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บทคัดยอ 

ผลการวิจัยพบวา 
    ผลการวิจัยช้ันเรียนในเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหพบวาเด็กปฐมวัยมคีะแนน
ความกาวหนาสูงข้ึนทุกคนและมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรยีนมีคาเทากับ 5.11 และ 9.02 ตามลําดับ และมี
คารอยละความกาวหนาท้ังช้ันเรียนเทากับ 42 
คําสําคญั: ความสามารถในการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัย /กิจกรรมเกมการศึกษา 
       

Abstract 
 The purpose of this research was to compare the analytical abilities of pre-school 
children using the educational games of kindergarten students before and after the activities. The 
study population consisted of 34 male and female students studying at Kindergarten, 3 schools, 
Wat Don Kaew School, semester 2, academic year 2017. The tools used to collect data were: 
Experience Plan Educational Media Kit and the 10th Analytical Thinking Test with built-in tools. 
The duration of the experiment was 10 times. Statistics used in data analysis was percentage 
progress. The results of this study showed that pre-school children had higher progress scores 
and had an average of 9.02 and 5.11 before and after school, respectively. 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 เด็กเปนทรัพยากรท่ีมีคายิ่งเปนความหวังของครอบครัว เปนผูสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมและเปน
มนุษยชาติ เปนพลังสาํคัญในการพัฒนาประเทศ อนาคตของประเทศชาติจึงข้ึนอยูกับคุณภาพของเด็ก เด็กท่ีมีความ
สมบูรณท้ังทางดานรางกาย จติใจ มีพัฒนาการในทุก ๆ ดาน ท่ีเหมาะสมกับวัย ไมวาจะเปนพัฒนาการทางดาน
รางกาย สติปญญา อารมณ สังคมและจริยธรรม จะเปนผูท่ีสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขและเปน
ประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ  เด็กในวัยเริม่แรกของชีวิต หรือท่ีเรียกวา “เด็กปฐมวัย” คือ วัยตัง้แตแรกเกิด
จนถึง 8 ป จัดไดวาเปนระยะท่ีสําคัญท่ีสุดของชีวิต ท้ังดานรางกาย อารมณ สังคม บุคลิกภาพ โดยเฉพาะดาน
สติปญญา จะเจรญิมากท่ีสุดในชวงน้ี และพัฒนาการใด ๆ ในวัยน้ีจะเปนพ้ืนฐานท่ีมีความสําคัญตอพัฒนาการในชวง
อ่ืน ๆ ของชีวิตเปนอยางมาก ( ณัฐพร ตุก ไชยเดช . 2550 ) 
 การคิด จึงเปนสวนหน่ึงของการจดัประสบการณใหกับเด็กปฐมวัยท่ีเช่ือวาสามารถพัฒนาเด็กในหลาย ๆ 
ดานเปนรูปแบบท่ีเนนการจดัประสบการณท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางเปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาหาความรูอยางลุม
ลึก การพัฒนาทักษะการคดิเปนความสามารถของสมองท่ีประมวลขอมูลท่ีไดจากการรับรูมาสรางเปนองคความรูใน
ตน ซึ่งสามารถพัฒนาข้ึนไดตั้งแตวัยเรียน กระบวนการคดิจึงเปนสิ่งท่ีโรงเรียนตองจัดใหผูเรียนทุกระดบัช้ัน 
เชนเดียวกับการศึกษาปฐมวัย ซึ่งปรากฏใหเห็นเดนชัดในหลักสตูรการศึกษาปฐมวัย 2546 ในการกําหนดจุดหมาย
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ซึ่งถือเปนมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของหลักสตูรการศึกษาปฐมวัย 2546 สําหรับเด็กอายุ 3-5 ป ขอท่ี 10 
เก่ียวกับเรื่องการคดิและแกปญหา ครูปฐมวัยและผูเก่ียวของตองพิจารณาในการจัดประสบการณเพ่ือสงเสริมการคิด
ใหเหมาะสมกับเด็กแตละวัย โดยนําสาระการเรียนรูเปนสื่อกลาง ในการจัดกิจกรรมใหเด็กแตละวัยในลักษณะบูรณา
การไมเนนเน้ือหา การทองจําใหฝกทักษะท่ีสําคัญและจาเปนสําหรับเด็ก (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 26) การจัด
ประสบการณใหเด็กปฐมวัยไดเรยีนรูโดยใหเด็กลงมือปฏิบัตจิริงผานประสาทสัมผัสท้ัง 5 เพ่ือใหเกิดความรูและถือวา
ผูเรยีนมีความสําคญั สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จติใจ สังคม และสติปญญา ให
เปนไปตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพของเด็ก (กัลยรตัน เสง่ียมแกว. 2555: 8) 
 จะเห็นไดวากระบวนการคดิมีความสําคญัตอการพัฒนาผูเรียนเปนอยางมาก ซึ่งแนวทางดังกลาว
สอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเขาสูโลกยุคศตวรรตท่ี 21 โดยมุง
สงเสริมผูเรียนมีคณุธรรมรักความเปนไทย ใหมีทักษะการคดิวิเคราะห สรางสรรค มีทักษะดานเทคโนโลยี สามารถ
ทางานรวมกับผูอ่ืนและสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมโลกไดสรางสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 2) 
กระบวนการคดิวิเคราะหเปนกระบวนการท่ีประกอบดวยข้ันตอนตั้งแตจุดเริ่มตนโดยทาความเขาใจปญหาแลว
รวบรวมขอมลูนามาวิเคราะหและคาดเดาคําตอบจากน้ันหาขอมูลมาประกอบอยางมีเหตผุลเพ่ือสรุปใหใกลเคียงกับ
การคาดเดาและสดุทายจะสามารถแกปญหาท้ังหลายจนสามารถนําไปประยุกตใชแกปญหา (ปุณณญาณ ขาน่ิม. 
2554: 31) 
 นอกจากน้ันปญหาความสามารถทางดานการคิดวิเคราะหเปนปญหาสําคัญท่ีมีผลกระทบโดยตรงตอตวัเด็ก
เองและเปนอุปสรรคตอการเรียน ขณะเดียวกันก็จะมีผลกระทบตอสงัคมในอนาคตเพราะเด็กจะตองเตบิโตเปน
ผูใหญ ซึ่งควรเปนผูใหญท่ีมีคุณภาพ มีความสามารถในการคดิวิเคราะห รูจักแกปญหาตางๆ ในหนาท่ีการงานและ
การดํารงชีวิตการจัดประสบการณใหกับเด็กยังขาดกระบวนการแสวงหาความรู ขาดทักษะการคิด ขาดการปฏิบัติ
โดยใชประสาทสมัผสัท้ังหา ในการเรียนรู ขาดกิจกรรมการจัดประสบการณท่ีใชกระบวนการคิด การจดั
ประสบการณแบบวิทยาศาสตรจึงเปนสิ่งสําคญัเน่ืองจากเปนการจัดประสบการณ การเรียนรูท่ีสงเสรมิพัฒนาการ
ทางปญญาเปนความสามารถทางสมองท่ีสงเสริมความสามารถทางดานการคดิวิเคราะหเรื่องราวตาง ๆ ชวยฝกให
เปนคนชางสังเกตและมีความเขาใจสิ่งตาง ๆ รอบตัว ซึ่งเปนพ้ืนฐานของการคิดดวยวิธีทางวิทยาศาสตร โดยใหเด็ก
รูจักนําเอาประสาทสัมผัสท้ังหาคือ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวกายมาใชในการสังเกตและตัดสินแกปญหาใหเด็กไดรับ
ความรูอยางกวางขวางจากการท่ีไดสังเกตสิ่งตางๆ และลงมือปฏิบัตดิวยตนเอง โดยจัดใหสอดคลองกับวัยและความ
สนใจของเด็ก จนสามารถคดิคนคาํตอบดวยตนเองและสรางองคความรูได 
 เกมการศึกษาเปนสื่อการเรยีนรูและกิจกรรมหลักตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ท่ีใชจัด
กิจกรรมการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย เพ่ือพัฒนาเด็กใหเกิดคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
และเนนทางดานสติปญญาหรือการคิดใหแกเด็ก เกมการศึกษามีหลายประเภท มีรูปแบบและวิธีเลนแตกตางกันไป 
สิ่งสําคญัประการหน่ึงท่ีจะชวยสงเสริมความคิดใหแกเด็กคือ การเลนเกมการศึกษาควรมีคําถามกระตุนใหเด็กไดคิด
ดวย เพราะตามธรรมชาติของเด็กมีความสงสัยใครรูอยูเสมอ และเมือ่เด็กไดรับการกระตุนดวยคําถามซึ่งเปนสิ่งเราท่ี
ดีชวนใหเด็กสงสยั จูงใจใหเด็กเกิดพฤติกรรมการเรียนรู และพัฒนาศกัยภาพทางความคิดท่ีเด็กมีอยูในตัว ตนใหกาว
ข้ึนสูขีดสูงสุด และเมื่อผูใหญเขาใจธรรมชาติของเด็กไดใหการสนับสนุนเด็กหรือตอบ สนองเด็กดวยความเต็มใจท่ีจะ
ตอบแกเด็ก เด็กก็เกิดความพรอมท่ีจะเรียนรู โดยปกติแลวเด็กปฐม วัยจะชางสังเกตและสํารวจสิ่งตางๆท่ีอยูแวดลอม
ตัวเอง เมื่อจัดอุปกรณหรือสิ่งเรามาใหเด็กพัฒนา การสังเกต โดยใชประสาทสัมผัสรับรูทุกดาน เด็กจะพัฒนาการคิด
ไดอยางดี เกมการศึกษาเปนสิ่งเราท่ีดี เปนสื่อและกิจกรรมท่ีเด็กสังเกตเห็นไดอยางเดนชัด เปรียบเทียบหาความ
แตกตางของสิ่ง ของหรือหารายละเอียดบางอยางในภาพขณะเดียวกันมีคําถามชวนใหเด็กสังเกตมากข้ึน ไดคิด จะ
ชวยใหเด็กมีการพัฒนาเปนผูใฝรูและหาความจริงจากสิ่งท่ีเห็น หรือไดคิด ชวยใหเด็กกลาแสดงออก เรยีนรูท่ีฟงผูอ่ืน
ไดตอไป(ผูชวยศาสตราจารย บุบผา . 2012-2013) 
 จากความสําคัญและสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงไดสนใจท่ีจะศึกษาการพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะหของเด็กปฐมวัยโดยใชกิจกรรมเกมการศึกษานํามาพัฒนาใหเด็กเกิดการคดิวิเคราะห และสามารถสรางองค
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ความรูไดดวยตนเอง นอกจากน้ีเดก็จะไดรับประสบการณตรง เรียนรูจากการกระทําของตนเอง ซึ่งเปนการพัฒนา
ความคิดอยางเปนระบบ ซึ่งผลจากการวิจัยครั้งน้ีจะเปนประโยชนกับครูและผูท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาแกเด็ก
ปฐมวัยจะไดใชเปนแนวในการจดัประสบการณเพ่ือใหเกิดการพัฒนาความสามารถดานอ่ืน ๆ ท่ีดียิ่งข้ึนแกเด็กปฐมวัย
สืบตอไป 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยกอนและหลังไดรับการจดักิจกรรมเกม
การศึกษา 
 
ขอบเขตการวิจัย 
        ดานเน้ือหา 
 เน้ือหา ท่ีนํามาจัดทําแผนการจดัการเรยีนรูการจัดกิจกรรมเกมการศกึษา ครอบคลุมเน้ือหาทักษะการคิด
วิเคราะหและเกมการศึกษาของเดก็ปฐมวัยช้ันอนุบาล 3 
         ดานตัวแปร 
 ตัวแปรตน ไดแก กิจกรรมเกมการศึกษา 
 ตัวแปรตาม ไดแก ความสามารถในการคิดวิเคราะห 
    กรอบแนวคิดการวิจัย 
  

 
 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
       ประชากรและกลุมตัวอยาง 
              ประชากรท่ีศึกษา ไดแก นักเรียนชาย – หญิง อายุระหวาง 4-5ปจํานวน 34 คน ท่ีกําลังศกึษาอยู ช้ัน
อนุบาล 3โรงเรยีนเทศบาลวันดอนแกว ภาคเรียน 2 ปการศึกษา 2560 
      เครื่องมือวิจัย 
              1.ชุดกิจกรรมเกมการศึกษา 10เกม 
    2.   แผนการจัดประสบการณโดยใชกิจกรรมเกมการศึกษา10 ครัง้ 
    3.  แบบทดสอบวัดทักษะทางคณิตศาสตร จํานวน 10 ขอ 
    การเก็บรวบรวมขอมูล 
               นําแผนการจัดประสบการณโดยใชกระบวนการณทางคณิตศาสตรท่ีปรับปรุงแลวปดกิจกรรมกับเด็ก
ปฐมวัย  จํานวน 10 สัปดาห  สัปดาหละ 1วัน 
     การวิเคราะหขอมูล 
             เปรียบเทียบคะแนนรอยละความกาวหนาการคิดวิเคราะหโดยใชเกมการศึกษาของนักเรียนช้ันอนุบาล 3 
ทุกคนกอนและหลังการจัดกิจกรรม 
    ผลการวิเคราะหขอมลู  
 ตารางท่ี 1 ผลการเปรยีบเทียบคะแนนรอยละความกาวหนาการคิดวิเคราะหโดยใชเกมการศึกษาของ
นักเรียนช้ันอนุบาล 3 ทุกคนกอนและหลังการจัดกิจกรรม 

กิจกรรมเกมการศึกษา ความสามารถในการคดิวิเคราะห 
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เลข
ท่ี 

คะแนน 
กอน 

คะแนน 
หลัง 

ผลตาง
คะแนน 

รอยละ 
ความกาวหนา 

1 5 10 5 50 
2 4 9 5 50 
3 5 9 4 40 
4 6 10 4 40 
5 5 8 3 30 
6 5 10 5 50 
7 4 8 4 40 
8 5 9 4 40 
9 6 9 3 30 
10 4 8 4 40 
11 5 10 5 50 
12 6 8 2 20 
13 4 8 4 40 
14 5 8 3 30 
15 7 10 3 30 
16 5 10 5 50 
17 6 10 4 40 
18 4 9 5 50 
19 5 10 5 50 
20 4 9 5 50 
21 5 9 4 40 
22 6 10 4 40 
23 5 8 3 30 
24 5 10 5 50 
25 4 8 4 40 
26 5 9 4 40 
27 6 9 3 30 
28 4 8 4 40 
29 5 10 5 50 
30 6 8 2 20 
-31 4 8 4 40 
32 5 8 3 30 
33 7 10 3 30 
34 7 10 3 30 

 
 

จากตารางท่ี 1 พบวาโดยภาพรวมคะแนนรอยละความกาวหนาของนักเรียนเพ่ิมข้ึนทุกคน ตั้งแต 2 คะแนนถึง 5 
คะแนน แสดงวานักเรียนปฐมวัยท่ีไดรับการทํากิจกรรมเกมการศึกษาพัฒนาดานการคดิวิเคราะห มีคะแนนรอยละ
ความกาวหนาสูงทุกคน 
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ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบผลคะแนนรอยละความกาวหนาของนักเรยีนช้ันอนุบาล 3 ท้ังช้ันเรียนกอนและหลังการจดั
กิจกรรม 
คะแนนเฉลี่ยกอนการจัดกจิกรรม คะแนนเฉลี่ยหลังการจัดกิจกรรม คะแนนรอยละความกาวหนาท้ังชั้น

เรียน 
5.11 9.02 42 

 

สรุปผลการวิจัย 
 เด็กปฐมวัยช้ันอนุบาล 3 จํานวน 34 คน มีคะแนนรอยละความกาวหนาเพ่ิมข้ึนทุกคน ตั้งแต 2 ถึง 5 
คะแนน และมีคะแนนรอยละความกาวหนาท้ังช้ันเรียนเทากับ 42 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือเปรียบเทียบการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัย โดยใชชุดสื่อเกม
การศึกษาของนักเรียนช้ันอนุบาล 1 กอนและหลังการจดักิจกรรมผลการศึกษาวิจัยพบวา คะแนนรอยละ
ความกาวหนาเพ่ิมข้ึนทุกคนท่ีเปนเชนน้ี เพราะเกมการศึกษาท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมาน้ันมรีูปภาพสีสันท่ีสดใส มีเกมหลาย
อยางใหเด็กไดผลัดเปลี่ยนเวียนมาเลน ซึ่งผูชวยศาสตราจารย บุบผา เรืองรอง ( 2556) กลาววา เกมการศึกษาเปน
สื่อการเรียนรูและกิจกรรมหลักตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ท่ีใชจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับ
เด็กปฐมวัย เพ่ือพัฒนาเด็กใหเกิดคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และเนนทางดาน
สติปญญาหรือการคดิใหแกเด็ก สาํนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2536 : 32) กลาววา เกม
การศึกษา (Diclaetic Game) เปนกิจกรรมการเลนท่ีชวยสงเสริมใหผูเรยีนเกิดการเรียนรูเพ่ือเปนพ้ืนฐานการศึกษา 
มีครูและกติกาการเลนมีกระบวนการเลนเปนสิ่งท่ีเรากอใหเกิดการเรยีนรูดวยความสนุกสนาน บุญชู สน่ันเสียง 
(2527 : 29) กลาววา เกมการศึกษาเปนเครื่องชวยสอนท่ีจะชวยใหผูเรยีนไดรับความพอใจและความสนุกสนาน อีก
ท้ังยังทาทายท่ีจะใหเด็กเลนเสมอ ชวยใหเด็กมีความพรอมไดทุกดาน แตเนนดานสติปญญา เด็กจะใชประสาทสัมผัส
กับ กลามเน้ือมือ ฝกการสังเกต เปรียบเทียบในเรื่องรูปทรง จําแนกประเภท และฝกหาเหตุผล 
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