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บทคัดย่อ 

 วิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการใช้เกม
การศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาได้แก่ เด็กปฐมวัย ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาล 3/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) จ านวน 16 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรม
เกมการศึกษา และแบบประเมินทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย ทักษะการเรียงล าดับ ทักษะ
การนับ ทักษะการจัดหมวดหมู่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า เด็ก
ปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามีทักษะทางคณิตศาสตร์หลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม  
ค้าส้าคัญ: เกมการศึกษา/ทักษะทางคณิตศาสตร์/เด็กปฐมวัย  

 
Abstract 

 The purpose of this research is to compare the development of math skills before and 
after using educational games. The subjects used in this research were 16 children who enrolled 
at the kindergarten 3/1 in the second semester of 2021 of Tessaban 2 (Wat Thung Suan). The 
instruments used in the educational game learning experience provision activity plan and the 
Assessment form of young children’s mathematics skills consisted of sorting skills counting skills 
and classification skills. The data were analyzed by mean and standard deviation. The results of 
research showed that young children receiving educational game activities had higher math skills 
after doing the activity. 
Keywords: educational games/math skills/young children 
 
ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา 
 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี บนพื้นฐานการอบรม เลี้ยงดูและการ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพภายใต้บริบทสังคม 
วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยความรัก ความเอื้ออาทรความเข้าใจ ของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็ก
พัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม ฉะนั้นการจัดประสบการณ์ให้เด็กจะต้องยึด
หลักการอบรมเลี้ยงดูควบคู่กับการให้การศึกษาโดยต้องค านึงถึงความสนใจและความต้องการของเด็ก เพื่อพัฒนา
เด็กทุกด้านอย่างสมดุลโดยจัดกิจกรรมที่หลากหลายบูรณาการผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เป็นประสบการณ์ตรงผ่าน
ประสาทสัมผัสทั้งห้าเหมาะสมกับวัย และความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อให้เด็กแต่ละคนมีโอกาสพัฒนาตนเอง
ตามล าดับขั้นของพัฒนาการสูงสุดตามศักยภาพ (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา , 2560, หน้า 5,8) 
นอกจากนี้ยังมีทักษะต่างๆอีกมากมาย เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะทางคณิตศาสตร์ที่นับว่าเป็นทักษะหนึ่งที่ส าคัญต่อการแก้ปัญหาและการด าเนินชีวิต แต่
อย่างไรก็ตามกลับพบว่า จากการลงฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักเรียนชั้นอนุบาล 3/1 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่ง
สวน) เด็กปฐมวัยส่วนใหญ่ยังมีพัฒนาการหรือทักษะทางคณิตศาสตร์ล่าช้ากว่าเด็กในวัยเดียวกัน ขณะที่เด็กคนอื่น
สามารถจะนับเลข บอกจ านวนตัวเลขได้แล้ว หรืออาจไม่สามารถแยกได้ว่าตัวเลขจ านวนใดมากกว่าจ านวนใด รวมถึง
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ไม่เข้าใจในกระบวนการทางคณิตศาสตร์รูปแบบอื่น ๆ เช่น การเรียงล าดับ การจัดหมวดหมู่ ดังนั้น จากความส าคัญ
ของการพัฒนาเด็กปฐมวัยและปัญหาที่พบเจอ จึงควรส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ให้แก่เด็กปฐมวัย 
 ทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยเป็นกระบวนการเบื้องต้น มีส่วนช่วยในการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 
ด้าน ทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา และเป็นเครื่องมือส าคัญในการเรียนรู้ศาสตร์อื่น ๆ การ
ได้รับประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ ท าให้เด็กมีความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุมีผล และมีความสามารถในการ
แก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ประกอบไปด้วย การรู้ค่าจ านวน การจัดหมวดหมู่ การ
จ าแนกเปรียบเทียบ การเรียงล าดับ และการหาความสัมพันธ์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เด็กจะเรียนรู้ได้จากประสบการณ์ตรง ได้
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวในชีวิตประจ าวัน หรือการจัดกิจกรรมของคุณครู ได้แก่ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
กิจกรรมการแก้ปัญหา กิจกรรมเกมการศึกษา (วรรณี วัจนสวัสดิ์, 2552, หน้า 27)  
 เกมการศึกษา เป็นเกมที่มีกฎกติกาง่ายๆ สามารถเล่นคนเดียวหรือเล่นเป็นกลุ่มได้ เป็นเกมการเล่นที่ช่วย
พัฒนาสติปัญญา ช่วยส่งเสริมเสริมใหเด็กเกิดการเรียนรูเป็นพื้นฐานการศึกษา รูจักสังเกต คิดหาเหตุผล และเกิด
ความคิดรวบยอด เกี่ยวกับสี รูปร่าง จ านวน ประเภท และความัสมพันธ์เกี่ยวกับพื้นที่ ระยะ มีกฎเกณฑกติกาง่ายๆ 
เด็กสามารถเล่นคนเดียวหรือเล่นเป็นกลุมได้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) เกมการศึกษาเป็นสื่อที่ช่วยฝึกทักษะการ
สังเกต จ าแนก เปรียบเทียบ การแยกประเภท และการจัดหมวดหมู่ เกมการศึกษามีหลากหลายประเภท ได้แก่ เกม
จับคู่ เกมแยกประเภท  เกมจัดหมวดหมู่  เกมเรียงล าดับ  เกมโดมิโน  เกมลอตโต เกมภาพตัดต่อ และเกมต่อตาม
แบบ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สกล ป้องค าสิงห์ (2553) ได้ศึกษา แผนการจัดประสบการณ์การเตรียมความพร้อม
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้วยเกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติ ผลการวิจัยพบว่า มีประสิทธิภาพ 89.85/89.97 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ ดังนั้น แสดงให้เห็นว่าควรส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการศึกษา 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยเห็นว่า ควรพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ โดยใช้เกมการศึกษาของเด็กปฐมวัย 
ชั้นอนุบาล 3 ห้อง 1 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) ซึ่งจะประกอบไปด้วยทักษะทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ ทักษะการ
เรียงล าดับ ทักษะการนับ และทักษะการจัดหมวดหมู่ เพราะว่า การได้รับประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ ท าให้เด็กมี
ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุมีผล และใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างดี ทักษะทางคณิตศาสตร์จึงเป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่ง เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ของเด็กต่อไป หากเด็กได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ และเรียนรู้
จากการใช้สื่อการสอนที่เป็นรูปธรรม จะส่งผลให้มีทักษะกระบวนการทางความคิด พัฒนาความสามารถด้านต่าง ๆ  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการใช้เกมการศึกษา 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ เด็กปฐมวัยชาย – หญิง จ านวน 140 คน ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น
อนุบาลปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน)  
 กลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กปฐมวัยชาย – หญิง ชั้นอนุบาล 3 ห้อง 1 อายุ 5-6 ปี จ านวน 16 คน ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) ใช้การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
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กรอบแนวคิดการวิจัย  
  
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการด าเนินงานวิจัย 
 
วิธีด้าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้เกมการศึกษา  ผู้วิจัยด าเนินการ
ศึกษาตามขั้นตอน ดังนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ เด็กปฐมวัยชาย – หญิง จ านวน 140 คน ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น
อนุบาลปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน)  
 กลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กปฐมวัยชาย – หญิง ชั้นอนุบาล 3 ห้อง 1 อายุ 5-6 ปี จ านวน 16 คน ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) ใช้การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
 1. แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษา 
 2. แบบประเมินทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 
 1. ขั นตอนการจัดท้าแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษา 
     1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา และเอกสารหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560  
     1.2 จัดแผนการจัดประสบการณ์ กิจกรรมเกมการศึกษา จ านวน 10 แผน ได้แก่ 1) เกมสนุกนับกับ
หลอดหลากสี 2) เกมสัตว์แสนสนุก 3) เกมสนุกนับจ านวนผลไม้ 4) เกมจับคู่นับจ านวน 5) เกมยานพาหนะแสนสนุก 
6) เกมรูปทรง 7) เกมดอกไม้แสนสวย 8) เกมตัวเลขหรรษา 9) เกมจับคู่ภาพกับเงา 10) เกมผลไม้แสนอร่อย 
     1.3 น าแผนการจัดประสบการณ์ กิจกรรมเกมการศึกษาให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบ
ความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 อยู่ในช่วงมีคุณภาพในระดับมาก 
และได้ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาตามค าแนะของผู้เชี่ยวชาญ  
     1.4 น าแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษาไปด าเนินการใช้ 
 2. ขั นตอนการจัดท้าแบบประเมินทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 
 2.1 ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 
 2.2 สร้างคู่มือประเมินทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย มีลักษณะเป็นแบบวัดทักษะ ซึ่งทักษะ
ทางคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย ทักษะการเรียงล าดับ ทักษะการนับ และทักษะการจัดหมวดหมู่ ซึ่งมีจ านวนทั้งหมด 
18 ข้อ ประกอบด้วย ทักษะการเรียงล าดับ จ านวน 6 ข้อ ทักษะการนับ จ านวน 6 ข้อ และทักษะการจัดหมวดหมู่ 
จ านวน 6 ข้อ โดยมีคะแนนข้อละ 1 คะแนน มีคะแนนรวมทั้งหมด 18 คะแนน 
 2.3 น าแบบประเมินทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบ
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยมีค่าความสอดสอดคล้องระหว่าง 0.67 – 1.00 และได้ปรับปรุงแก้ไขคู่มือประเมิน
ทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ตามค าแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
 2.4 น าแบบประเมินทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยไปด าเนินการใช้ต่อไป 
 

การจัดกิจกรรมโดยใช้
เกมการศึกษา 

ทักษะคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 
ประกอบด้วย 3 ทักษะ ได้แก่ 
1) ทักษาการเรียงล าดับ 
2) ทักษะการนับ 
3) ทักษะการจัดหมวดหมู่ 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งการด าเนินการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

 1. ระยะก่อนการทดลอง ผู้วิจัยด าเนินการประเมินก่อนการจัดกิจกรรมโดยน าแบบประเมิน
ทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยไปทดสอบกับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 กลุ่มตัวอย่างจ านวน 16 คน ใช้เวลา
ทดสอบทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 20 นาที  
 2. ระยะเวลาด าเนินการทดลอง ผู้วิจัยด าเนินตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทักษะทาง
คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้เกมการศึกษา และใช้เวลาในการท ากิจกรรม 10 ครั้ง  ครั้งละ 30 นาที  
 3. ระยะหลังการทดลอง เมื่อครบ 10 ครั้ง ผู้วิจัยด าเนินการประเมินหลังการจัดกิจกรรมโดยน า
แบบประเมินทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชุดเดิมไปทดสอบกับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 กลุ่มตัวอย่างจ านวน 
16 คน ใช้เวลาทดสอบทักษะทางคณิตศาสตร์สของเด็กปฐมวัย 20 นาที  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.น าคะแนนที่ได้จากแบบประเมินทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการจัด
กิจกรรม มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2.เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบประเมินทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลัง
การท ากิจกรรม 
 
ผลการวิจัย 
 เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการใช้เกมการศึกษา แสดงผล
ดังตาราง 1-2 
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนแบบประเมินทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการท า
กิจกรรม 

(n=16) 
กลุ่มตัวอย่าง 𝑥̅̅ S.D. 

ก่อนการจัดกิจกรรม 11.70 0.48 
หลังการจัดกิจกรรม 17.46 0.17 

  
จากตาราง 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยหลังการท ากิจกรรมสูงกว่า

ก่อนการท ากิจกรรม  
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนแบบประเมินทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยรายด้าน ก่อนและหลัง
การท ากิจกรรม 

(n=16) 

ทักษะทางคณิศาสตร์ 
คะแนน 

ก่อน หลัง 
𝑥̅̅ S.D. 𝑥̅̅ S.D. 

1.ทักษะการเรียงล้าดับ 3.42 0.50 5.76 0.20 
  1.1 การเรียงล าดับจากใหญ่ไปเล็ก 1.80 0.49 2.82 0.25 
  1.2 การเรียงล าดับจากเล็กไปใหญ่ 1.62 0.50 2.82 0.25 
2. ทักษะการนับ 3.84 0.48 5.82 0.17 
  2.1 การนับจ านวน 3.84 0.48 5.82 0.17 
3. ทักษะการจัดหมวดหมู ่ 4.38 0.45 5.88 0.14 
   3.1 การจัดหมวดหมู่รูปร่างกับรูปทรง 4.38 0.45 5.88 0.14 

  



 
 
 

398 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ 
ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 2 
15 มีนาคม 2565 

จากตาราง 2 พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยรายด้านหลังการทดลองสูง
กว่าก่อนการทดลอง และพบว่าด้านทักษะการเรียงล าดับมีค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
เพิ่มขึ้นมากที่สุด รวมทั้งพบว่าทักษะการเรียงล าดับ เรื่อง การเรียงล าดับจากเล็กไปใหญ่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะ
ทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยเพิ่มขึ้นมากที่สุด 
 จากการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้เกมการศึกษา พบว่าเด็กปฐมวัยมีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนทักษะทางคณิตศาสตร์หลงัการท ากิจกรรม (𝑥̅̅ = 17.46 , S.D. = 0.17) สูงกว่าก่อนการท ากิจกรรม  
(𝑥̅ ̅= 11.70 , S.D. = 0.48) 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวัย ก่อนและหลังการใช้เกมการศึกษา ผลการศึกษาวิจัยชั้นเรียน สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้  
 การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้เกมการศึกษาพบว่าเด็กปฐมวัยมีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยหลังการท ากิจกรรม (𝑥̅̅ = 17.46 , S.D. = 0.17) สูงกว่าก่อนการท า
กิจกรรม (𝑥̅̅ = 11.70 , S.D. = 0.48) และพบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยราย
ด้านหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง รวมทั้งด้านทักษะการเรียงล าดับมีค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะทาง
คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยเพิ่มขึ้นมากที่สุด เนื่องจากกิจกรรมเกมการศึกษาเป็นกิจกรรมที่มีลักษณะให้เด็กได้ลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน โดย 1 เกม เด็กได้ฝึกทักษะการนับ ทักษะการเรียงล าดับ และทักษะการจัดหมวดหมู่ 
เช่น เกมสัตว์แสนสนุก เด็กเริ่มเล่นจากการนับจ านวนก่อนว่ามีสัตว์ทั้งหมดกี่จ านวน จากนั้นเด็กก็จะมีการจ าแนกจัด
หมวดหมู่ว่ามีสัตว์ทั้งหมดกี่ประเภท และมีการนับว่าในแต่ละประเภทมีสัตว์ทั้งหมดกี่ตัว สุดท้ายเด็กเรียงล าดับภาพ
สัตว์จากใหญ่ไปเล็กและจากเล็กไปใหญ่ และอีกหนึ่งตัวอย่างเกมการศึกษาที่เด็กได้ฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ คือ 
เกมสนุกนับกับหลอดหลากสี เริ่มแรกเด็กเริ่มจับบัตรภาพตัวเลขขึ้นมา 1 ตัวเลข แล้วนับหลอดตามจ านวนตัวเลขที่
จับได้ จากนั้นน าหลอดหลากสีมาแยกสีแต่ละสี พร้อมทั้งเรียงล าดับจากต่ าไปสูงและเรียงล าดับจากสูงไปต่ าของ
หลอดหลากสี จากเกมการศึกษาที่เด็กได้เล่นแสดงให้เห็นว่าเด็กเกิดทักษะทางคณิศาสตร์ทั้ง 3 ทักษะ ได้แก่ ทักษะ
การนับ ทักษะการเรียงล าดับ และทักษะการจัดหมวดหมู่ รวมทั้งท าให้เด็กเกิดเจตคติที่ดีต่อคณิศาสตร์ เด็กเกิดความ
สนุกสนาน สนใจ ใฝ่รู้ และมีความสุขตลอดการท ากิจกรรม อีกทั้งจะท า ให้เด็กเกิดเจตคติที่ดีต่อทักษะทาง
คณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ สุคนธ์ สินธพานนท์ (2551, หน้า 131) กล่าวว่า เกมเป็นสื่อการสอนที่ท าให้
ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจที่จะเรียนในบทเรียนนั้นๆ ดังนั้น เกมจึงมีคุณค่าและประโยชน์ต่อผู้เรียน คือ จูงใจอยากให้ผู้เรียน
เรียนรู้เป็นการสร้างบรรยากาศเรียนรู้ที่ดีให้แก่ผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิด การใช้ภาษา การฟัง พูด 
อ่าน เขียน ให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถของตนที่มีอยู่ได้เต็มที่ ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้และภาคภูมิใจในตนเองท า
ให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีในการเรียน เกมจะดึงดูดใจให้ผู้เรียนอยากเรียน ไม่เกิดความเบื่อหน่าย แต่ท าให้เกิดความ
เพลิดเพลินตลอดบทเรียนจนจบ สอดคล้องงานวิจัยของ พรทิพย กันทาสม (2252, หน้า 55-56) ที่พบวา แผนการ
จัดประสบการณโดยใชกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาความพรอมทางคณิตศาสตร์ในด้านการจับคู  การจัด
ประเภท การเปรียบเทียบ และการจัดล าดับของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 สามารถน าไปใชกับนักเรียนอนุบาล 2 ได้
อย่างเหมาะสม ผลการใชเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาความพรอมทางคณิตศาสตร์ คะแนนความพรอมทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ในด้านการจับคู การจัดประเภท การเปรียบเทียบ และการจัดล าดับ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
93.33 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว คือ ร้อยละ 70 พฤติกรรมการเล่นเกมการศึกษาของนักเรียน ชั้นอนุบาล 2 ทั้ง 5 
ด้าน ได้แก่ ดานความสมใจและการมีสวนร่วม ด้านการรูจักการสังเกตและการแกปญหา ด้านการมีน้ าใจช่วยเหลือ
ผู้อื่น ดานความสนุกสนานเพลิดเพลิน และด้านการเก็บเกมหลังเลิกเล่น มีพฤติกรรมอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ดารุณี ชนะกาญจน์ (2547) ได้ศึกษา การพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็ก
อนุบาลโดยการใช้เกมการศึกษาและแบบฝึกหัด โดยวัดความพร้อม 6 ด้าน คือ การวัด การเรียนรู้เรื่องรูปทรง การ
นับการเปรียบเทียบ การจัดประเภท การจัดหมวดหมู่ และการจัดล าดับ ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยทั้ง 2 กลุ่ม มี
ความพร้อมแตกต่างกันในทุก ๆ ด้าน คือ กลุ่มที่ได้รับประสบการณ์โดยเกมการศึกษามีความพร้อมสูงกว่าใน 5 ด้าน 
ส่วนกลุ่มที่ได้รับประสบการณ์โดยแบบฝึกหัดมีความพร้อมสูงกว่าในด้านการจัดหมวดหมู่และการจัดประเภท และยัง
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สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ กนกพิชญ์ ศรีสวัสดิ์ (2555, หน้า 85) ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมเกมการศึกษา
ด้านการเรียงล าดับเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เด็ก
ปฐมวัย ชั้นอนุบาลปี ที่ 2/3 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลพระลับ อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น จ านวน 30 คน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยแผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาด้านการ
เรียงล าดับ เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย มีคะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนสูงกวาก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะด้านการเรียงล าดับ 
พบว่า นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนปนเล่นท าให้นักเรียนมีความสนุกสนาน รู้จักสังเกต 
จ าแนกแยกแยะ จัดกลุ่มและสรุปประเมิน มีผลท าให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ด้านการเรียงล าดับ
สูงขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ควรมีเกมที่หลากหลาย และสามารถเพิ่มความท้าทายให้กับเด็กบางกลุ่มที่สามารถเล่นและเข้าใจ
ได้อย่างรวดเร็ว  
 2. ในการแนะน าวิธีการเล่นเกมการศึกษา แต่ละเกม ครูควรมั่นใจว่าเด็กเข้าใจวิธีการเล่นเกมแต่ละ
เกมเป็นอย่างดี หากพบว่าเด็กยังไม่เข้าใจหรือมีปัญหา ครูควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการเล่นกับเด็ก 
 3. การจัดประสบการณ์โดยใช้เกมการศึกษาครูผู้สอนควรแบ่งกลุ่มโดยคละเด็ก  ที่มีความสามารถ
แตกต่างกัน เพื่อให้เด็กฝึกฝนการยอมรับผู้อื่น เป็นการเรียนรู้การเข้าสังคม กล้าพูด กล้าคิด และท าตามกติกา 
 4. การจัดประสบการณ์โดยใช้เกมการศึกษาครูผู้สอนควรมีค าถามกระตุ้นให้เด็กได้คิด เพราะค าถาม
เป็นสิ่งเร้าที่ดี จะช่วยให้เด็กได้พัฒนาการคิด และครูผู้สอนควรเลือกใช้ค าถามให้เหมาะสมกับกิจกรรม เพื่อน าเข้าสู่
กิจกรรม เร้าความสนใจของเด็ก หรือเพื่อทบทวนความจ า ในสิ่งที่เด็กเรียนรู้มาแล้ว ก่อนที่จะใช้ค าถามระดับสูง
เพื่อให้เด็กได้พัฒนาการคิดในระดับสูงยิ่งขึ้น 
 ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยครั งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาความสามารถทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้เกมการศึกษาในด้านอื่นๆ เช่น 
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้านการเปรียบเทียบ การชั่ง ตวง วัด เป็นต้น 
 2. ในการท าวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ครั้งต่อไป อาจจะศึกษาวิธีการจัด 
ประสบการณ์อื่นๆ เช่น รูปแบบการสอนแบบโครงงาน รูปแบบการสอนแบบ STEM เป็นต้น 
 3. ควรมีการศึกษาผลการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะด้านอื่นๆของเด็ก
ปฐมวัย เช่น การจัดประสบการณ์โดยใช้เกมการศึกษาพัฒนาความสามารถทางภาษา ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ 
และความสามารถการคิดวิเคราะห์ เป็นต้น 
 

เอกสารอ้างอิง 
กนกพิชญ์ ศรีสวัสดิ์. (2555). การพัฒนากิจกรรมเกมการศึกษาด้านการเรียงล้าดับเพื่อส่งเสริม ทักษะพื นฐานทาง

คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์ 

การเกษตรแห่งประเทศไทย. 
ดารุณี ชนะกาญจน์. (2547). การพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กอนุบาลโดยใช้เกมการศึกษาและ

แบบฝึกหัด. [Online]. Available: https://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=. 
&searcharg=b1353207 [2565, กุมภาพันธ์ 3]. 

พรทิพย กันทาสม. (2552). ผลการใชเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาความพรอมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย. การ
ค้นคว้าแอบบอิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประถมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 

วรรณี วัจนสวัสดิ์. (2552). ทักษะพื นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมเกมการศึกษาลอตโต . 
วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร. 



 
 
 

400 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ 
ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 2 
15 มีนาคม 2565 

สกล ป้องค าสิงห์. (2553). การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์เกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติส้าหรับเตรียม
ทักษะพื นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม.  

สุคนธ์ สินธพานนท์. (2551). นวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพของเยาวชนการใช้เกมประกอบการ
สอน (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ : 9119 เทคนิคพริ้นตร้ิง. 

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.(2560). 
คูม่ือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย จ ากัด. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


