้ง 
  ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. กิจกรรมเกมกลางแจ้ง หมายถึง กิจกรรมหลักส าคัญที่ไว้ในตารางกิจกรรมประจ าวันท่ีเด็กจะต้องไดร้ับ

การส่งเสริมใหเ้ด็กได้ออกก าลังกาย ผ่านการเล่นหลากหลายแบบโดยมีจุดมุ่งหมายให้เด็กเจริญเติบโตเหมาะสมตาม
วัย มีสุขนิสยัที่ดี ใช้กล้ามเนื้อมดัใหญ่ได้คล่องแคล่วและประสานสมัพันธ์กัน ทั้งนี้กิจกรรมเกมกลางแจ้งที่น ามาจัด
กิจกรรมให้กับเด็กปฐมวัยได้แก่ เกมโยนลูกบอลใส่ขวด .เกมโยนไข่ เกมวิ่งผลัด เกมวิ่งเก็บบอล เกมเดนิกะลา เกมตัก
น้ าใส่ขวด เกมเดินบอลใส่ตะกร้า เตะลูกบอล 
 2. กล้ามเนื้อมัดใหญ่ หมายถึง กล้ามเนื้อบริเวณล าตวั แขน ขา รวมไปถึงความสัมพันธ์กันของอวัยวะต่าง ๆ 
ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่จะช่วยให้เด็ก ๆ รู้จักการทรงตัว สร้างสมดุลให้กับร่างกายได้ ซึ่งการจัดเกมกลางแจ้งจะช่วย
ให้เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้ดี 
 3. เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปีบริบูรณ์ การอบรมและเลี้ยงดูแก่เด็กปฐมวัยมี
ความส าคัญอย่างมาก เนื่องจากเด็กวัยนี้ต้องการการเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ด้าน 
จากบิดา มารดา คนรอบข้างและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดพัฒนาการที่เป็นรากฐานของบุคลิกภาพ อุปนิสัย และ
การเจริญเติบโตทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติป๎ญญา ทั้งนี้เด็กปฐมวัยเป็นช่วงวัยที่เด็กมีความส าคัญอย่าง
มากในการพัฒนาการในทุกๆ ด้าน 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
       3.1 ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพแผนจัดประสบการณ์ พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็ก
ปฐมวัยโดยกิจกรรมเกมกลางแจ้ง ได้ด าเนินการดังนี้ 
          3.1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแผนการจัดประสบการณ์
พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัยโดยกิจกรรมเกมกลางแจ้ง ได้แก่ เอกสารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 การจัดกิจกรรมตามตารางประจ าวัน 6 กิจกรรมหลัก เอกสารที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการกล้ามเนื้อ
มัดใหญ่ของเด็กปฐมวัยโดยกิจกรรมเกมกลางแจ้งและศึกษาพัฒนาการตามช่วงวัย 
  3.1.2 ก าหนดองค์ประกอบของแผนการจัดประสบการณ์พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็ก
ปฐมวัยโดยกิจกรรมเกมกลางแจ้ง ซึ่งก าหนดองค์ประกอบดังน้ี 
   1) ช่ือแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
   2) ช่ือหน่วยการเรียนรู ้
   3) วัน เดือน ป ี
   4) ระยะเวลาในการจดัประสบการณ์การเรยีนรู้ 
   5) จุดประสงค์การเรยีนรู ้
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   6) สาระการเรียนรู ้
    - สาระที่ควรเรียนรู ้
    -ประสบการณส์ าคญั 
   7) กิจกรรมการเรียนการสอน 
    - ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
    - ขั้นสอน 
    - ขั้นสรุปบทเรียน 
   8) สื่อการเรียนรู ้
   9) การวัดและประเมินผล 
   10) บันทึกผลหลังการจดักิจกรรม 
 3.1.3 จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัยโดยกิจกรรมเกม
กลางแจ้ง โดยมีกิจกรรมทั้งหมด 4 กิจกรรม ได้แก่ เกมโยนลูกบอลใส่ตะกร้า เกมวิ่งผลัด เกมวิ่งเก็บบอล เกมพยุง
ลูกโปุง  
 3.1.4 น าแผนการจัดประสบการณพ์ัฒนาการกลา้มเนื้อมัดใหญข่องเด็กปฐมวัยโดยกิจกรรมเกมกลางแจ้งไป
ให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมเกมกลางแจ้ง 3.1.5 น าความคิดเห็น

จากแบบประเมินแผนการจัดประสบการณ์ ∑𝑅 ของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านมาหาค่าเฉลี่ย ( ̅) และแปลความหมาย
โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินความคิดเห็น 5 ระดับ ดังน้ี  
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51-5.00 หมายถึง มีคุณภาพในระดับมากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.51-4.50 หมายถึง มีคณุภาพในระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.51-3.50 หมายถึง มีคุณภาพในระดับปานกลาง    
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.51-2.50 หมายถึง มีคุณภาพในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00-1.50 หมายถึง มีคุณภาพในระดับน้อยท่ีสุด 

 ปรากฏว่าผลการประเมินความเหมาะสมของแผน เหมาะสมมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสม (�̅�)อยู่
ในช่วง 4.00 
 3.1.6 ปรับปรุงแผนการจัดประสบการณ์ตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญที่ให้แก้ไขแผนการจัดกิจกรรม
เกมกลางแจ้ง ผู้เช่ียวชาญไม่มีข้อแก้ไข 
 3.1.7 น าแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมกลางแจ้งไปจัดท าฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้จัดกิจกรรม           
การสอนเด็กปฐมวัยต่อไป 
3.2 การสร้างและหาคุณภาพของแบบสังเกตกิจกรรมเกมกลางแจ้งเพื่อน าไปใช้ในการสังเกตก่อนและหลังการจัด
กิจกรรมการสอน ในการใช้แผนการจัดประสบการณ์ โดยด าเนินการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือดังน้ี 
 3.2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพัฒนาการจากหลักสตูรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 
เพื่อสร้างแบบสังเกตกิจกรรมเกมกลางแจ้ง ได้แก่ เด็กสามารถว่ิงจากจุดเริ่มต้น-ปลายทางได้ เด็กสามารถเดินทรงตัว
บนเส้นเชือกได้ เด็กสามารถรับลูกบอลด้วยมือทั้งสองข้างได้ เด็กสามารถวิ่งซิกแซ็กจากต้นทาง -ปลายทางได้             
โดยทั้งหมดมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
ระดับคุณภาพ 1 = 1 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง คือ เด็กไม่สามารถท าตามเกณฑ์ที่ก าหนดได้ 
ระดับคุณภาพ 2 = 2 คะแนน หมายถึง พอใช้  คือ เด็กสามารถท าตามเกณฑ์ที่ก าหนดได้บางส่วน 
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ระดับคุณภาพ 3 = 3 คะแนน หมายถึง ดี คือ เด็กสามารถท าตามเกณฑ์ที่ก าหนดได้ครบทุกข้อ 
 3.2.2 สร้างแบบสังเกตกิจกรรมเกมกลางแจ้ง 
1.ระดับคุณภาพ  3  คือ วิ่งจากจุดเริ่มต้น-ปลายทางได้อย่างคล่องแคล่ว 
   ระดับคุณภาพ 2 คือ ว่ิงจากจุดเริ่มต้น-ปลายทางโดยล้มได้เล็กน้อย 
   ระดับคุณภาพ 1 คือ ว่ิงจากจุดเริ่มต้น-ปลายทางไม่คล่องแคล่ว 
2.ระดับคุณภาพ 3 คือ เดินทรงตัวบนเส้นเชือกโดยไม่เอียงซ้ายขวาและกางแขน 
   ระดับคุณภาพ 2 คือ เดินทรงตัวบนเส้นเชือกโดยเอียงซ้ายขวาและกางแขนเล็กน้อย 
   ระดับคุณภาพ 1 คือ เดินทรงตัวบนเส้นเชือกโดยเอียงซ้ายขวาและกางแขนตลอดเวลา 
3.ระดับคุณภาพ 3 คือ รับลูกบอลด้วยมือท้ังสองข้างได้ทุกลูก 
   ระดับคุณภาพ 2 คือ รับลูกบอลด้วยมือท้ังสองข้างได้ 3ลูก 
   ระดับคุณภาพ 1 คือ รับลูกบอลด้วยมือท้ังสองข้างได้น้อยกว่า 3 ลูก 
4.ระดับคุณภาพ 3 คือ วิ่งซิกแซ็กจากต้นทาง-ปลายทางได้คล่องแคล่ว 
   ระดับคุณภาพ 2 คือวิ่งซิกแซ็กจากต้นทาง-ปลายทางล้มเล็กน้อย 
   ระดับคุณภาพ 1 คือ ว่ิงซิกแซ็กจากต้นทาง-ปลายทางไม่คล่องแคล่ว 
 3.2.3 น าแบบสังเกตกิจกรรมเกมกลางแจ้งให้ไปให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรง           
เชิงเนื้อหา โดยพิจารณาลงความคิดเห็นว่าสอดคล้องกับพัฒนาการ/พฤติกรรมที่วัด หรือไม่ และตรงตามนิยามศัพท์ 
โดยก าหนดเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

+1     หมายถึง แน่ใจว่าเครื่องมือมีความสอดคล้อง 
 0      หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าเครื่องมือมีความสอดคล้อง 
-1      หมายถึง แน่ใจว่าเครื่องมือไม่มีความสอดคล้อง 

3.2.4 น าแบบสังเกตที่ได้รับจากผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่านมาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) พบว่า ค่า IOC 
ต่ าสุด เท่ากับ 0.50 และในแต่ละข้อไม่ควรต่ ากว่าน้ี ถ้าข้อใดต่ ากว่า 0.50 ควรน าไปปรับปรุงแก้ไข 
3.2.5 น าแบบสังเกตที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดสอบก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการสอนเด็กปฐมวัยต่อไป 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
              ก่อนการจัดกิจกรรมการสอนผู้วิจัยได้น าแบบสังเกตการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ไปทดสอบเด็กปฐมวัย 

จากนั้นจึงด าเนินขั้นตอนการจัดกิจกรรมเกมกลางแจ้ง จ านวน 4 เกม หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมการสอน ผู้วิจัยน า

แบบสังเกตการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัยฉบับเดิมไปทดสอบเด็กปฐมวัยอีกครั้งการศึกษาวิจัยในช้ันเรียน

ครั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินข้ันตอน ด าเนินการใน ปีการศึกษา 2563 เป็นเวลา 4 ครั้ง ดังตารางดังนี้ 

ครั้งท่ี เวลา ช่วงกิจกรรม กิจกรรม 
1 10.30-11.00น.  กิจกรรมเกมกลางแจ้ง โยนบอลใสต่ะกรา้ 
2 10.30-11.00น. กิจกรรมเกมกลางแจ้ง วิ่งผลัด 
3 10.30-11.00น. กิจกรรมเกมกลางแจ้ง วิ่งเก็บบอลส ี
4 10.30-11.00น. กิจกรรมเกมกลางแจ้ง พยุงลูกโปุง 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา” ครั้งที่ 3 
27 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบูรณ์ 

1442 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
  สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้สูตรค านวณหาค่าร้อยละความก้าวหน้า มีสูตรค านวณดังนี้ 
  สูตรค านวณค่าร้อยละความก้าวหน้ารายบุคคล 
 
      คะแนนหลังการทดลอง – คะแนนก่อนการทดลอง     X   100 
 
              คะแนนเต็ม 
 
          สูตรค านวณค่าร้อยละความก้าวหน้าทั้งช้ันเรียนมีสูตรค านวณ ดังน้ี   
                1. หาค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนการทดลอง และค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังการทดลอง โดยใช้สูตรหา
ค่าเฉลี่ย ดังน้ี 

�̅�    =      ∑x   
                  N 
         2. แทนสูตร คะแนนเฉลี่ยหลังการเรียน – คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนคูณด้วย 100 หารด้วยคะแนนเต็ม      
       
ผลสรุปการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตารางที่ 1  เปรียบเทียบผลคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรยีนทุกคนก่อนและหลังการจัด 
  กิจกรรม 

เลขที ่ ชื่อ-สกลุ คะแนนก่อน คะแนนหลัง ผลต่างคะแนน 
ร้อยละ

ความก้าวหน้า 
1 เด็กชายชัยภรณ์  กิจสินชัย 10 12 2 17 
2 เด็กชายณธัชพงศ์  ขอนทอง 7 12 5 42 
3 เด็กชายปณธร  ศิริเจริญ 11 12 1 8 
4 เด็กชายปิตภิัทร  โลห์ทอง 7 12 5 42 
5 เด็กชายภูวพล  ศรีเมือง 11 12 1 8 
6 เด็กชายภูวิศ  อ่ิมเนย 11 12 1 8 
7 เด็กชายศุภกฤต  สุริยนต ์ 11 12 1 8 
8 เด็กชายสิงหา   โจดโจน 9 12 3 25 
9 เด็กชายอรณิทราช   สุขทรัพย ์ 6 12 6 50 
10 เด็กหญิงธัญพิชา  ทองลิ่ม 8 12 4 33 
11 เด็กหญิงพิชชนันท์  จิรโสถชภณภกัดี 9 12 3 25 
12 เด็กหญิงเพชรภรัชชา  เพชรพิมูล 7 11 4 33 
13 เด็กหญิงภัชชา พรานสอน 9 12 3 25 
14 เด็กหญิงอลณิญา  ส าราญ 7 12 5 47 
15 เด็กหญิงฮานา   ปานฤทธ์ิ 10 12 5 47 
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เลขที ่ ชื่อ-สกลุ คะแนนก่อน คะแนนหลัง ผลต่างคะแนน 
ร้อยละ

ความก้าวหน้า 
รวม 133 179 49 27.2 

                      

 จากตารางที่ 1 พบว่าโดยภาพรวมคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกคน ตั้งแต่ 1 ถึง 3 
แสดงว่านักเรียนปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมกลางแจ้ง พัฒนาด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ มีคะแนนร้อยละ
ความก้าวหน้าสูงขึ้นทุกคน 
 
ตารางที่ 2  เปรียบเทียบผลคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรยีนท้ังช้ันเรียนก่อนและหลังการจัด กิจกรรม 

คะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดกจิกรรม คะแนนเฉลี่ยหลังการจัดกิจกรรม 
คะแนนร้อยละความก้าวหน้า 

ทั้งชั้นเรียน 
9 11.93 27.2 

 

 จากตารางที่ 2 พบว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรมเท่ากับ 9 และ 11.93
ตามล าดับและเมื่อเปรียบเทียบทั้งช้ันเรียนพบว่าคะแนนร้อยละความก้าวหน้าทั้งช้ันเรียนเท่ากับ 27.2 

แผนภูมิแท่ง 
เปรียบเทียบผลคะแนนร้อยละความก้าวหน้าความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  

ชั้นอนุบาล 1ทั้งชั้นเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
สรุปผลการวิจัย 
    กิจกรรมเกมกลางแจ้งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อมุ่งพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัยโดย
กิจกรรมเกมกลางแจ้ง ผ่านการเล่นหลากหลายแบบโดยมีจุดมุ่งหมายให้เด็กเจริญเติบโตเหมาะสมตามวัย            
ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้คล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน พบว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดกิจกรรมและหลังการจัด
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ก่อนการจดักิจกรรม หลงัการจดักิจกรรม 

ตารางเปรียบเทียบคะแนนร้อยละความก้าวหน้าทัง้ชัน้เรียน 

9 

27.2 
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กิจกรรมเท่ากับ 9 และ 11.93 ตามล าดับและเมื่อเปรียบเทียบทั้งช้ันเรียนพบว่าคะแนนร้อยละความก้าวหน้าทั้งช้ัน
เรียนเท่ากับ 27.2 
 

 

 ข้อเสนอแนะ  
1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้  

        1.1 ก่อนลงท ากิจกรรมควรดตูัวกจิกรรมปรับให้สอดคล้องกับศักยภาพของเด็ก 
       1.2 ก่อนการท ากิจกรรมเกมกลางแจ้ง ครูควรอธิบายวิธีการท าให้เด็กเข้าใจให้ชัดเจนก่อน แล้ว
จึงให้เด็กลงมือปฏิบตั ิ
       1.3 ขณะท ากิจกรรมควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด 
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