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 การวิจยัครั้งนีม้ีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาเปรียบเทยีบการคดิอุปนัยของเดก็ปฐมวยัที่เลนเกม

การศึกษาเรียงลําดับ  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัครัง้นี ้คือเด็กปฐมวยัชาย-หญงิ อายุ4-5 ป ที่กาํลงัศึกษา
อยูในชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยธุยา จาํนวน 25 คน ซึง่ไดมาโดยวิธกีารสุมอยางงาย ผูวิจยัไดดําเนนิการทดลองดวยตนเอง 
รวมระยะเวลาในการทดลองทั้งสิน้ 8 สัปดาห สัปดาหละ 5 วนั วันละ 20 นาที การวจิยัครั้งนี้ผูวิจัยได
ดําเนนิการทดลองตามแผนการวิจยัแบบ One - Group Pretest Posttest Design 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ เกมการศึกษาเรียงลําดับ และแบบทดสอบการคดิอุปนัย    
ซึ่งมีคาความเชื่อมั่น .87 สถติิที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ t-test สําหรับDependent Samples 
 ผลการวิจยัพบวา 
 เด็กปฐมวยัที่ไดรับการเลนเกมการศึกษาเรียงลําดับ มีการคิดอุปนัยสงูขึ้นอยางมนีัยสําคัญ  
ทางสถิติที่ระดบั .01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 INDUCTIVE  THINKING  OF  YOUNG  CHILDREN  ACQUIRED  SEQUENCING  DIDACTIC GAMES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AN   ABSTRACT 
BY 

JARUWAN   WONGSING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the  
Master of Education Degree in Early Childhood Education 

at Srinakharinwirot University 
May  2009 



Jaruwan Wongsing.  (2009).  Inductive  Thinking  of  Young  Children Acquired  Sequencing 
            Didactic  Game.  Master Thesis, M.Ed. (Early Childhood Education).  Bangkok: 
             Srinakarinwirot  Unversity.  Advisor Committee: Dr. Patana Chutpong, 
             Assist. Prof. Jiraporn Boonsong. 
 
             The  purposes  of  this  research  were  to  study  and  compare  the  inductive  thinking  
of  young  children  before  and  after  acquired  sequencing  didactic  game.    
 The  25  subjects  of  this  study  were  young  children,  both  boys  and  girls,  4 – 5 
years  old in kindergarten 2,  second  semester of  2008  acadamic  year.  They  were  simple  
randomly  seleced. The  experiment  was  carried  by  researcher  for  8 weeks,  5  days  per  
week,  20 minutes  per  day.  It  was  One – Group  Pretest – Posttest  Design. 
 The  research  tools  were;  The  Activily    Plan  for  Sequencing  Didactic  Games 
and The  Inductive  Thinking Test  for  Young  Children which has  the reliability of .87.       
The t – test for  dependent samples was  used  to  analyze  data. 
 The  research  result  revailed that;   
 The inductive  thinking  of  young  children  was  significantly higher  after  acquired  
the  sequencing  didactive  games  at .01  level.         
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ประกาศคุณูปการ 
 

 ปริญญานพินธฉบับนี้สําเร็จไดดัวยดีเพราะไดรับความกรณุานาการแนะนําและความอนุเคราะห
อยางดียิง่จากทานอาจารย ดร.พัฒนา  ชัชพงศ ประธานควบคมุปริญญานิพนธ ผูชวยศาสตราจารย จิราภรณ บุญสง 
กรรมการควบคุมปริญญานพินธ ที่ไดใหคําปรึกษา คําแนะนํา ขอคิด และตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ 
ดวยความเอาใจใสเปนอยางดีมาโดยตลอด  และขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย  
ดร.สิริมา ภิญโญอนันตพงษ และศาสตราจารย ศรียา นยิมธรรม กรรมการสอบปรญิญานิพนธทีก่รุณา 
ใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม ทําใหปริญญานพินธฉบับนี้สมบูรณยิ่งขึ้น ผูวิจยัรูสึกทราบซึง่ในความกรุณาและ
ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสงูไว ณ ทีน่ี ้
 ขอกราบขอบพระคุณทานอาจารย สุทธาทิพ ไชรัตนะ อาจารยบุญไท เจริญผล อาจารยนฤมล 
จันทรฉาย อาจารยวงษเงิน ปนนอย อาจารยธัญลักษณ ลีชวนคา อาจารยเยาวพรรณ ทิมทอง  ที่กรุณา
พิจารณาตรวจและใหคําแนะนําในการปรับปรุงแกไขเครื่องมือที่ใชในการทดลองและเก็บขอมูล ขอกราบ
ขอบพระคุณผูบริหารโรงเรียน ครูประจําชั้น และนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ที่ไดใหความรวมมือและอํานวยความสะดวกแกผูวิจัยในการ
ทดลองและเก็บขอมูลจนสําเร็จรุรวงดวยดี 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยสาขาการศึกษาปฐมวัยทุกทาน ที่กรุณาอบรมสั่งสอนและให
ความรู ขอกราบขอบพระคุณคุณพอชาตบุศย วงศสิงห คุณแมจิตราภรณ วงศสิงห และครอบครัว ที่ได
สนับสนุนและใหกําลังใจตลอดมา ขอขอบคุณเพื่อนนิสิตปริญญาโทวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย รุนที่ 24 ที่
ไดใหคําแนะนํา คําปรึกษา คอยชวยเหลือ และเปนกําลังใจในการทําปริญญานิพนธดวยดีตลอดมา 
 ขอขอบพระคุณทุกทานที่มิไดกลาวนามไว ณ ที่นี้ที่กรุณาใหความชวยเหลือ สนับสนุน และเปน
กําลังใจในการทําปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จสมบูรณยิ่งขึ้น คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากปริญญานิพนธ
ฉบับนี้ ขอมอบเปนเครื่องเทอดบูชาพระคุณของบิดา มารดา ผูมีพระคุณ และขออุทิศใหกับคุณปูผูลวงลับไป
แลว ที่ไดอบรมเลี้ยงดูใหโอกาสสนับสนุนและสงเสริมการศึกษา ใหความชวยเหลือทั้งทุนทรัพยและ
กําลังใจดวยดีตลอดมา รวมทั้งพระคุณของครูอาจารยทุกทานในอดีตและปจจุบันที่ไดประสิทธประสาท
ความรูใหผูวิจัยประสบความสําเร็จ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 เด็กเปนทรัพยากรที่สําคัญและมีคุณคาในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา ซึ่งการพัฒนา
ในวัยเด็กจะเปนพื้นฐานอันมั่นคงตอไปในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กปฐมวัย ซึ่งเปนชวงที่สําคัญ
ที่สุดสําหรับการพัฒนาของชีวิต ดังนั้นเด็กควรที่จะไดรับการพัฒนาอยางครบถวน ทั้งทางดานการ
อบรมเล้ียงดู การเอาใจใส ความรักและความอบอุน และพัฒนาการในทุกๆ ดาน ซึ่งเด็กปฐมวัยเปนวัย
เร่ิมตนของชีวิตมนุษย ซึ่งเปนที่ยอมรับกันวาเด็กตั้งแตแรกเกิดจนถึง 6 ป จะเปนระยะที่เด็กเกิดการเรียนรู
มากที่สุดในชีวิต (สุโขทัยธรรมธิราช. 2538: 5) การเรียนรูของเด็กนั้นก็มีสวนมาจากการเลนในชีวิตประจําวัน   ซึ่ง
การเลนทําใหเด็กไดเกิดการเรียนรูและเกิดความเขาใจในเรื่องตางๆ ดวยตัวของเด็กเอง (พัฒนา ชัชพงศ. 
2530: 113-114) การจัดกิจกรรมการเลนควรจัดใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับความสนใจกับเด็ก 
เพื่อสงเสริมใหเด็กไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพโดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาการทางดาน
สติปญญาจะพัฒนาสูงสุด (Bloom. 1964: 74) กลาวไววาเด็กในระยะปฐมวัยเปนวัยที่สามารถเรียนรู
มากที่สุดพัฒนาการดานตางๆ จะเจริญอยางรวดเร็วโดยเฉพาะพัฒนาการทางสติปญญา กลาวคือเมื่อ
เด็กอายุ 1 ป จะพัฒนา 20% เมื่ออายุ 4 ป จะพัฒนาเพิ่มข้ึนเปน 50%  และในชวงอายุ 4-8 ป จะพัฒนา
เพิ่มข้ึนอีก 30% เปน 80% สวนอีก 20% ที่เหลือจะพัฒนาเมื่ออายุ 8 ปข้ึนไป ซึ่งพัฒนาการทางดาน
สติปญญานั้น เพียเจต (Piaget) กลาววาความคิดของเด็กวัย 2-7 ปอยูในขั้นกอนปฏิบัติการทางสติปญญา 
(Preoperational Stage) ซึ่งแบงออกเปน 2 ชวง คือในชวงอายุ 2-4 ป เปนวัยที่มีเหตุผลเบื้องตนแต
เหตุผลของเด็กวัยนี้มีขอบเขตจํากัดอยู สวนในชวงอายุ 4-7 ป เด็กจะสามารถใชเหตุผลมาสรุปแกปญหาโดย
ไมตองวิเคราะหอยางระเอียดถี่ถวน การคิดหาเหตุผลนั้นขึ้นอยูกับส่ิงที่เด็กไดรับรู การพัฒนาการทาง
สติปญญาที่เกิดในเด็กวัยกอนประถมศึกษา จะเปนรากฐานใหแกการพัฒนาสิติปญญาในระดับตอๆไป 
การพัฒนาทางสิติปญญาของเด็กจะพัฒนาได จะขึ้นอยูกับเด็กไดมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม เด็กไดมี
โอกาสเรียนรูและใชประสาทสัมผัสในการรับรูส่ิงตางๆทั้งนี้อาจข้ึนอยูกับการจัดสภาพแวดลอมและการ
จัดประสบการณซึ่งเปนสิ่งสําคัญตอพัฒนาการของเด็ก บรูเนอร (Bruner. 1969) กลาวไววา พัฒนาการ
ทางความคิดและสติปญญาจะเกิดขึ้นจากการเรียนรูและขึ้นอยูกับส่ิงแวดลอมเปนสําคัญ  
 การคิดเปนทักษะพื้นฐานของการเรียนรูในสิ่งตางๆรวมทั้งเปนทักษะที่จําเปนในการดํารงชีวิต
ในประจําวัน เพราะการคิดชวยใหคนมีประสิทธิภาพมากขึ้น เปนจุดเริ่มตนใหคนเรากลาที่จะแสดงออก
ในสิ่งที่ดีงามและเปนประโยชน สามารถฟนผาอุปสรรคและแกปญหาตางๆ ได การจัดการศึกษาจึงควร
พัฒนาการคิดดานตรรก โคป (Copi. 1968: 1) กลาววา ตรรกศาสตร เปนศาสตรของการคิดใหเหตุผล 
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 จากความหมายของตรรกศาสตร อาจ สรุปไดวา การคิดเชิงตรรก หมายถึง การคิดที่เกี่ยวกับ
หลักการ กฎเกณฑในการใชเหตุผลเพื่อชวยในการแกปญหาใหมีประสิทธิภาพและการตัดสินใจโดย
แสดงความคิดออกมาเปนภาษาอยางมีเหตุผล ซึ่งทําใหเด็กเกิดทักษะการคิดมากขึ้น การคิดแบบอุปนัยจะ
เปนสวนหนึ่งของการคิดแบบตรรก รัฐกรณ  คิดการ และสุบิน ชาโต (2534: 23, 2538: 38) กลาวไววา การ
คิดโดยใชเหตุผลแบบอุปนัย จะชวยใหผูเรียนไดฝกการสังเกตพิจารณา เปรียบเทียบ วิเคราะห ฝกคิดอยาง
มีเหตุผลและสรุปกฎเกณฑหรือหลักการใหมๆตนเองรูจําคนควาหาความรูดวยตนเอง รวมทั้งเขาใจวิธี
แกปญหาในทางรูปธรรมได รัฐกรณ  คิดการ (2534: 18) กลาววา การคิดโดยใชเหตุผลแบบอุปนัยเปน
การศึกษาจากสวยยอย หรือตัวอยางแลวสรุปเปนกฎเกณฑโดยอาศัยการเปรียบเทียบหาเหตุผลจาก
ลักษณะเดนของตัวอยางหลายๆ ตัวอยางที่สังเกตเห็นแลวนํามาสรุปเปนเกณฑ การสอนแบบอุปนัย คือ 
การสอนที่ใหผูเรียนไปสูขอเท็จจริงตางๆ โดยการใหตัวอยาง เพื่อใหผูเรียนไดฝกการสังเกต เปรียบเทยีบความ
คลายคลึงและความแตกตางของตัวอยาง เพื่อที่จะไดมาดังขอสรุปเปนความคิดรวบยอดของตนเอง ซึ่งการ
คิดแบบอุปนัยเปนการชวยใหเด็กรูจักการสังเกต เปรียบเทียบ วิเคราะหและใชเหตุผลพิจารณาในสิ่ง
ตางๆ จนไดมาของขอสรุป ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงจําเปนตองจัดใหผูเรียนไดคิดและไดใชเหตุผลมากขึ้น 
 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความสามารถเต็มศักยภาพ โดยเฉพาะความสามรถในดาน
การคิดหาเหตุผลดานตรรกตั้งแตในระยะปฐมวัย เพียเจต (Piaget. 1970)  กลาววาความคิดของเด็กวัย 
2-7 ปอยูในขั้นกอนปฏิบัติการทางสติปญญา (Preoperational Stage) ซึ่งแบงออกเปน 2 ชวง คือในชวง
อายุ 2-4 ป เปนวัยที่มีเหตุผลเบ้ืองตนแตเหตุผลของเด็กวัยนี้มีขอบเขตจํากัดอยู สวนในชวงอายุ 4-7 ป 
เด็กจะสามารถใชเหตุผลมาสรุปแกปญหาโดยไมตองวิเคราะหอยางระเอียดถี่ถวน การคิดหาเหตุผล
นั้นขึ้นอยูกับส่ิงที่เด็กไดรับรู ซึ่งเฟรอเบล (Froebel. n.d.) เชื่อวาการเลนเปนการพัฒนาขึ้นสูงสุดของเด็ก 
และการพัฒนาตามธรรมชาติของเด็กจะเกิดขึ้นจากการเรียนรูส่ิงแวดลอม อีกทั้งชวยเสริมสรางพัฒนาการ
ทั้งทางดานรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม และสติปญญา (หรรษา นิลวิเชียร. 2535: 65) การจัด
ประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยควรจัดอยู ในรูปของกิจกรรมผานการเลนเพื ่อใหเด็กไดร ับ
ประสบการณตรงเกิดการเรียนรูผานสื่อที่เปนรูปธรรมมาสูนามธรรม เด็กมีโอกาสสังเกต สัมผัส สํารวจ 
คนควา ทดลองหาเหตุผล และไดรูจักการแกปญหาดวยตนเอง 
 สําหรับเด็กปฐมวัยการจัดสื่อและกิจกรรมควรเริ่มจากรูปธรรมไปสูนามธรรม การจัดสื่อตางๆ 
ใหเด็กไดเกิดการเรียนรูดวยตนเองสรางความเขาและรูความหมายมากกวาการจํา รวมทั้งการจัดกิจกรรม
ใหเกิดความสนุกสนานและไดรับความรูไปดวย เชน การเลนเกม ตอบล็อก ทายปญหา เปนตน 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2532ก: 243-244) ซึ่งการเลนเกมจะฝกใหเด็กสังเกต รูจักหาเหตุผล 
รูจักเปรียบเทียบ มีความละเอียดถี่ถวนพรอมทั้งรูจักนําไปใชในชีวิตประจําวัน (สํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ. 2536: 3-24) ซึ่งเกมการศึกษาเปนของเลนที่ชวยใหผูเลนเปนผูมีความ
สังเกตดี ชวยใหมองเห็นสิ่งที่ควรจะไดเห็น ไดฟง หรือคิดอยางรวดเร็ว เกมการศึกษาจะตางจากการเลน
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อยางอื่น เชน การเลนตุกตา เครื่องเลนสนาม หรือเกมทางพลศึกษาตรงที่วา แตละชุดจะมีวิธีเลน
โดยเฉพาะ ผูแบงสามารถตรวจสอบการเลนวาถูกตองหรือไมไดดวยตนเอง(สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ. 2541: 145-153) เกมการศึกษามีหลายประการ คือ เกมจับคู เกมภาพตัดตอ เกม
วางภาพตอปลาย(โดมิโน) เกมเรียงลําดับ เกมการจัดหมวดหมู เกมหาความสัมพันธระหวางภาพกับ
สัญลักษณ  เกมหาภาพที่มีความสัมพันธลําดับที่กําหนด เกมการสังเกตรายละเอียดของภาพ (ลอตโต) 
เกมหาความสัมพันธแบบอุปมาอุปมัย เกมพื้นฐานการบวก เกมจับคูตารางสัมพันธ  สําหรับเรียงลําดับนั้น 
เปนเกมที่ชวยในการฝกทักษะจําแนก การคาดคะเน เกมประเภทนี้เปนภาพสิ่งของ เร่ืองราว  เหตุการณ 
ขนาด รูปราง สี ฯลฯ  ต้ังแต 3 ภาพ ข้ึนไป ยากงายตามความสามารถของเด็กจะชวยสงเสริมใหเด็กไดใช
ความคิดโดยการใชกิจกรรมเพื่อใหเด็กเกิดความสนุกสนานในขณะที่เด็กกําลังเรียนรู เพื่อสงเสริมให
เด็กมีศักยภาพทางความคิด มีการใชเหตุผลในการคิดและตัดสินใจ ซึ่งเปนกระบวนการสังเกต และ
การคิดหาเหตุผล จากเหตุการณตางๆ โดยอาศัยขอเท็จจริง นํามาใชในการหาขอสรุป รวมทั้งใหเด็ก
นําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข  
 จากสภาพการณจัดการศึกษาของประเทศไทยที่ผานมาพบวา สภาพดานคุณภาพทางการศึกษา
กําลังเปนจุดวิกฤตของระบบการศึกษาของไทย กระบวนการการสอนที่มุงเนนการทองจําและการอาน
เขียนมากกวาการใหผูเรียนคิดวิเคราะหสังเคราะหอยางมีเหตุผล จนเด็กไมมีโอกาสเลนเกมการศึกษา 
เด็กไมมีโอกาสไดคิด ไมไดฝกใชเหตุผลในการเลนเกมตางๆ เพราะครูจะเนนการเรียนการสอนที่เปนแบบ
การอานและการเขียนเทานั้น ซึ่งครูควรใหเด็กไดลองทํากิจกรรมดวยตนเองมากกาวา เพื่อที่เด็กจะได
ลองคิดหาเหตุผลตางๆ ในการเลนเกมจนเด็กจะไดขอสรุปของเกมนั้น ตามลักษณะนิสัยของเด็กแลว  
เด็กจะชอบการเลน ดังนั้นครูควรเปนผูสนับสนุนการเลนของเด็ก เพื่อที่เด็กจะไดพัฒนาศักยภาพ 
ทางดานตางๆ ของตัวเด็ก (คณะกรรมการการประถม ศึกษาแหงชาติ. 2540: 38) อีกทั้งการเรียนการสอนที่
เนนบทบาทครูเปนผูถายทอดความรู หรือเนนความสําคัญของการเรียนการสอนเนนหาคําตอบตามตํารา
แบบเดิมๆ จึงทําใหเด็กขาดศักยภาพทางดานการเรียนรูและการคิด (กองวิชาการ. 2542: 23) และการ
จัดการเรียนการสอนของครู ครูควรใหเด็กไดทํากิจกรรมดวยตนเองโดยใหเด็กไดคิด หาเหตุผล ไดลอง
ปฏิบัติดวยตนเอง  
 จากแนวคิดและสภาพปญหาที่กลาวมา ผูวิจัยไดสนใจที่ศึกษาการเลนเกมเรยีงลาํดบั จะสงผลตอ
ความสามารถทางดานอุปนัยของเด็กปฐมวัย ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาเด็กปฐมวยัไดอยางเหมาะสมตอไป    
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ความมุงหมายของการวิจัย 
 เพื่อเปรียบเทยีบการคิดอุปนัยของเดก็ปฐมวัยกอนและหลังการเลนเกมการศึกษาเรยีงลําดับ 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ทําใหทราบถึงการคิดอุปนัยของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการเลนเกมการศึกษา
เรียงลําดับ เพื่อเปนแนวทางสําหรับครู ผูปกครองและผูที่เกี่ยวของในการสงเสริมและพัฒนาการคิด
อุปนัย ตลอดจนเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเลนที่มีประสิทธิภาพในการสงเสริมการคิดอุปนัย
ใหแกเด็กปฐมวัย 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยางทีใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจยั 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนเด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุ 4-5 ป ที่กําลังศึกษาอยูใน    
ชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 ของโรงเรียนสาธิตปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จํานวน 50 คน   
 กลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนเด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุ 4-5 ป ที่กําลังศึกษาอยูใน         
ชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
จํานวน 25 คน   
 ตัวแปรที่ศึกษา  
 1. ตัวแปรอิสระ ไดแก การเลนเกมเรียงลาํดับ 
 2. ตัวแปรตาม ไดแก การคิดอุปนัย 
 นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุ4-5 ป ที่กําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที่ 2 
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 2. การเลนเกมการศึกษา หมายถึง กิจกรรมที่มีกระบวนการในการเลนตามชนิดของเกม
ประเภทตางๆ ชวยใหเด็กรูจักการสังเกต คิดหาเหตุผล เพื่อใหเกิดการเรียนรู 
 3.  การเลนเกมการศึกษาเรียงลําดับ หมายถึง การที่เด็กไดเลนกับสื่อที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดย
คํานึงถึงความเหมาะสมและความสอดคลองกับพัฒนาการและความสนใจของเด็ก เปนการเลนที่มีกฎ 
กติกา และวิธีการเลน เพื่อที่เด็กไดพัฒนาทักษะการสังเกต การจําแนก การเปรียบเทียบ เรียงลําดับภาพ 
ตามเหตุการณ จํานวน ขนาด ความสูง ความยาว ความหนา เปนตน และการคิดเชิงอุปนัย รวมทั้งใน
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การเลนเกม เด็กจะเขาใจการเรียงลําดับภาพจากเหตุการณ จํานวน ขนาด ความสูง ความยาว ความหนา 
ซึ่งการเลนเกมเรียงลําดับจะสงเสริมใหเด็กรูจักการคิดมากยิ่งขึ้น ซึ่งเด็กจะเริ่มจากการสังเกต การหา
ความสัมพันธของภาพ การเปรียบเทียบความคลายคลึงของสวนตางๆ เมื่อเด็กเปรียบเทียบดูแลว    
เด็กก็จะไดขอสรุปของเกมนั้นวาตองเรียงออกมาแบบไหน เพื่อใหเด็กรูจักคิด รูจักใชเหตุผลวาภาพใดมา
กอนภาพใดมาหลัง ซึ่งเด็กจะตองใชการสังเกตเปนอยางมาก ในการเลนเกมเด็กสามารถวางเกมเลนโดย
ไมมีบล็อกใส เพราะเด็กสามารถเลนไดทุกที่ ลักษณะของเกมทํามาจากกระดาษแข็งขนาด 2×2 นิ้ว มี
จํานวนทั้งสิ้น 44 เกม วิธีการนําเสนอใหเด็กเลนจะเรียงลําดับตามความยากงายของเกม โดยมีผูวิจัยเปน
ผูคอยแนะนํา สาธิต หรืออธิบายวิธีการเลนเกมเรียงลําดับ  
 4.  การคิดอุปนัย หมายถึง ความสามารถของกระบวนการสังเกต โดยใชหลักการขอเท็จจริง
รวมทั้งประสบการณมาใชเปนขอมูลในการหาความสัมพันธจากภาพหรือจากเหตุการณตางๆ เพื่อ
แกปญหาหรือหาคําตอบเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยอาศัยขอเท็จจริง นํามาใชในการหาขอสรุป ซึ่ง
สามารถวัดไดจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอุปนัยที่ผูวิจัยสรางขึ้น จําแนกออกเปน 3 ดาน 
คือ 
  4.1 การสังเกต หมายถึง ความสามารถในการที่ผูเรียนใชประสบการณ คิดหาเหตุผล 
คนพบความรูดวยตนเอง โดยการสังเกตความแตกตางของสวนประกอบตางๆ  
  4.2  การหาความสัมพันธ หมายถึงการที่ผูเรียนใชกระบวนการคิด โดยการหาความสัมพันธ
ของภาพ โดยการพิจารณา ไตรตรอง เพื่อหาความสัมพันธ ในสิ่งตางๆ ที่ประสบหรือเผชิญ หรือเหตุการณ
ในชีวิตประจําวัน ซึ่งอาจจะเปนการเลน การแกปญหา ฯลฯ ของเด็ก 
  4.3  การเปรียบเทียบความแตกตาง หมายถึง ความสามรถของผูเรียนที่ใชกระบวนการ
สังเกตความแตกตางของสิ่งตางๆ มาเปรียบเทียบกันในเรื่องของการเรียงลําดับ ตามเหตุการณ จํานวน 
ขนาด ความสูง ความยาว ความหนา เปนตน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 เด็กปฐมวยัที่เลนเกมการศึกษาเรียงลําดับมีการคิดอุปนยัสูงขึ้น  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การเลนเกมการศึกษา 

เรียงลําดับ 

 
การคิดอุปนัยของเด็กปฐมวัย  
จําแนกออกเปน 3 ดาน 

1. การสังเกต 
2. การหาความสัมพันธ 
3. การเปรียบเทียบความความ

แตกตาง 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจยัไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี ้
 1.  เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของกับการคิดเชิงตรรก 
  1.1 ความหมายของการคิดเชิงตรรก 

 1.2  ประเภทของการคิดเชิงตรรก 
        -  การคิดโดยใชเหตุผลแบบอุปนัย 
        -  การคิดโดยใชเหตุผลแบบนิรนัย  

  1.3 การสอนแบบอุปนัย 
  -  ความหมายของวิธีการสอนแบบอุปนัย 
  -  จุดประสงคของวิธีการสอนแบบอุปนัย 
  -  ข้ันตอนการสอนแบบอุปนยั 

   -  คุณคาและประโยชนของการสอนแบบอุปนัย 
  1.4  การสอนแบบนิรนยั 

  -  ความหมายของวิธีการสอนแบบนิรนยั 
  -  จุดประสงคของวิธีการสอนแบบนิรนยั 
  -  ข้ันตอนการสอนแบบนิรนยั 

   -  คุณคาและประโยชนของการสอนแบบนิรนัย 
  1.5  ขอดีและขอจํากัดของการคิดเชิงตรรก 
  1.6  ทฤษฏทีี่เกี่ยวของกับความสามารถในการคิดเชิงตรรก 
  1.7  งานวิจยัที่เกี่ยวของกับการคดิเชิงตรรก 
   2.   เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของกับเกมการศึกษา 

2.1 ความหมายของเกม 
2.2 ความหมายของเกมการศึกษา 
2.3 จุดประสงคของการจัดเกมการศึกษา 
2.4 ประเภทของเกมการศกึษา 
2.5 ประโยชนของการจัดเกมการศึกษา 
2.6 หลักในการใชเกมการศึกษา 
2.7 แนวการจัดเกมการศึกษา 
2.8 งานวิจยัที่เกี่ยวของเกีย่วของกับเกมการศึกษา 
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1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการคิดเชิงตรรก 
 1.1  ความหมายของการคิดเชงิตรรก 
        คําวา ตรรกศาสตร หรือตรรกวิทยา ตรงกับภาษาอังกฤษวา "Logic"  ซึ่งมีรากศัพทใน
ภาษากรีกวา "Logis" หมายถึงคําพูดหรือการสนทนาที่มีเหตุผล มีผูใหความหมายไวหลายทานดังนี้ 
       ปรีชา  ชางขวัญยืน (2524: 2) ใหความหมายของตรรกศาสตรวา เปนวิชาที่ศึกษากฎเกณฑใน
การใชเหตุผลของมนุษย 
       กีรติ บุญเจือ (2524: 2) ใหความหมายของตรรกศาสตรวา เปนวิชาที่วาดวยธรรมชาติ 
และหลักเกณฑการใชเหตุผล เหตุผลเปนสิ่งที่คิดไวในสมองและแสดงออกมาใหรับรูโดยใชภาษาจะ
เปนภาษาพูดหรือภาษาเขียนก็ได 
       พกุล พัฒนดิลก (2543: 3) กลาววา ตรรกวิทยา "Logic" คือการศึกษาเรื่องการใชเหตุผล
อยางถูกตอง เหตุผล คือ ความคิดในสมองซึ่งมนุษยจะแสดงออกผานภาษาพูดและภาษาเขียนตางๆ 
ความถึงการแสดงออกผานพฤติกรรมในชีวิตประจําวันในอาการขบคิดแกไขปญหาตางๆ 
                  แบล็ค (Black. 1955: 459) ไดกลาววา ตรรกศาสตรเปนวิชาที่ศึกษาถึงหลักการใชเหตุผล 
ซึ่งเปนลักษณะพิเศษอยางหนึ่งของความคิดที่จําเปนตอกาวเรียนทุกแขนง เปนความสามารถในการสรุป
ความรูใหมจากความรูเดิม 
                  เชเนอร (Shener. 1959: 3) ไดกลาววา การคิดเชิงตรรกศาสตร (Shaner. 1959: 3) ชวยใน
การแกปญหาใหมีประสิทธิภาพและสมเหตูสมผลมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การคิดเชิงตรรกศาสตรยังชวยใน
การตัดสินใจของมนุษย 
       โคป (Copi. 1968: 1) กลาววา ตรรกศาสตร เปนศาสตรของการคิดใหเหตุผล 
       จากความหมายของตรรกศาสตร ดังกลาวขางตน สรุปไดวา การคิดเชิงตรรก หมายถึง 
การคิดที่เกี่ยวกับหลักการ กฎเกณฑในการใชเหตุผลเพื่อชวยในการแกปญหาใหมีประสิทธิภาพและการ
ตัดสินใจโดยแสดงความคิดออกมาเปนภาษาอยางมีเหตุผล 
 
 1.2 ประเภทของการคิดเชิงตรรก 
        โคป และ แซลมอล (Copi. 1968: 1; Salmon. 1973: 13) มีความเห็นสอดคลองกันวาการ
คิดเชิงตรรก แบงออกเปน 2 วิธี คือ การคิดโดยใชเหตุผลแบบอุปนัย (Inductive  Reasoning) และการ
คิดโดยใชเหตุผลแบบนิรนัย(Deductive  Reasoning) 
  การคิดโดยใชเหตุผลแบบอุปนัย 
  การคิดโดยใชเหตุผลแบบอุปนัยมีนักการศึกษาหลายทานใหความหมายของการคิดโดย
ใชเหตุผลแบบอุปนัย พอสรุปไดดังนี้ 
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  อมร  โสภณวิเชษฐวงศ (2521: 184) กลาววา  การคิดโดยใชเหตุผลแบบอุปนัย เปนการ
คิดหาเหตุผลที่ดําเนินจากขอเท็จจริงปลีกยอยไปหาหลักใหญหรือการดําเนินจากสวนยอยไปหาสวนรวม 
  นวลอนงค  อิทธิจิระจรัส (2530: 104) กลาววา การคิดโดยใชเหตุผลแบบอุปนัยเปนการ
สรุปผลหรือกฎเกณฑที่ไดมาจากการสมมติฐานหรือเหตุการณหลายๆ เหตุการณที่รวบรวมไดจากการ
สังเกต 
  รัฐกรณ  คิดการ (2534: 18) กลาววา การคิดโดยใชเหตุผลแบบอุปนัยเปนการศึกษาจาก
สวยยอย หรือตัวอยางแลวสรุปเปนกฎเกณฑโดยอาศัยการเปรียบเทียบหาเหตุผลจากลักษณะเดนของ
ตัวอยางหลายๆ ตัวอยางที่สังเกตเห็นแลวนํามาสรุปเปนเกณฑ 
  อุษณีย  โพธิสุข (2537: 104) สรุปการคิดแบบอุปนัยไววา เปนการคิดหาเหตุผลจาก
ขอเท็จจริงปลีกยอยจนสรุปเปนหลักใหญทําใหเกิดความคิดแปลกใหมมีขอบเขตกวางใหญที่ไดมาจาก
วิธีการหลากหลายซึ่งจะทําใหเกิดตรรกแบบนิรนัยภายหลัง 
  สรุปไดวาการคิดโดยใชเหตุผลแบบอุปนัยเปนการคิดที่อาศัยการสังเกตจากตัวอยาง
หลายๆ ตัวอยางหรือจากขอเท็จจริงปลีกยอยแลวเปรียบเทียบดูส่ิงที่มีลักษณะรวมกันซึ่งจะนํามาสู
ขอสรุป 
  การคิดโดยใชเหตุผลแบบนิรนัย  
  การคิดโดยใชเหตุผลแบบนิรนัยนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายเกี่ยวของกับการ
คิดโดยใชเหตุผลแบบนิรนัย พอสรุปไดดังนี้ 
  ประสาท สอานวงศ (2527: 184) กลาววา การคิดโดยใชเหตุผลแบบนินัย เปนการเริ่มจาก
การนําความรูเดิมที่มีอยู เชน กฎหรือขอสรุปที่ไดไปใชเพื่อแกปญหาเรื่องใหมและสรางขอสรุปใหมข้ึน 
  นวลอนงค  อิทธิจิระจรัส (2530: 19-24) กลาววา การคิดโดยใชเหตุผลแบบนิรนัยเปนการ
ยอมรับขอสรุปหรือสมมติฐาน  แลวนําขอสรุปหรือสมมติฐานมาตนหาขอสรุปใหม 
  อุษณีย  โพธิสุข (2537: 104) กลาววา การคิดโดยใชเหตุผลแบบนิรนัย เปนวิธีการหา
ขอเท็จจริงเหตุผลจากหลักใหญไปหาขอเท็จจริงจากปลีกยอย การหาเหตุผล บทสรุปแบบนิรนัยจะถูกตอง
ตอเมื่อมีเหตุผล หรือปรากฏการณยืนยันวาใชหรือไมใช ถูกหรือผิด เปนหรือไมเปน ฯลฯ อยางโดอยางหนึ่ง
เรียกวาเปนการสรุปชนิด 100%   
  สุบิน  ชาโต (2538: 28) กลาววา การคิดโดยใชเหตุผลแบบนิรนัย เปนการเริ่มตนจาก
กฎเกณฑหรือหลักการกอน แลวนําไปสูตัวอยางหรือรายละเอียดปลีกยอยภายหลังโดยการพิจารณา
จากตัวอยางหลายๆ ตัวอยาง เพื่อนําขอเท็จจริงไปทดสอบหลักการนั้น 
  สรุปไดวาการคิดโดยใชเหตุผลแบบนิรนัย  เปนการยอมรับกฎเกณฑ  ขอสรุป  กฎหรือ
สมมติฐานแลวนํามาใชยืนยันเพื่อทําใหเกิดขอสรุปหรือกฎเกณฑใหม 
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 1.3 ความหมายของการสอนแบบอุปนัย 
  เอ็กเกน, โคซาค และฮารเดอร (Eggen, Kauchak; & Harder. 1979: 155-128) ไดให
ความหมายของวิธีสอนแบบอุนัยไววาเปนวิธีที่ครูจะเปนผูบรรยายขอมูลตางๆ แลวใหผูเรียนซักถามและ
สังเกตลักษณะตางๆของขอมูลเหลานั้นเพื่อนําไปเปรียบเทียบกับขอมูลอ่ืนๆ ซึ่งจะไดมาถึงขอสรุป 
  อําไพทิพย ยกยิ่ง (2530: 23) กลาววา วิธีการสอนแบบอุปมานหมายถึง วิธีสอนที่สงเสริมให
ผูเรียนเกิดความคิดรวบยอดไดดวยตนเอง โดยอาศัยการสังเกตเปรียบเทียบเหตุผล ครูตองเตรียม
ตัวอยางตางๆ ที่มีหลักการที่ตองการใหผูเรียนคนพบมากพอที่จะใหผูเรียนสังเกตเห็น เพื่อที่จะไดนํา
ลักษณะเดนมาสรุปเปนความคิดรวบยอด 
       วิจิตรา การกลาง (2531: 37-38) กลาววา วิธีคิดหาเหตุผลแบบอุปนัยนี้จะเปนกระบวนการคิดที่
เร่ิมจากสวนยอยไปหาสวนใหญ ซึ่งวิธีการแบบอุปนัยนี้จะเปนแนวคิดของปจเจกชน เปนกระบวนการที่
จะนําไปสูการคนหาองคประกอบของความรู และนําไปวิเคราะห 
       อรรถพล คําภู (2543: 10) กลาววา การสอนแบบอุปนัย หรือการสอนแบบอุปมาน หมายถึง 
การสอนที่ใหเรียนไปสูขอเท็จจริง หลักการและสรุปกฎเกณฑตางๆ โดยการใหตัวอยางตางๆ เพื่อสังเกต
เปรียบเทียบ สรุปความคลายคลึงขององคประกอบในตัวอยาง ดังนั้นจึงเปนการสอนจากรายละเอียด
ปลีกยอยไปหากฎเกณฑ เพื่อที่จะนําลักษณะที่ไดมาสรุปเปนความคิดรวบยอด  
        สรุปไดวา การสอนแบบอุปนัย หมายถึง การสอนที่ใหผูเรียนไปสูขอเท็จจริงตางๆ โดย
การใหตัวอยาง เพื่อใหผูเรียนไดฝกการสังเกต การหาความสัมพันธ และเปรียบเทียบความคลายคลึง
และความแตกตางของตัวอยาง เพื่อที่จะไดมาดังขอสรุปเปนความคิดรวบยอดของตนเอง 
  จุดประสงคของการสอนแบบอุปนัย 
  ดวงเดือน เทศวานิช (2529: 151-152) ไดกลาวถึงจุดประสงคของการสอนแบบอุปมานไว
ดังนี้  
  1. เพื่อชวยใหผูเรียนไดคนพบกฎหรือความจริงที่สําคัญๆ ดวยตนเอง โดยอาศัยการสังเกต
ตัวอยางตางๆ ดวยความละเอียดรอบคอบเพื่อไดมาขอสรุป 
  2. เพื่อใหผูเรียนเขาใจความหมายและความสัมพันธของความคิดตางๆ 
  3. เพื่อกระตุนใหผูเรียน รูจักการคนควาดวยตนเอง 
  สุบิน ชาโต (2538: 26) ไดกลาวถึง จุดประสงคของการสอนแบบอุปนัยไว ดังนี้ 
  1. เพื่อชวยใหผูเรียนไดคนพบกฎหรือความจริงที่สําคัญๆดวยตนเอง โดยอาศัยการสังเกต
ตัวอยางตางๆ ดวยความละเอียดรอบคอบเพื่อไดมาขอสรุปเปนกฎเกณฑ 
  2. เพื่อชวยใหผูเรียนเขาใจความหมายและความสัมพันธของการคิดตางๆอยางแจมแจง 
  3. เพื่อชวยใหผูเรียนไดรูจักการคนควา โดยไมตองคอบรับความรูจากครูฝายเดียว 
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  อรรถพล คําภู (2543: 11) ไดกลาวถึง จุดประสงคของวิธีการสอนแบบอุปนัยไว ดังนี้  
  1. เพื่อชวยใหผูเรียนคนพบกฎเกณฑที่สําคัญ ดวยการสังเกตตัวอยางที่มีจํานวนมาก
เพียงพอ 
  2. เพื่อชวยใหผูเรียนกระจางแจงในความหมายของแตละเรื่อง และรูจักสัมพันธความคิด 
  3. เพื่อชวยใหผูเรียนสามารถคิด ไตรตรองไดดวยตัวเขาเอง ไมตองขึ้นอยูกับครูเสมอไป 
  จากเอกสารพอที่จะสรุปไดวา จุดประสงคของการสอนแบบอุปนัย มีดังนี้ ใหผูเรียนคนพบ
ความรูดวยตนเอง โดยการสังเกตความคลายคลึงตางๆ ขององคประกอบของตัวอยางตางๆ โดยการนํา
ความคลายคลึงตางๆ หรือความแตกตางขององคประกอบมาเปรียบเทียบมาสัมพันธกันเพื่อฝกทักษะ
การคิด พิจารณา ไตรตรองสิ่งตางๆ เพื่อที่จะไดมาของขอสรุป 
  ขั้นตอนการสอนแบบอุปนัย 
  จากการศึกษาขั้นตอนในการสอนแบบอุปนัยนักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงขั้นตอน
ในการสอนแบบอุปนัย พอสรุปไดดังนี้ 
  เอ็กเกน, โคซาค และฮารเดอร (Eggen, Kauchak; & Harder. 1979: 116-124) ได
กลาวถึงขั้นตอนการสอนแบบอุปนัยไวดังนี้ 
     1.   ข้ันวางแผน ข้ันนี้เปนขั้นของการกําหนดจุดประสงคของการเรียนหรือกําหนดแนวทาง
ในการเรียน  ตลอดจนการจัดเตรียมตัวอยางและอุปกรณที่จะใชในการเรียนการสอน 
    2.   ข้ันดําเนินการสอน แบงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออกเปน 3 ข้ัน  ดังนี้ 
         2.1 ข้ันเสนอตัวอยาง ครูเสนอตัวอยางที่หนึ่งใหนักเรียนดูพรอมกับต้ังคําถามเพื่อให
นักเรียนสังเกตลักษณะและคุณสมบัติของตัวอยาง เมื่อนักเรียนสังเกตแลว ครูจะแสดงตัวอยางที่สอง
พรอมกับต้ังคําถามเพื่อใหนักเรียนไดสังเกตลักษณะและคุณสมบัติที่สอง และเปรียบเทียบกับตัวอยางที่
หนึ่ง วามีส่ิงใดเหมือนกันบาง เมื่อนักเรียนคนพบลักษณะที่เหมือนกันไดแลว ครูแสดงตัวอยางที่สามและ
ส่ีตอไป เพื่อใหนักเรียนไดเปรียบเทียบกับตัวอยางที่หนึ่งและตัวอยางที่สอง จนนักเรียนสามารถสรางมโน
ทัศนได 
   2.2 ข้ันสรุปจะนําเอาลักษณะรวมของแตละตัวอยางมาสรุปเปนความหมายของมโน
ทัศนดวยตัวของนักเรียนเอง 
          2.3   ข้ันเสริมตัวอยาง เปนการฝกใหนักเรียนเกิดทักษะในการสรางมโนทัศนครูอาจ
แสดงตัวอยางอีกสองหรือสามตัวอยาง เพื่อใชฝกหัด จัดกลุมตัวอยางพรอมทั้งใหเหตุผลในการจัดนั้นไว
ดวย 
     3. ข้ันประเมินผลในขั้นนี้ครูอาจจะใหนักเรียนทําแบบทดสอบที่เตรียมไวเพื่อประเมินวา
นักเรียนผานจุดประสงคที่ต้ังไวหรือไม 
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  รวิณรรณ  ธุมชัย (2534: 93-94) กลาวถึงขั้นตอนในการสอนแบบอุปนัยไวดังนี้ 
     1.   ข้ันเตรียม ครูทบทวนซักบทเรียนพื้นฐาน 
     2.   ข้ันเสนอ ครูยกตัวอยางหลายๆ แบบใหนักเรียนดูตามความเหมาะสม 
     3.  ข้ันเปรียบเทียบ ในขั้นนี้ใหนักเรียนสังเกตตัวอยาง พิจารณาตัวอยาง 
     4.  กําหนดนัยทั่วไป ใหนักเรียนสามารถสรุปกฎ  สูตร  นิยามได 
     5. ข้ันนําไปใช  ใหนักเรียนนํากฎ  สูตร  นิยาม  ไปใชในการแกปญหาโจทย  แบบฝกหัด
หรือในชีวิตจริงได 
  กาญจนา เกียรติประวัติ ดนัย พันธนิล และสุบิน ชาโต (2524: 77; 2532: 8; 2538: 29)  
ไดกลาวถึงขั้นตอนในการสอนแบบอุปนัยโดยแบงเปน 5 ข้ัน  ไวอยางสอดคลองกันดังนี้ 
     1. ข้ันเตรียม (Preparation) คือ การใชทักษะเตรียมตัวผูเรียน โดยคํานึงถึงจุดประสงค
การเรียนรูเปนสําคัญ 
     2. ข้ันแสดง (Presentation) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนโดยการใหตัวอยางแกผูเรียน
อยางนอย 3 ตัวอยาง เพื่อใหผูเรียนสามารถเปรียบเทียบ สรุปกฎเกณฑได การตั้งตัวอยางเดียวไมใชวิธีที่
ถูกตอง 
     3. ข้ันเปรียบเทียบและคนหา (Comparison and Abstraction) คือ ใหผูเรียนไดมีโอกาสใน
การพิจารณาความคลายคลึง ความแตกตางขององคประรวมในตัวอยาง เพื่อนําไปสูการสรุปเปน
กฎเกณฑ ในขั้นนี้ควรดําเนินการชาๆ เพราะเด็กยังไมมีความคิดกวางขวางเหมือนครู 
     4. ข้ันสรุปกฎเกณฑ (Generalization) คือ ใหนักเรียนนําขอสังเกตตางๆ จากการ
พิจารณาความคลายคลึง เปรียบเทียบจากตัวอยางตางๆ ที่ใหมาสรุปเปนกฎเกณฑหรือหลักการดวย
ตนเอง 
     5. ข้ันนําไปใช (Application) คือ ข้ันทดสอบความเขาใจของผูเรียนเกี่ยวกับกฎเกณฑ
หรือหลักการที่สรุปไววานาจะนําไปแกปญหาหรือทําแบบฝกหัดอื่นๆ ไดหรือไม 
  จากเอกสารพอจะสรุปไดวา การสอนแบบอุปนัย จะตองดําเนินการดังนี้ คือ ข้ันสอน ข้ัน
เสนอ ข้ันเปรียบเทียบ ข้ันสรุป และขั้นนําไปใช 
  คุณคาและประโยชนของการสอนแบบอุปนัย 
  ยุพิน พิพิธกุล (2527: 161) ไดกลาวถึงประโยชนของการสอนแบบอุปนัยไวดังนี้  
  1. ผูเรียนจะไดรับการฝกใหรูจักการคิดอยางมีเหตุผล 
  2. ผูเรียนสามารถทํากิจกรรมตางๆ ไดดวยตนเองใหเกิดความเชื่อมั่น และประสบการณที่ดี 
  3. ทําใหผูเรียนไดรับการฝกฝนในดานการรูจักการสังเกต การเปรียบเทียบ การวิเคราะห 
และสามารถสรุปผลไดดวยตนเอง 
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  4. วิธีการสอนนี้จะทําใหผูเรียน เรียนรูดวยความเขาใจ สามารถขจัดขอสงสัยตางๆ ได
เปนอยางดีและมีความทรงจําไดนาน 
  5. ผูเรียนมีโอกาสและมีสวนรวมในการคนพบ หลักเกณฑ กฎเกณฑตางๆ ดวย 
  อรรคพล คําภู (2543: 16) ไดกลาวถึงประโยชนของการสอนแบบอุปนัยไวดังนี้ 
  ผูเรียนสามารถเรียนดวยความเขาใจและจดจําไดนาน เพราะเรียนโดยการเรียนดวย
ตนเอง โดยมีครูเปนที่ปรึกษา 
  1. ผูเรียนมีโอกาสและมีสวนรวมในการคนพบจาตัวอยางที่ใหหลายๆ ตัวอยาง 
  2. ผูเรียนไดรับการฝกฝนใหรูจักการสังเกต เปรียบเทียบ วิเคราะหและสรุปดวยตนเอง 
และรูจักวิธีการทํางานที่ถูกตองตามหลักจิตวิทยา 
  3. ผูเรียนจะไดรับการฝกใหมีการคิดอยางมีเหตุผล รูจักคนหาความรูดวยตนเอง และ
เขาใจวิธีการแกปญหาในทางรูปธรรมได 
  จากเอกสารพอจะสรุปไดวา ประโยชนของการสอนแบบอุปนัย ทําใหผูเรียนรูจักคิดอยางมี
เหตุผล การสังเกต การเปรียบเทียบ การวิเคราะห และสามารถทํากิจกรรมตางๆ ไดดวยตนเอง 
 
 1.4 การสอนแบบนิรนัย 
  ความหมายของการสอนแบบนิรนัย 
  กูด (Good. 1973: 168) ไดใหความหมายของวิธีการสอนแบบนิรนัย วาเปนวิธีการเรียน
การสอนหรือขอโตแยงซึ่งอาศัยหลักกวางๆ หรือหลักทั่วไป ไปหาสวนยอยแสดงใหเห็นความถูกตองของ
ขอสรุป 
  อําไพทิพย ยกยิ่ง (2530: 21) ไดใหความหมายของวิธีการสอนแบบนิรนัยไววา เปน
วิธีการสอนแบบอนุมานเริ่มตนดวยกฎเกณฑนํามาสูรายละเอียด 
  รัฐกรณ คิดการ (2534: 21) กลาวา วิธีการสอนแบบอนุมานเปนการสอนที่ใหผูเรียนได
เรียนรูจากกฎเกณฑหรือหลักการไปสูรายละเอียด 
  สุบิน ปาโต (2538: 28) กลาววา วิธีการสอนแบบนิรนัย เปนวิธีการสอนที่ใหผูเรียนได
เรียนรูจากกฎเกณฑหรือหลักการกอน แลวนําไปสูตัวอยางหรือละเอียดปลีกยอยภายหลังโดยการ
พิจารณาจากตัวอยางหลายๆตัวอยางเพื่อไดมาถึงขอเท็จจริง 
  อรรคพล คําภู (2543: 18) กลาววา การสอนแบบนิรนัยเปนวิธีการสอนที่ยึดหลักใหผูเรียนได
เรียนรูจากความจริงทั่งไปเสียกอน แลวจึงคนควาสวนปลีกยอยเกี่ยวกับหลักหรือกฎนั้นๆ เปนวิธีการสอน
จากกฎไปหาตัวอยาง 
  จากเอกสารสรุปความหมายของการสอนแบบนิรนัยไดวาเปนวิธีการสอนใหผูเรียนได
เรียนรูถึงหลักการ เหตุผล ขอเท็จจริงโดยทั่วไปกอน แลวศึกษารายละเอียดของขอมูล หรือหลักการตางๆ 
เพื่อนํามาพิสูจนความนาเชื่อถือ 
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  จุดประสงคของวิธีการสอนแบบนิรนัย 
  สุมานนท รุงเรอืงธรรม (2527: 12) ไดกลาวถึง จุดประสงคของวิธกีารสอนแบบนิรนยัไว 
ดังนี ้
  1. เปนการสอนใหผูเรียนเอาหลักความจริงหรือกฎที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชน 
  2. การตัดสินใจตองไดมาจาการพิสูจน ไมเพียงยึดถือแคการสังเกตความคลายคลึง
ภายนอก จนกวาจะมีการวิเคราะหอยางสมบูรณ 
  3. ชวยใหผูเรียนสรุปส่ิงตางๆ ไดอยางรวดเร็ว และงาย โดยไมมีหลักเกณฑใดๆ 
  สุบิน ปาโต (2538: 20) กลาวถึงจุดประสงคของการสอนแบบนิรนัย ดังนี้ 
  1. เพื่อใหผูเรียนนําเอาหลักความจริง กฎ นิยาม สูตร ไปใชในการแกปญหา 
  2. เพื่อใหผูเรียนไดตัดสินใจเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง จะตองมีการพิสูจนความจริงหรือการวิเคราะห
เสียกอน 
  อรรคพล คําภู (2543: 20) ไดกลาวถึงจุดประสงคของการสอนนิรนัยไว ดังนี้ 
  1. เพื่อใหผูเรียนนําเอาหลักความจริง กฎ นิยาม สูตร ไปใชใหเกิดประโยชน 
  2. เพื่อใหผูเรียนไดตัดสินใจไดงาย จะตองมีการพิสูจนความจริง 
  3. เพื่อใหผูเรียนไดรูจักคิดไตรตรอง สรุปส่ิงตางๆ อยางมีหลักเกณฑ 
  จากเอกสารดังกลาว พอสรุปไดดังนี้ การสอนแบบนิรนัยเปนการสอนที่มุงใหผูเรียนไดใช
นําไปวิเคราะห หาเหตุผลจากสิ่งตางๆ กอนที่จะตัดสินใจ ไมสรุปเรื่องตางๆ โดยไมมีหลักเกณฑและ
หลักฐานที่แนนอน 
  ขั้นตอนในการสอนแบบนิรนัย 
  เอ็กเกน, โคชาค และฮรเดอร (Eggen, Kauchak; & Harder. 1979: 131-138)  กลาวถึง
ข้ันตอนในการสอนแบบนิรนัยไวดังนี้ 
     1.   ข้ันวางแผน  เปนขั้นที่กําหนดจุดประสงคของการเรียนและการจัดเตรียมตัวอยางที่จะ
นําไปใชประกอบการสอน 
     2.   ข้ันดําเนินการสอน แบงออกเปน 4 ข้ัน ดังนี้ 
          2.1   ครูเสนอปญหาและหลักการในการแกปญหา 
                      2.2   ครูอภิปรายปญหาตางๆ รวมกับนักเรียน 
                      2.3   ครูแสดงตัวอยางที่เปนหลักการและตัวอยางที่ไมใชหลักการเพื่ออภิปรายและ
วิเคราะหในหองเรียน 
          2.4 ครูใหนักเรียนหาตัวอยางหลายตัวอยางและเสนอตัวอยางเหลานั้นในหองเรียน 
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     3.   ข้ันประเมินผล ถาเรื่องที่เรียนเปนหลกัการ (Generalization) การแระเมนิผลทาํไดดังนี ้
   3.1 จัดแบงตัวอยางใหกับนักเรียนพรอมทั้งใหนักเรียนบอกการนําตัวอยางที่เปน
หลักการไปใช  
           3.2  ซักถามนักเรียนเกี่ยวกับการนําหลักการไปใชพยากรณหรืออางอิง 
           3.3  ใหนักเรียนยกตัวอยางที่เปนหลักการและบอกวิธีการนําหลักการไปใช 
  รวีวรรณ  ธุมชัย (2534: 95) กลาววา การสอนแบบนิรนัยเปนการสอนที่ครูจะกําหนดนัย
ทั่วไปหรือสูตรตางๆ แลวนักเรียนนําไปใชโดยไมจําเปนตองเขาใจที่มาของกฎเกณฑตางๆ เลย โดยมี
ข้ันตอนการสอนแบบนิรนัยดังนี้ 
     1.  ข้ันกําหนดนัยทั่วไป  สูตร กฎ 
     2.   ข้ันตรวจสอบนัย  สูตร กฎ 
     3.   นํานัย  สูตร กฎ ไปใช 
  ดนัย  พันธนิล  และสุบิน  ชาโต (2532:  8-9; 2538: 29) ไดกลาวถึงขั้นตอนในการสอน
แบบนิรนัยไวสอดคลองกัน ดังนี้ 
     1.   ข้ันอธิบายปญหา (Statement of Problem) คือ ระบุส่ิงที่จะสอน อธิบายปญหาเพื่อ
ยั่วยุใหผูเรียนเกิดความสนใจที่จะหาคําตอบ 
     2.  ข้ันแสดงหลักการ (Generalization) คือ เมื่อนักเรียนเกิดความสนใจ อยากเรียนก็นํา
หลักการหรือกฎเกณฑที่มีอยูแลวมาแสดงใหนักเรียนไดรูใหนักเรียนเลือกใชกับปญหาไดอยางเหมาะสม 
     3.  ข้ันอธิบาย (Inference of Explanation) คือ การอธิบายความเปนมาของหลักการโดย
ใชขอเท็จจริง กฎตางๆ และเหตุผล เพื่อใหนักเรียนเขาใจในหลักการและตัดสินใจเลือกหลักการไปใชได
ถูกตอง 
     4. ข้ันตรวจสอบ (Verfanation) คือการทดสอบหลักการอีกครั้งเพื่อดูความสมเหตุสมผล ดู
วาเปนความจริงหรือไม โดยการทําแบบฝกหัด ปรึกษาครู คนควาจากตํารา และทดลอง 
  จากเอกสารพอจะสรปุไดวา ข้ันตอนในการสอนนิรนัย คือการสอนแบบนิรนัยเปนการสอนที่ครู
จะกาํหนดนยัทัว่ไปหรือสูตรตาง  ๆแลวนกัเรยีนนําไปใชโดยไมจําเปนตองเขาใจทีม่าของกฎเกณฑตาง  ๆเลย   
  คุณคาและประโยชนของการสอนแบบนิรนัย 
  ยุพิน พิพิธกุล (2527: 166) ไดกลาวถึงประโยชนของการสอนแบบนิรนัยไวดังนี้  
  1. เปนการสอนที่เร็ว และทําใหเกิดประสิทธิภาพในการแกปญหา 
  2. ไดมีการฝกทบทวนปญหาตางๆ ไดมาก 
  3. ทําใหจําหลักเกณฑไดอยางแมนยํา ซึ่งเกิดการนําไปใช 
  4. วิธีการสอนแบบนี้ส้ันไมเสียเวลา เพราะใชกฎหรือสูตร ที่เคยเรียนมาแลว  



 16

  อรรคพล คําภู (2543: 23) ไดกลาวถึงประโยชนของการสอนแบบนิรนัยไวดังนี้ 
  1. เปนวิธีที่สอนงายตอการสอน ใชเวลาสั้น และไมเสียเวลา เพราะใชกฏหรือสูตรที่เคย
เรียนมาแลว 
  2. ใชเนื้อหาที่งาย ทําใหจําหลักเกณฑตางๆ ไดอยางแมนยํา 
  3. มีการฝกและทบทวนมาก 
  4. ผูสอนไมตองใชเทคนิคการสอนมาก 
  รัฐกรณ  คิดการ  และสุบิน  ชาโต  (2534: 23; 2538: 38)  กลาวถึงขอดีของการคิดโดยใช
เหตุผลแบบนิรนัยไวสอดคลองกัน ดังนี้ 
       1.  เปนวิธีที่งายและไมเสียเวลาเพราะใชกฎหรือสูตรที่เคยเรียนมาลวงหนา 
       2.  ใชสอนวิชางายๆ หรือหลักเกณฑตาง ๆ ไดดี 
       3.   ผูสอนไมตองใชเทคนิคการสอนมาก 
       4.   มีการฝกและทบทวนมาก 
  จากเอกสารพอจะสรุปไดวา ประโยชนของการสอนนิรนัย เปนวิธีที่งาย ไมเสียเวลา ผูสอนไม
ตองใชเทคนิคอะไรมาก และเปนการฝกทบทวนความจํา 
 
 1.5 ขอดีและขอจํากัดของการคิดเชิงตรรก 
  จากการศึกษาขอดีและขอจํากัดของการคิดเชิงตรรก  แบบอุปนัยและนิรนัยสรุปไดดังนี้ 
  ขอดี 
  1.   ทําใหผูเรียนเรียนดวยความเขาใจและจดจําไดนาน 
  2.   ผูเรียนมีสวนรวมในหารคนพบ 
  3. ผูเรียนไดรับการฝก  สังเกต เปรียบเทียบ วิเคราะห และสรุปไดดวยตนเอง 
  4. ฝกผูเรียนใหคิดอยางมีเหตุผล  รูจักคิด  คนควาหาความรูดวยตนเอง 
  ขอจํากัด 
  1.  ถาเรื่องยาวเกินไปทําใหเสียเวลา 
  2. ผูสอนตองมีความชํานาญในวิธีสอนจึงจะไดผล 
  3. ถาจัดขั้นตอนไมสัมพันธกันจะทําใหผูเรียนไขวเขวไดงาย 
  สรุปไดวา ขอดีของการคิดโดยใชเหตุผลแบบอุปนัย จะชวยใหผูเรียนไดฝกการสังเกต
พิจารณา เปรียบเทียบ วิเคราะห ฝกคิดอยางมีเหตุผลและสรุปกฎเกณฑหรือหลักการใหมๆ ดวยตนเอง 
รูจําคนควาหาความรูดวยตนเอง รวมทั้งเขาใจวิธีแกปญหาในทางรูปธรรมได สวนขอจํากัดของการคิด
โดยใชเหตุผลแบบอุปนัยคือใชเวลาทําความเขาใจมากถาตัวอยางไมเพียงพอก็ไมสามารถสรุปผลไดหรือ
ถาจัดชั้นตอนไมสัมพันธกันผูเรียนจะไขวขวาได 
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 1.6 ทฤษฏีที่เกี่ยวของกับความสามารถในการคิดเชิงตรรก 
  ทฤษฏีพัฒนาการทางสติปญญา 
  เพียเจท  (Piaget.  1970: 470-475) ไดแบงลําดับข้ันของพัฒนาการทางสติปญญาของ
เด็ก  ซึ่งเกี่ยวของกับการคิดเชิงตรรก  ไว  4 ลําดับดังนี้ 
  ข้ันที่ 1 เรียกวา The Period of Pre-Conceptual Thought (อายุ 2-7 ป) ในขั้นนี้เด็กจะ
เรียนรูโดยการกระทําที่ซ้ําๆ กันโดยประสาทสัมผัส แตยังไมสามารถสรางสังกัปได เด็กในขั้นนี้จึงยังไม
รูจักสัญลักษณ แตจะสรางแบบแผนของการเรียนรูข้ึนเอง 
  ข้ันที่  2 เรียกวา The Perile of Intuitive Operations (อายุ 4-7 ป) ในขั้นนี้เด็กเริ่มมีการ
คิดหาเหตุผล แตมีอยางจํากัดและยึดถือเฉพาะสิ่งที่ตนเห็นชัด เด็กเริ่มมีความเขาใจเกี่ยวกับสัญลักษณ  
และสามารถสรางสังกัปไดบาง 
  ข้ันที่  3 เรียกวา Perild of Condrete Operations (อายุ 7-11 ป) ในขั้นนี้เด็กสามารถคิดใน
ส่ิงที่เปนรูปธรรมเร่ิมมีการคิดหาเหตุผลที่สอดคลองตามหลักตรรกศาสตรสามารถสรุปความคิดรวบยอดและ
นํามาใชไดสามารถจําแนกวัตถุส่ิงของออกเปนหมวดหมูและคิดหาความสัมพันธของวัตถุส่ิงของได  
นอกจากนั้นเด็กยังสามารถเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองจํานวนดวย 
  ข้ันที่ 4 เรียกวา The Perild of Formal Operations (อายุ 1-15 ป)ในขั้นนี้เด็กจะนํา
ความคิดที่ถูกตองตามหลักตรรกศาสตรไปใชแกปญหาในสถานการณที่เปนรูปธรรมมีความคิดที่อิสระขึน้
และสามารถคิดในส่ิงที่เปนนามธรรมได สามารถสรุปและอนุมานจากสมมติฐานได จึงสรุปไดวา  เด็กใน
ข้ันนี้มีความสามารถในการคิดตามหลักตรรกศาสตรได 
  บรูเนอร (Bruner. 1969: 55-68) ไดแบงพัฒนาการทางสติปญญาออกเปน 3 ข้ันตอนดังนี้ 
    1. ขั้น   Enactive Stage เปนขั้นระยะการแกปญหาดวยการกระทําเริ่มตั้งแต   
แรกเกิด–2 ป ซึ่งตรงกับข้ัน Sensorimotor Stage ของเพียเจท (Piaget) เปนขั้นที่เด็กรูดวยการกระทําหรือ
ประสบการณมากที่สุด   
  2. ข้ัน  Iconic Stage เปนขั้นระยะแกปญหาดวยการรับรูแตยังไมรูจังใชเหตุผล ตรงกับ
ขั้น Preopertional Stage ของเพียเจท (Piaget) เด็กวัยนี้เกี่ยวของกับความเปนจริงมากขึ้นจะเกิด
ความคิดจากการรับรูสวนใหญและภาพแทนในใจ (Iconic Representation) อาจมีจินตนาการบาง  
แตยังไมลึกซึ้งเทากับข้ัน Concrete Operational Stage 
     3.  ข้ัน Symbolic Stage เปนขั้นพัฒนาสูงสุด เปรียบไดกับข้ันการแกปญหาดวยเหตุผล
กับสิ่งที่เปนนามธรรม (Formal Lperational Stage) ของเพียเจท เปนพัฒนาการพื้นฐานมาจากขั้น  
Iconic Stage เด็กสามารถถายทอดประสบการณโดยการใชสัญลักษณหรือภาพสามารถคิดหาเหตุผล
สามารถเขาใจสิ่งที่เปนนามธรรมและสามารถแกปญหาได 
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  ทฤษฏีประวัติศาสตรสังคม 
  ไวกอตสกี้ (Vygotsky. 1934: 816) ไดแบงพัฒนาการของภาษาออกเปน 3 ข้ัน (สุรางค โควตระกูล. 
2545: 62-63) 
  ข้ันที่ 1  ภาษาที่ใชมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนคือ ภาษาสังคม (Social Speech) แรกเกิด–3 ขวบ 
เปนขั้นแรกของพัฒนาการทางภาษา เด็กจะใชภาษาเพื่อแสดงความคิดและอารมณ โดยจะใชคําพูด
พยางคเดียว เชน ไม หมายความวา ไมชอบ ไมตองการ ไมได หรือน้ํา หมายความวา ตองการดื่มน้ํา 
  ข้ันที่ 2  ภาษาที่พูดกับตนเอง (Egocentric Speech) 3-7 ขวบ เด็กวัยนี้จะใชภาษาพูดกับ
ตนเองโดยไมจําเปนจะตองเกี่ยวของกับใคร เด็กมักใชภาษาคลายกันเปนสิ่งที่ส่ังใหเด็กทํางานแมวาจะ
พูดคนเดี่ยวแตมักจะออกเสียงใหผูอ่ืนไดยินดวย 
  ข้ันที่ 3  ภาษาที่พูดในใจเฉพาะของตนเอง (Inner Speech) 7 ขวบขึ้นไป ภาษาที่พูดในใจ
เปนตัวแปรสําคัญในการพัฒนาเชาวปญญาขั้นสูง เด็กจะใชภาษาที่พูดในใจบอยขึ้นจะใชเฉพาะตนเอง
มากกวาเด็กที่แกปญหาสับซอนไดชา ทั้งนี้เปนเพราะเด็กใชภาษาชวยในการคิดวางแผนหรือข้ันตอนที่จะ
คิดแกปญหา 
  จากเอกสารดังกลาวมา พอสรุปไดวา ทฤษฏีตางๆ สามารถพัฒนาการเรียนรูของเด็กไดดี 
โดยครูจะตองคํานึงถึง พัฒนาการ ความพรอม และระดับความสามารถของเด็ก เพราะเด็กแตละคนมี
พัฒนาการที่แตกตางกัน 
 
 1.7  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการคิดเชิงตรรก 
        งานวิจัยตางประเทศ 
  เลเชอร (Lesher. 1971: 2487-A) ไดศึกษาการคิดหาเหตุผลเชิงตรรกศาสตรกับนักเรียน
เกรด 4-7 พบวา ความสามารถในการคิดหาเหตุผลเชิงตรรกศาสตรระหวางชั้นมีความแตกตางกัน นั่นคือ 
นักเรียนที่มีชั้นสูงกวาจะมีความสามารถในการคิดหาเหตุผลเชิงตรรกศาสตรสูงกวานักเรียนชั้นที่ตํ่ากวา
ซึ่งสอดคลองกันกับผลการศึกษาของ พอนแรนด (Palland. 1979: 445-451) ที่ศึกษาขั้นการคิดแบบ
รูปธรรมที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปสูข้ันการคิดแบบนามธรรมและไดขอสรุปที่สําคัญดังนี้ 
     1.   เด็กในชวงการคิดแบบนามธรรมสามารถคิดหาเหตุผลเชิงตรรกศาสตรได 
     2.  ระดับการศึกษาตางกันทําใหการคิดหาเหตุผลเชิงตรรกศาสตรแตกตางกัน 
     3.   การคิดหาเหตุผลเชิงตรรกศาสตรมีความสัมพันธทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  เลวิน (Levin. 1979: 174-220) ไดทําการวิจัยเรื่องการสอนที่ทําใหนักเรียนสามารถ
พัฒนาทักษะกระบวนการคิดในระดับสูงได ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเลวิน สรุป
ผลการวิจัยวา เมื่อโรงเรียนกําหนดเปนหมายของการจัดการศึกษา วิธีสอน การจัดประสบการณการเรียนรู 
และวัสดุอุปการณที่เหมาะสมแลว การฝกหรือการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดและการคิด
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และการใชเหตุผลนั้นสามารถทําไดกับนักเรียนในทุกระดับไมวาจะมีสติปญญาหรือความถนัดทาง  การ
เรียนที่แตกตางกัน 
  ซาบีน (Sabine. 1989: 1550 -A) ไดวิจัยเรื่องปรากฏการณทางตรรกศาตรของเด็กอายุ  
10-12 ป มีความสามารถในการแกโจทยปญหาโดยใชประสบการณและจินตนาการในการแกปญหา  
และนักเรียนในชวงอายุระดับนี้มีความสามารถในการถามและการใหเหตุผลเมื่อเผชิญกับปญหาที่ยาก 
  คอท (Cott. 199: 2799 - A) ไดศึกษาผลของโปรแกรมการฝกยุทธวิธีแกโจทยปญหาอยาง
สรางสรรค โดยที่เนื้อหาที่ใชในการฝกเปนโจทยปญหาเชิงตรรกศาสตร ผลการวิจัยพบวา การฝกยุทธวิธี
แกโจทยปญหาอยางสรางสรรคมีผลตอคะแนนความคิดสรางสรรค และคะแนนความคิดสรางสรรคนั้นมี
ความสัมพันธกับอายุของนักเรียน ผูวิจัยเสนอแนะวา ความคิดสรางสรรคและการแกปญหาเชิง
ตรรกศาสตรเปนกระบวนการที่ตองใชความพินิจพิเคราะหเหมือนกัน 
               งานวิจัยในประเทศ 
          ทรรศนัย โกวิทยากร (2546: บทคัดยอ) ไดศึกษาความารถในการแกปญหาเชิงตรรก ของ
นักเรียนทีมีความสามารถพิเศษ ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จากการใชรูปแบบการสอนของโพลยา พบวา 
ความสามารถในการแกปญหา เชิงตรรกของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษหลังใชรูปแบบการสอนของ
โพลยาสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
  จินตนา เพิ่มทรัพยทวีผล (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษาความสามารถในการใหเหตุผลแบบ
อุปนัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1 ที่มีระดับความสามารถตางกัน พบวาความสามารถในการให
เหตุผลแบบอุปนัยของนักเรียนที่มีระดับความสามารถที่ตางกันกอนและหลังไดรับการฝกทักษะการให
เหตุผลแบบอุปนัยตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 
  ณยศ  สงวนสิน (2547: 54) ไดศึกษา พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใชชุดกิจกรรม
ปฏิบัติการคณิตศาสาตรโดยเทคนิคอุปนัย-นิรนัย เร่ือง พหุนาม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลัง
การทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  สุริยา  โพธิผล (2528: 60) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความสามารถในการคิดหา
เหตุผลเชิงตรรกศาสตร  และความคิดสรางสรรคกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา คาสัมประสิทธสหสัมพันธพหุคูณระหวางความสามารถใน
การคิดหาเหตุผลเชิงตรรกศาสตรมีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  สมเจตน  ไวยาการณ (2530: 93) ไดทําการวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบการสอน เพื่อสงเสริม
ความสามารถดานการใชเหตุผล ของนักเรียนชั้นมัธยมปที่ 6 ผลการวิจัยพบวารูปแบบการสอนที่สรางขึ้น
สามารถสอนใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมการคิดตามทัศนะของบลูมและคนอื่นๆ ไดทุกระดับพฤติแต
พฤติกรรมดังกลาวตองการเวลาสอนที่แตกตางกันโดยเฉพาะพฤติกรรมการคิดดานการสังเคราะหและ
การประเมินคาของการเวลาในการสอนมากกวาพฤติกรรมการคิดดานการวิเคราะหเมื่อเปรียบเทียบกับ
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การสอนตามปกติแลวพบวา รูปแบบการสอนที่สรางขึ้นชวยใหผูเรียนทุกระดับการเรียนทั้งที่มีผลการเรียนดี 
ปานกลาง และผลการเรียนต่ํา มีความสามารถดานการใชเหตุผลทุกๆ ดานสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ  
สวนการสอนตามปกติชวยสงเสริมความสามารถดานการใชเหตุผลของผูเรียนเฉพาะผูที่มีระดับผลการเรียน
ระดับปานกลางเทานั้น ขอคนพบดังกลาวสรุปไดวา รูปแบบการสอนที่สรางขึ้นเหมาะสมที่จะนําไปใช
ประกอบการสอนในโรงเรียน เพื่อสงเสริมความสามารถดานการใชเหตุผลของผูเรียนไดเปนอยางดี 
  จากงานวิจัยที่กลาวมาขางตน สรุปไดวาการคิดอุปนัย เปนทักษะที่สามารถพัฒนาฝกฝน
และสงเสริมใหกับเด็กไดในทุกระดับชั้นซึ่งในการฝกฝนกับเด็กก็มีหลายรูปแบบโดยการใชเทคนิคตางๆ 
รวมทั้งการจัดประสบการณในการเรียนรูที่เอื้อตอการพัฒนาการคิดดานอุปนัย 
 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเกมการศึกษา 
 2.1 ความหมายของเกม 
  ประภากร  โลทองคําและคนอื่น (2522: 57) ไดกลาวถึงความหมายของเกมวา เปน
สถานการณในการสอนอยางหนึ่งที่กําหนดกติกาการเลนกําหนดกระบวนการเลน  เพื่อใหผูเลนไดมี
สวนรวมทางอารมณ  มีความสนุกสนานและในขณะเดียวกันก็จะนําเองแงคิดหรือความเห็นจากการเลน  
นําไปวิเคราะหวิจารณในขั้นทําใหเกิดการเรียนรูตอไป  การเลนเกมจะชวยใหผูเรียนไดพัฒนาบุคลิกภาพ
ของตนเองชวยใหผูสอนไดทราบถึงพฤติกรรมผูเรียน 
  ลัดดาวัลย  กัณหสุวรรณ (2527: 57) ไดใหความหมายของเกมไววา เกมคือการเลนใดๆที่
ผูเลนจะตองเลนตามกติกาที่กําหนด และจะตองมีการประเมินผลความสําเร็จของผูเลนดวย 
  แกรมส, คารร และฟทซ (Grambs, Carr; & Fitch. 1970: 244) กลาววา เกมเปน
นวัตกรรมการศึกษาซึ่งครูสวนมากยอมรับวากิจกรรมการเลนหรือเกมสามารถใชในการจูงใจนักเรียนครู
สามารถใชเกมไปสอนในการสอนเพื่อใหการสอนดําเนินไปจนบรรลุเปาหมายได  เพราะเกมเปน
กิจกรรมที่จัดสภาพแวดลอมของนักเรียนใหเกิดการแขงขันอยางมีกฎเกณฑ  โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะ  
และเปนกิจกรรมเพื่อความสนุกสนาน 
  สรุปไดวา เกมเปนกิจกรรมที่ใหความสนุกสนานเพลิดเพลินและชวยฝกทักษะใหนักเรียน
เกิดการเรียนรู ทําใหผูเรียนและผูสอนดําเนินไปจนบรรลุเปาหมายในการเรียนการสอน และสามารถ
สงเสริมพัฒนาการทั้งทางดานรางกาย  อารมณ  สังคม  และสติปญญา  เกมตองมีกติกาการเลน
กําหนดไวอาจมีการแขงขันหรือไมมีก็ได  และมีการประเมินผลความสําเร็จของผูเลนดวย 
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 2.2 ความหมายของเกมการศึกษา 
  สํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (2527: 5) กลาววา เกมการศึกษา  (Didactic  
Games) เปนกิจกรรมการเลนที่ชวยสงเสริมใหเด็กไดเกิดการเรียนรูเพื่อเปนพื้นฐานการศึกษาเกม
การศึกษามุงเนนใหเด็กไดใชสติปญญาในการสังเกต คิดหาเหตุผลและแกปญหาโดยพยายามฝกใชเวลา
ส้ันที่สุด 
  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2527: 27) ไดใหความหมายของ
เกมการศึกษาวา หมายถึง กิจกรรมการเลนทีมีกระบวนการในการเลนตามชนิดของเกมประเภทตางๆ 
เพื่อใหเกิดการเรียนรูและความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงที่เรียน 
  กรมวิชาการ (2540: 44) กลาววา เกมการศึกษาเปนเกมที่ชวยพัฒนาสติปญญามีกฎเกณฑ  
กติกางายๆ เด็กสมารถเลนคนเดี่ยวหรือเลนเปนกลุมได 
  บูรชัย  สิริมหาสาคร (2545: 79) กลาววา เกมการศึกษา เปนเกมการเลนที่ชวยพัฒนา
สติปญญา มีกฎเกณฑกติกางายๆ เด็กสามารถเลนคนเดียวหรือเลนเปนกลุมได  ชวยใหเด็กรูจักสังเกต  
คิดหาเหตุผล  และเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสี  รูปราง จํานวน ประเภท และความสัมพันธเกี่ยวกับ
พื้นที่ ระยะ เกมการศึกษาที่เหมาะสมสําหรับเด็กวัย 3-6 ป เชน เกมจับคู แยกประเภท จัดหมวดหมู  
เรียงลําดับ โดมิโน  ลอตโต  ภาพตัดตอ  และตอตามแบบ 
  สรุปไดวา  เกมการศึกษาเปนกิจกรรมที่ชวยสงเสริมใหเด็กเกิดการเรียนรูความคิดรวบ
ยอดเกี่ยวกับส่ิงที่เรียน ทําใหเด็กเกิดความรูและความเขาใจมากขึ้น  และเปนกิจกรรมที่สนองตอความ
ตองการตามวัยของเด็กอีกดวย 
 
 2.3  จุดประสงคของการจัดเกมการศึกษา 
  ราศี  ทองสวัสด์ิ (2523: 79) กลาวถึงจุดมุงหมายของการเลนเกมการศึกษาวา เปนการฝกให
เด็กคิด  รูจักหาเหตุผล ฝกการสังเกต  และเพื่อเตรียมความพรอมที่จะเรียนอานในชั้นประถมศึกษา 
  คณะกรรมการศึกษาเองชน (2528: 15) ไดกลาวจุดประสงคของเกมการศึกษา ไวดังนี้ 
  1. เพื่อฝกใหรูจักการสังเกตและจําแนกดวยสายตา 
  2. เพื่อฝกการแยกประเภทหรือการจัดหมวดหมู 
  3. เพื่อฝกการใชความคิดอยางมีเหตุผล 
  4. เพื่อฝกการตัดสินใจในการแกปญหา 
  5. เพื่อประสาทสัมพันธระหวางตากับมือ 
  6. เพื่อฝกมนุษยสัมพันธที่ดีระหวางกลุม ฝกคุณธรรมตางๆ เชน ความรับผิดชอบ  
ความเอื้อเฟอเผื่อแผ 
  7. เปนการทบทวนเนื้อกาวิชาที่ไดเรียนไปแลว 
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  เยาวพา  เดชะคุปต (2542: 105) กลาวถึงจุดมุงหมายของเกมการศึกษาไววา  เพื่อฝกให
คิดรูจักหาเหตุผล  ฝกสังเกต  และเพื่อเตรียมพรอมในการเรียนอานในชั้นประถม 
  บูรชัย  สิริมหาสาคร (2545: 79)  กลาวถึงจุดมุงหมายของเกมการศึกษาไววา 
  1. สงเสริมการสังเกต  จําแนก  และเปรียบเทียบ 
  2. สงเสริมการประสานสัมพันธระหวางมือกับตา 
  3. สงเสริมการคิดหาเหตุผล  และตัดสินใจแกปญหา 
  4. ชวยใหเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงที่เรียนรู 
  5. ปลูกฝงใหมีคุณธรรมตาง ๆ เชน ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย ความเอื้อเฟอ  
แบงปน  และความซื่อสัตย 
  สรุปไดวา เกมการศึกษาชวยสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของเด็กปฐมวัยไดเปนอยางดี  
เพราะการเลนเกมการศึกษาชวยใหเด็กไดมีการฝกทักษะการสังเกต จําแนก เปรียบเทียบ การคิดหาเหตุผล 
การแกปญหาฝกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร ทางภาษา เพื่อใหเกิดความพรอมในการเรียนใน 
ชั้นประถมตอไป 
 
 2.4  ประเภทของเกมการศึกษา  
  จันทรวรรณ  เทวรักษ (2526: 35) แบงประเภทเกมการศึกษาออกได  8 ประเภท  ดังนี้ 
  1. จับคูภาพเหมือน เด็กฝกสังเกตภาพที่เหมือนกัน นําภาพที่เหมือนกันมาเรียงเขาคูกัน 
  2. โดมิโน  เปนเกมที่มีขนาดเล็กเปนรูปส่ีเหลียมผืนผา  แบงครึ่งออกเปน 2  สวน 
  3. ภาพตัดตอ  เปนการแยกชิ้นสวนของภาพออกเปนชิ้นๆ แลวใหเด็กนํามาตอกันใหเปน
ภาพที่สมบูรณ ภาพตัดตอควรมีจํานวนชิ้นที่จะใหเด็กตอใหเหมาะสมกับวัย  เด็กเล็กควรมีจํานวนชิน้ไมกี่
ชิ้นประมาณ  5-6  ชิ้น เมื่อเด็กโตขึ้นก็มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น 
  4. ภาพสัมพันธ เปนการนําภาพที่เปนประเภทเดียวกัน หรือมีความสัมพันธกัน มาจับคู
กันจะชวยฝกใหเด็กรูจักคิดหาเหตุผล  และจัดประเภทไดถูกตอง 
  5. ลอตโต  เปนเกมที่ 2 สวน ใหเด็กศึกษารายละเอียดของภาพ ภาพใหญจะเปนสิ่งที่
ตองใหเด็กไดรูจกรายละเอียดตางๆ สวนภาพเล็กเปนภาพปลีกยอยของภาพใหญที่ตองการใหเด็กเรียนรู
โดยใหเด็กศึกษาภาพใหญวาเปนเรื่องอะไร มีคุณสมบัติอยางไร ใหเด็กหยิบภาพเล็กที่เตรียมมาวางให
สมบูรณ 
  6. ภาพตอเนื่องหรือการเรียงลําดับภาพเปนการเรียงลําดับภาพตามเหตุการณที่เกิดขึ้น
จากเหตุการณแรกไปจนถึงเหตุการณสุดทาย 
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  7. พื้นฐานการบวก  เปนเกมที่ผูเลนไดมีโอกาสฝกการบวก  โดยยึดแผนหลักเปนเกณฑผู
เลนตองหาชิ้นสวนเล็ก  2  ชิ้น  เมื่อมารวมกันแลวไดผลลัพธเทากับจํานวนภาพในแผนหลัก 
  8. เกมตารางสัมพันธ ประกอบดวยชองขนาดเทากัน 16  ชอง และมีบัตรเล็กๆ ขนาด
เทากับชองตาราง เพื่อเลนเขาชุดกัน โดยมีบัตรที่กําหนดไวเปนตัวนําไวขางบนของแตละชองและ
ดานขางของแตละชอง โดยการเลนอาจจับคูภาพที่มีสวนประกอบของภาพที่อยูขางบนภาพที่อยู
ดานขางก็ได 
  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541: 145-153) กําหนดประเภท
เกมการศึกษาออกเปนดังนี้ 
  1.   เกมจับคู 
   เพื่อเปนการสังเกต การเปรียบเทียบ การคิดหาเหตุผล จํานวนคูตองเหมาะกับวัยและ
ทาทายการเลนเกมของเด็ก เกมจับคูเปนการจัดของเปนคูๆ ก็ได เกมประเภทนี้สามารถไดหลายชนิด  ไดแก 
   1.1  การจับคูส่ิงที่เหมือนกัน  เชน 
     -  จับคูภาพหรือส่ิงของที่เหมือนกันทุกประการ 
     -  จับคูภาพกับเงาของสิ่งเดียวกัน 
     -  จับคูภาพกับโครงรางของสิ่งเดียวกัน 
     -  จับคูภาพที่ซอนอยูในภาพหลัก 
     -  ฯลฯ 
   1.2  การจับคูส่ิงทีเปนประเภทเดียวกัน  เชน  ไมขีด-ไฟแช็ค , เรือใบ-เรือแจว, เทียน-
ไฟฟา ฯลฯ 
   1.3  การจับคูส่ิงที่มีความสัมพันธกัน เชน ส่ิงที่ใชคูกัน, สัตวแม-ลูก, สัตวกบอาหาร,
สัตวกับอวัยวะ, สัตวกับที่อยู, บุคคลกับเครื่องมือประกอบอาชีพ 
   1.4  การจับคูส่ิงที่สัมพันธแบบตรงกันขาม เชน คนอวน-คนผอม, คนแก-เด็ก,  กลอง
ใหญ-เล็ก 
   1.5  การจับคูภาพสวนเต็มกับสวนยอย 
   1.6  การจับคูภาพเต็มกับภาพชิ้นสวนที่หายไป 
   1.7  การจับคูภาพที่ซอนกัน 
   1.8  การจับคูภาพที่เปนสวนตัดกับภาพใหญ 
   1.9  การจับคูส่ิงที่เหมือนกันแตสีตางกัน 
   1.10  การจับคูสีเหมือนกันแตของตางกัน 
   1.11 การจับคูส่ีที่เหมือนกันแตขนาดตางกน 
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   1.12 การจับคูภาพที่มีเสียงสระเหมือนกัน  เชน กา-นา, งู-ปู  ฯลฯ 
   1.13 การจับคูภาพที่เสียงพยัญชนะตนเหมือนกัน  เชน  นก-หนู,  กุง-ไก  ฯลฯ 
   1.14 การจับคูแบบอุปมาอุปไมย 
   1.15 การจับคูแบบอนุกรม 
  2. เกมภาพตัดตอ 
   เพื่อใหเด็กฝกการสังเกตรายละเอียดของภาพรอยตัดตอของภาพที่เหมือนกัน  หรือ
ตางกันในเรื่องของสี รูปราง ขนาด ลวดลาย เกมประเภทนี้มีจํานวนชิ้นของภาพตัดตอต้ังแต  5 ชิน้ขึน้ไป  ซึง่
ข้ึนอยูกับความยากงายของภาพชุดนั้น เชน หากสีของภาพไมมีความแตกตางกัน จะทําใหยากแกเด็ก
ยิ่งขึ้น ภาพตัดตออาจเปนภาพของสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้ 
   ภาพตัดตอเกี่ยวกับ คน สัตว, พืช, ผัก, ผลไม, ดอกไม, สิ่งของ, พาหนะ, ตัวเลข,   
คาของจํานวน  ฯลฯ 
   ภาพตัดตอที่สัมพันธกับหนวยการสอนเชน การคมนาคม, การจราจร, กลางวัน-กลางคืน, 
วงจรชีวิต, ฤดูฝน, ปาฝน, ปาแสนสวย  ฯลฯ 
  3. เกมวางภาพตอปลาย  (โดมิโน) 
   เพื่อฝกการสังเกต การติดคํานวณการคิดเปนเหตุเปนผล  เกมประเภทนี้มีหลายชนิด 
ประกอบดวยชิ้นสวนเปนรูปส่ีเหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมตั้งแต  9 ชิ้นขึ้นไป ไดแก 
   3.1  โดมิโนภาพเหมือน  เชน  ส่ิงมีชีวิต  ไดแก  คน,  สัตว,  พืช,  ส่ิงของ,  เครื่องใชรูป
เรขาคณิต 
   3.2  เกมโดมิโนภาพสัมพันธ 
   3.3  เกมโดมิโนผสม  เลขใหเทาจํานวนที่กําหนด 
  4. เกมเรียงลําดับ 
   เพื่อฝกทักษะในการจําแนก  การคาดคะเน เกมประเภทนี้มีลักษณะเปนภาพสิ่งของ  
เร่ืองราว  เหตุการณ  ต้ังแต  3  ภาพ ข้ึนไป 
   4.1  การเรียงลําดับภาพและเหตุการณตอเอง  ประกอบดวยภาพจํานวนหนึ่งแสดงถึง
เหตุการณ นิทาน เร่ืองราวตอเนื่องกัน  หรือการเจริญเติบโตของพืช  วงจรชีวิตของสัตว 
   4.2  การเรียงลําดับ  ขนาด  ความยาว  ปริมาณ  ปริมาตร  จํานวน  เชน  ใหญ-เล็ก, 
ส้ัน-ยาว,  หนัก-เบา,  มาก-นอย,  ฯลฯ 
  5. เกมการจัดหมวดหมู 
   เพื่อฝกทักษะ  การสังเกต  การจัดแยกประเภท เกมประเภทนี้มีลักษะเปนแผนภาพ  
หรือของจริงประเภทสิ่งของตางๆ 
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   5.1  ภาพสิ่งตางๆ  ที่นํามาจัดเปนพวก  ๆ  ตามความคิดของเด็กที่มีจํานวนตั้งแต  4 
ชิ้น  ข้ึนไป อาจเปนภาพของสิ่งตอไปนี้ 
    -  ภาพที่จัดหมวดหมูตาม รูปราง  สี  ขนาด  รูปทรงเรขาคณิต  ฯลฯ 
    -  ภาพเกี่ยวกับประเภทของสัตว  เชน  สัตวบก  สัตวน้ํา  ฯลฯ 
    -  ภาพเกี่ยวกับประเภทของ พืช  ผัก  ผลไม 
    -  ภาพเกี่ยวกับประเภทของใชในชีวิตประจําวัน 
   5.2  วัสดุของจริง ซึ่งอาจมีจํานวนตั้งแต 4 ชิ้นขึ้นไป 
     -  กระดุมที่มี ขนาด รูปราง สีตางๆ กัน ในการเลนผูเลนอาจแยกเปนกองๆ ตาม
ขนาดรูปราง หรือแยกตามสีก็ได 
    -  วัสดุตางๆ  รวมกัน เชน ไมพลาสติก เมล็ดพืช เปลือกหอย กอนหิน ฯลฯ ผูเลน
อาจแยกตามขนาด รูปราง สี หรือสวนประกอบของวัสดุก็ได 
    -  ตุกตารูป คน สัตว ฯลฯ การเลนก็จะเปนเชนเดียวกัน 
  6.  เกมหาความสัมพันธระหวางภาพกับสัญลักษณ  
   เกมนี้จะชวยเด็กกอนที่จะเริ่มอานเขียน เด็กจะคุนเคยกับสัญลักษณ เปนภาพที่มีภาพ
กับคําหรือตัวเลขแสดงจํานวนกําหนดใหต้ังแต 3 คูข้ึนไป เด็กจะตองหาบัตรคํามาวางเทียบเคียงให
ถูกตอง 
  7.  เกมหาภาพที่มีความสัมพันธลําดับที่กําหนด 
   ฝกการสังเกตลําดับที่  ถาเก็บตนแบบจะฝกเรื่องความจํา เกมประเภทนี้มี ภาพตาง ๆ  5 
ภาพเปนแบบใหเด็กไดสังเกตลําดับของภาพ สวนที่เปนคําถามจะมีภาพกําหนดให 2 ภาพ ใหเดก็หาภาพ
ที่สามที่เปนคําตอบที่จะทําใหภาพทั้งสามเรียงลําดับถูกตองตามตนแบบ 
  8. เกมการสังเกตรายละเอียดของภาพ (ลอตโต) 
   ฝกการสังเกตรายละเอียดภาพ  เกมจะประกอบดวยภาพหลัง 1 ภาพและชิ้นสวนที่มี
ภาพสวนยอยสําหรับเทียบกับภาพแผนหลักอีกจํานวนหนึ่ง ต้ังแต 4 ชิ้น ข้ึนไปใหเด็กเลือกภาพชิ้นสวน
เฉพาะที่มีอยูในภาพหลัก หรือภายใตเงื่อนไขที่กําหนดใหเกี่ยวกับภาพหลัก 
  9.  เกมหาความสัมพันธแบบอุปมาอุปไม  
   ฝกการคิดคํานวณแบบเปนเหตุเปนผลกัน  เกมประกอบดวยชิ้นสวนแผนยายจํานวน 
2 ชิ้นตอกันดวยผาหรือวัสดุอ่ืน (เพื่อสะดวกในการพับเก็บ)  ชิ้นสวนตอนแรกมีภาพ 2 ภาพ ที่มี
ความสัมพันธ หรือเกี่ยวของกันอยางใดอยางหนึ่ง ชิ้นสวนที่สองมีภาพ 1 ภาพ เปนภาพที่สามที่มีขนาด
คร่ึงของชิ้นสวนใหเด็กหาภาพที่เหลือ  ซึ่งเมื่อจับคูกับภาพที่สามแลวจะมีความสัมพันธทํานองเดียวกับ
ภาพคูแรกตัวเลือกเปนแผนภาพขนาดเทากับภาพที่สาม สาระของเกมอาจเปนในเรื่องของรูปราง  
จํานวน  ฯลฯ 
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    10. เกมพื้นฐานการบวก 
      เพื่อฝกทักษะทางตัวเลข  ฝกใหมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการรวมกันหรือหารบวก
โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ เกมแตละเกมะประกอบดวยภาพหลัก 1 ภาพ ที่แสดงจํานวนตางๆ และมีภาพ       
ชิ้นสวนตั้งแต 2 ภาพขึ้นไป ภาพชิ้นสวนมีขนาดครึ่งของภาพหลักใหเด็กหาภาพชิ้นสวน 2 ภาพ ที่รวมกัน
แลวมีจํานวนเทากับภาพหลักแลวนํามา วางเทียบเคียงกับภาพหลัก 
  11. เกมจับคูตารางสัมพันธ  (เมตริกเกม) 
   เพื่อฝกการคิดการสังเกต  การคิดเชื่อมโยงความสัมพันธ 
   สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2536: 29-47) เกมการศึกษาที่
จะชวยใหผูเลนมีความพรอมที่จะเรียนอานนั้นจะครอบคลุมจุดประสงคไวหลายประการ เกมแตละชุด
อาจชวยใหผูเลนบรรลุเปาหมายอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางก็ได จุดประสงคที่ผูเลนควรไดรับจะมี
ดังนี้ 
   1. สามารถจําแนกดวยสายตา 
   2. สามารถจําแนกดวยเสียง 
   3. สามารถจัดหมวดหมู 
   4. สามารถคิด 
   5. สามารถหาความสัมพันธระหวางภาพและสัญลักษณ 
  นอกจากนี้ส่ิงที่เปนผลพลอยไดตามมาอีกหลายประการ เชน การฝกใหเด็กจัดภาพใหขอบ
เสมอกันวางเรียงกันเปนชุดๆ ใหเปนระเบียบนั้น นอกจากจะชวยใหเด็กเปนคนทํางานอยางเปนระเบียบ
แลวยังจะชวยฝกประสาทสัมผัสอีกดวย ในการเลนเด็กมักชอบเลนมักชอบเลนรวมกันหลายคน เด็กจะ
เรียนรูการเลนรวมกัน เด็กจะตองพยายามปรับตนใหเขากับเพื่อน การทําเชนนี้จะชวยใหเด็กไดพัฒนาทั้ง
อารมณและสังคมไปดวย 
  สรุปไดวา  เกมแบงไดหลายประเภท  เกมแตละประเภทสามารถสงเสริมพัฒนาการใน
ดานตางๆ ของเด็กไดเปนอยางดี  และการฝกทักษะในดานตางๆ  ใหกับเด็กได  ซึ่งประเภทของเกมที่ใช
ในการวิจัยครั้งนี้คือ  เกมเรียงลําดับภาพตอเนื่อง 
 
 2.5 ประโยชนของการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
  ภรณี  คุรุรัตนะ (2535: 112-114) การเลนของเด็กไมวาจะเปนการเลนเกมหรือการเลน
ทั่วไป ไมเพียงแตเปนสิ่งที่ชวยสรางเสริมกลามเนื้อทั้งกลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กของเดก็เทานัน้ แต
ยังเปนการสรางเสริมพัฒนาการทางดานจิตใจของเด็ก เปนการเปดโอกาสใหเด็กสํารวจโครงสรางดาน
สรีระ เชน การใชกลามเนื้อสวนตางๆ ของรางกายการฝกการเคลื่อนไหว การใชพลังงานของรางกาย และยัง
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ชวยใหเด็กไดคนหาความสามารถพิเศษของตนเอง เชนความสามารถดานการจดจํา การจําแนกวัตถุส่ิงของ 
สี ขนาด หรือแมแตเปนการฝกฝนเรื่องระบบการคิด ใหคอยๆ พัฒนาเปนรูปแบบที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก 
การเลนจึงเปนสิ่งสําคัญอยางมากมายในชีวิตประจําวันของเด็ก จนอาจกลาวไดวาเด็กใชเวลาถึงรอยละ  
80 สําหรับการเลน จนมีนักการศึกษาบางทานกลาววาการเลนของเด็กคือ การทํางาน การฝกฝน
ประสบการณ และการพัฒนาตนเอง เมื่อการเลนเปนชีวิตจิตใจของเด็กเชนนี้ ครูจึงควรสนับสนุนให
เด็กไดมีโอกาสเลนใหมาก เพราะจะทําใหเกิดประโยชนแกเด็กอยางมากคือ 
  1.  สงเสริมพัฒนาการทางดานรางกายของเด็ก ในขณะที่เด็กเลนนั้นเปนโอกาสที่เด็กจะ
ไดใชกลามเนื้อทั้งกลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กไปพรอมกันโดยที่เด็กไมรูสึกตัว การฝกฝนการใช
กลามเนื้อดังกลาวในขณะที่เลนจึงทําใหเด็กไดมีโอกาสฝกฝนการใชกลามเนื้ออยางอัตโนมัติ จึงเปนไป
ตามสภาพตามความเปนจริงที่เด็กจะตองใชกลามเนื้อโดยอัตโนมัติอยูแลว จึงชวยใหเด็กมีพัฒนาการ
ทางดานรางกายมากขึ้น รูจักใชสวนตางๆ ของรางกายในการเคลื่อนไหวไดตามความเหมาะสม ทําให
กลามเนื้อแข็งแรง เกิดความคลองตัวในการพัฒนาทักษะทางการเคลื่อนไหว จึงชวยใหเด็กมีสุขภาพดีข้ึน
ดวย 
  2.  สงเสริมจินตนาการและความคิดสรางสรรคของเด็ก เปนการเปดโอกาสใหเด็กได
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและแสดงออกโดยเสรี ขณะที่เลนเด็กจะเปดใจใหสบายจึงสามารถที่จะคิดได
อยางอิสระ ซึ่งหากมีการฝกฝนและสงเสริม รวมทั้งยอมรับความคิดและจินตนาการของเด็ก ในขณะที่
เลนแลวจะทําใหเด็กกลาแสดงออก กลาคิดกลาริเร่ิมมากขึ้น ยิ่งเด็กไดมีอิสระการจิตนาการและคิด
สรางสรรคในขณะที่เลนไดมากเทาใด โอกาสที่เด็กจะเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง และกลาแสดงความคิด
ริเร่ิมของตนเองก็จะมากขึ้นเทานั้น 
  3.  ชวยพัฒนารูปแบบการคิดของเด็กใหเขารูปเขารอยมากขึ้น ดังไดกลาวมาแลววาการ
เลนของเด็กเปนการทํางานอยางหนึ่ง ดังนั้นในขณะที่เลน เด็กจะไดฝกคิดไปดวยเปนชวงสั้นๆทําใหเด็กมี
โอกาสคิดหาเหตุผล คิดแกปญหา ฝกการตัดสินใจ ซึ่งกระบวนการเหลานี้จะเปนไปไดโดยที่เด็กไมรูสึกตวั 
แตรูปแบบการคิดของเด็กก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆ ยิ่งมีโอกาสไดฝกฝนและไดรับการยอมรับมากเทาใด เด็ก
ก็จะพัฒนารูปแบบวิธีการคิดของตนเองใหมีเหตุผลและเปนไปไดมากขึ้นเทานั้น 
  4.  สงเสริมใหเด็กรูจักสรางสัมพันธภาพอันดีกับบุคคลอื่นไมวาจะเปนเพื่อนพี่นองญาติ
ผูใหญ เพราะเด็กจะไดฝกฝนในเรื่องการยอมรับผูอ่ืนๆ และการที่ผูอื่นยอมรับการแบงปนถอยทีถอย
อาศัยกัน รวมทั้งการสนทนาโตตอบ การแสดงบทบาทที่เหมาะสมของตนเอง เปนตน 
  5.  สรางเสริมนิสัยที่ดีใหแกเด็ก เชน ฝกฝนเรื่องความซื่อสัตย ความกลาหาญ ความ
อดทนอดกลั้น ความมีวินัยในตนเองและหมูคณะ การเปนผูนําและผูตามที่ดี 
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  6.  สงเสริมใหเด็กกลาแสดงออก มีความเชื่อมั่นในตนเอง รูจักแสดงตนใหเหมาะสม
ตามโอกาสอันสมควร และฝกฝนนักเรียนในเรื่องการเลือกประพฤติในสิ่งที่ถูกตองเหมาะสม 
  7.  ชวยใหเด็กเกิดความเพลิดเพลินและเปนการผอนคลายจากกิจกรรมอื่นๆ ทําใหเด็กมี
ความราเริง แจมใส และมองโลกในแงดี 
  สรุปไดวา เปนสิ่งที่ชวยสรางเสริมกลามเนื้อทั้งกลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กของเด็ก
เทานั้น แตยังเปนการสรางเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ดานของเด็ก ไดแก ดานรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม 
และสติปญญา ทําใหเด็กไดมีการเลนเกมที่ตนเองชอบ และยังทําใหเด็กมีการฝกฝนในเรื่องตางๆ เชน
ความสามารถดานการจดจํา การจําแนกวัตถุส่ิงของ สี ขนาด หรือแมแตเปนการฝกฝนเรื่องระบบการคิด 
 
 2.6  หลักในการใชเกมการศึกษา 
  ดิลล  (Dill. 1969: 180) กลาววา เกมนั้นจะตองเหมาะสมกับผูเลนจะตองสลับซับซอน
พอที่จะเรียกรองความสนใจชองผูเลน มีลักษณะคลายการทดสอบความสามารถและประสบการณใน
การศึกษา 
  ราศี  ทองสวัสด์ิ (2527: 71-72) กลาวถึงเรื่องการนําเกมการศึกษาไปใชวา 
  1. ครูควรเตรียมเกมการศึกษาไวใหเพียงพอ 
  2. ลักษณะของเกมอาจเปนภาพตัดตอ  จับคูภาพเหมือน  โดมิโน  การแยกหมู 
  3. เวลาที่ใชฝกนี้กําหนดไวเปนชุดๆ ละ กิจกรรมเพราะอุปกรณแตละชุดจะใหผลตอเด็ก
ไมเหมือนกัน  ดังนี้ครูจึงควรจัดหมุนเวียนใหเดก็เลนหรือฝกทุกชุดใหทั่วถึงกัน 
  4. เกมหรืออุปกรณที่ใชควรมีพอที่จะหมุนเวียนกันอยูเสมอหากจําเจ  เด็กอาจเบื่อไม
อยากเลน 
  อารี  เกษมรัติ (2523: 71-72) กลาวไววา ควรลําดับเกมตามความสามารถ  เร่ิมจากสิ่งที่
ไมละเอียดนัก เพราะเด็กจะสังเกตสิ่งที่ใหญกอน  เมื่อเด็กมีความสังเกตจดจํามากแลวจึงใหเด็กไดสังเกต
สวนยอยๆ หรือสวนละเอียดมากขึ้นตามลําดับ ดังนั้นจึงควรใหเด็กไดเลนเกมที่มีความยากเพิ่มข้ึน  เพื่อให
เด็กรูจักคิด  รูจักสังเกตจดจําอยางมีเหตุผลมากขึ้น  วิธีการที่ใหเด็กเลนอาจใหเด็กเปนกลุม  เลนคนละ
ชุดหรือ 2 คน ตอ 1 ชุด ใครเลนเสร็จกอนถูกตองตามกติกาก็ใหเลนเกมชุดอื่นตอไป ในระยะแรกเด็กจะ
สังเกตและลองเลนบาง โดยผลัดกันเลนครั้งละ 6–8 คน เด็กจะเลนแบบนี้สักระยะหนึ่ง จากนั้นครูจึงให
เด็กเลนเองโดยแบงกลุมใหรับผิดชอบแตละเกมจะวางกติกาไววา แตละกลุมตองไมสงเสียงดัง  ตองไม
แยงกันเลนดวยความรวดเร็ว และถูกตอง รูจักรักษาของไมทําสกปรกหรือฉีกขาด เลนเสร็จแลงตองเก็บ
ใหเรียบรอย เมื่อเด็กมีความชํานาญในการเลนมากขึ้น  ครูตองเพิ่มเกมใหเด็กเลนโกยจัดเกมที่ยากและ
แปลกขึ้นเรื่อยๆ เพื่อใหเด็กไดรูจักคิดสังเกตและจดจําอยางมีเหตุผลทั้งนี้ข้ึนอยูกับความสามารถของเด็ก
ดวย 
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  พัฒนา  ชัชพงศ (ม.ป.ป.: 39) กลาววา เกมการศึกษา เปนของเลนเด็กซึ่งมีเกมฝกความ
พรอมแบบตางๆ ไวใหเด็กไดเลนในเวลาที่กําหนดหรือนอกเวลาเมื่อเด็กอยากเลน  เกมแตละชุดจะตอง
จัดทํากลองใสไวเปนชุดๆ ทั้งนี้เพื่อจะไดฝกเด็กใหเขาใจวาเกมแตละชุดจะจัดใสไวในกลองและเก็บไวใน
ชั้นที่เตรียมไวในตารางกิจกรรมประจําวัน แตหากเปนนอกเวลาที่เดกเลนกันเองครูควรมีเวลาเดินดูการ
เลนเพื่อใหคําแนะนํากับเด็กที่เลนผิด เมื่อเลนเสร็จครูจะตองฝกใหเด็กปฏิบัติจนเปนนิสัยวาเมื่อเลนเสร็จ
จะตองเก็บเกมลงกลองเปนชุดๆ แลวยกเก็บเขาที่ 
  กรมวิชาการ (2540: 44) แนวทางในการใชเกมการศึกษาดังนี้  เกมการศึกษาที่จัดใหกับ
เด็กปฐมวัยแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ กรณีเปนเกมใหมเด็กยังไมเคยเลนมากอน และกรณีเกมที่เด็ก
เคยเลนมาแลว 
  1. กรณีที่เปนเกมใหมเด็กยังไมเคยเลนมากอน  ครูควรปฏิบัติดังนี้แนะนําใหเด็กทราบวา
เกมชุดใหมชื่ออะไรมีกี่ชิ้นและอะไรบางสาธิตหรือธิบายวิธีการเลนเกมเปนขั้น ๆ ตามประเภทของแตละ
ชนิดใหเด็กหมุนเวียนเขามาเลนเปนกลุม  หรือเปนรายบุคคลตามความเหมาะสมขณะเด็กเลนครูทํา
หนาที่เพียงผูเสนอแนะเมื่อเด็กเลนเกมแตละชุดเรียบรอยแลว  ครูควรตรวจสอบความถูกตอง  หรือรวม
ตรวจกับเพื่อนๆ และชมเชยใหกําลังใจใหเด็กนําเกมที่เลนเรียบรอยแลวเก็บใสกลองเขาที่ใหเรียบรอยทุก
คร้ังกอนที่จะเลนเกมอื่นตอไป 
  2. กรณีที่เด็กเคยเลนเกมการศึกษานี้มาแลว  ครูควรปฏิบัติดังนี้จัดวางเกมทีเ่คยเลนแลวให
เด็กเลนเปนกลุมๆ ละ 4–5 คน แตละกลุมจะมีเกม 1 ชุด หรืออจาจะใหเด็กเลนคนเดียวหมุนเวียนใหเด็ก
เลนเกมทั้งชุดใหมและชุดเกาจะจัดไว เมื่อเลนเสร็จแลวใหเด็กเก็บใหเรียบรอย และอยูในสภาพที่จะ
นําไปใชไดอีก 
  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541: 155) กลาวถึง หลักในการ  
จัดเกมการศึกษาไวดังนี้ 
  1. ควรคํานึงถึงความเปนจริง เหมือนของจริง เชน หนอนผีเสื้อ การเรียงลําดับดวงอาทิตยที่
เรียงจากใหญไปเล็กไมได 
  2. ภาพที่แสดงความเคลื่อนไหว ควรจะเคลื่อนไหวจากซายไปขวา บนลงลางเหมือนการ
เขียนหนังสือของไทย 
  3. การใหสี  ถาเปนภาพสัตว ควรใหสีที่ใกลเคียงกันกับธรรมชาติจะชวยใหเด็กเรียนรู
ธรรมชาติ  การใหสีที่รอนแรง  เด็กจะเคลื่อนไหวไมอยูนิ่ง  สีประเภทสีเย็นเด็กจะสงบเงียบ 
  4. การนําเกมการศึกษาใหเด็กเลน ไมควรฝกหัดวาตองเลนไปตามหนวยที่เรียน ควร
คํานึงถึงพัฒนาการ  ประสบการณของเด็กแตละคน  เลนเกมตามลพดับความยากงาย 
  5. การตรวจสอบวา เด็กเลนเกมครบตามที่ตลลงหรือไม ครูควรมีแบบบันทึกการเลนเกม
ของเด็กแตละคน 
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  6. เด็กแตละคนมีความสนใจในการเลนเกมแตตางกัน ครูอาจนําเทคนิคการเลนเกม
การศึกษาจังใหเด็ก  เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศในบางโอกาส  เชน 
   -   คว่ําภาพหาคู 
   -   เลนเกมใหเลนรวมกันเปนกลุม เชน แจกภาพคนละ  1  ภาพ  ใหสัญญาณหาคู 
  7. ปจจุบัน เกมการศึกษามีจําหนายแพรหลายมากขึ้นการเลือกซื้อควรคํานึงถึงพัฒนาการ
เด็กแตละวัย เชน ภาพตัดตอ 3-5 ชิ้น เหมาะสําหรับเด็กอายุ 3-4 ขวบ 6- 8 ชิ้น สําหรับเด็กอายุ  4-5 ป 8-
10 ชิ้น สําหรับเด็กอายุ  5-6 
  8. การนําผลงานวิจัยเกี่ยวกับเกมการศึกษามาใช หรือนาํเกมการศกึษาของตางประเทศทีม่ี
ขายมาใหเด็กเลน  ครูควรนํามาศึกษาทดลองใชกับเด็กกลุมเล็กๆ กอนวาสงผลตอพัฒนาการเด็กมาก
นอยเพียงใดกอนการตัดสินใจซื้อ 
  สรุปไดวาการจัดเกมการศึกษาและปลักในการใชเกมการศึกษานั้นตองคํานึงถึงพัฒนาการ
และประสบการณของเด็กแตละคน  ควรเลนเกมไปตามลําดับจากงายไปหายาก ในขณะที่เด็กเลนเกมครู
ควรเดินดูใหกําลังใจเมื่อเด็กตองการความชวยเหลือ  เมื่อเด็กเลนเกมเสร็จแลวครูควร  มีการตรวจสอบวา
เด็กเลนเกมไดตามจุดประสงคหรือไมควรมีแบบบันทึกการเลนเกมของเด็กแตละคน  และฝกเด็กให
ปฏิบัติจนเปนนิสัยวาเมื่อเลนเสร็จแลวจะตองเก็บเกมลงกลองเปนชุดๆ แลวยกเก็บเขาที่ 
 
 2.7 แนวการจัดเกมการศึกษา 
  บูรชัย  สิริมหาสาคร (2545: 79) เสอนแนวคิดในกรณีที่เปนเกมใหม  เดกไมเคยเลน ครู
ควรปฏิบัติดังนี้ 
  1. แนะนําใหเดก็ทราบวา  เกมชุดใหมชื่ออะไร  มีจํานวนกี่ชิ้น  และอะไรบาง 
  2. สาธิตหรืออธิบายวิธีเลนเกมเปนขั้นๆ ตามประเภทของเกมแตละชนิด 
  3. ใหเด็กหมุนเวียนเขามาเลนเปนกลุม  หรือรายบุคคลตามความเหมาะสม 
  4. ขณะที่เด็กเลน  ครูทําหนาที่เปนเพียงผูแนะนํา  บางครั้งครูอาจเขารวมเลนในกลุม  ถา
สังเกตเห็นวาเด็กยังไมเขาใจวิธีเลน  หรือมีปญหาเกี่ยวกับการเลน 
  5. เมื่อเด็กเลนเกมแตละชุดเสร็จเรียบรอย ควรใหเด็กตรวจสอบความถูกตองดวยตนเอง  
รวมกันตรวจกับเพื่อน  หรือครูชวยดูแลตรวจสอบและชมเชยใหกําลังใจ 
  6. ใหเดกนําเกมที่เลนแลว  เก็บใสกลองเขาที่ใหเรียบรอยทุกครั้งกอนเลนชุดอื่น 
  ในกรณีที่เด็กเคยเลนเกมการศึกษานี้มาแลว  ครูอาจปฏิบัติไดดังนี้ 
  1. จัดวางเกมที่เคยเลนแลว ใหเด็กเลนเปนกลุม กลุมละ 4-5 คน แตละกลุมจะมีเกม 1 ชุด  
หรืออาจจะเลนคนเดียวก็ได 
  2. หมุนเวียนใหเด็กเลนเกมทั้งชุดใหมและชุดเกาตามที่จัดไว 
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  3. เมื่อเลนเกมแตละชุดเสร็จแลว ฝกใหเด็กเก็บใหเรียบรอย และอยูใน สภาพที่จะ
นําไปใชไดอีก 
  สรุปไดวา แนวการจัดเกมการศึกษาครูควรแนะนําวิธีการเลนตามประเภทของเกมแตละ
ชนิดใหเด็กฟงเปนขั้นๆ เพื่อที่เด็กจะไดเขาใจในวิธีการเลน และควรเลือกเกมใหเหมาะกับอายุและ
ความตองการของเด็กดวย 
 
 2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวของกับเกมการศึกษา 
  งานวิจัยในประเทศ 
  จันทรวรรณ  เทวรักษ (2526: บทคัดยอ) ไดศึกษาอิทธิพลของการจัดกิจกรรมสรางสรรค
และเกมการศึกษาในวัย  4- 6  ขวบ ที่มีผลตอการเรียนรูภาษาไทยและคณิตศาสตร  มีกลุมทดลอง 2  กลุม  
กลุม 1 เนนการอานเขียนและเรียนเลข อีกกลุม 1 เรียนเนนการฝกกจิกรรมสรางสรรคและเกมการศกึษา  ผล
ปรากฏวา  การเรียนที่เนนการฝกกิจกรรมสรางสรรคและเกมการศึกษาทีผลสงเสริมความสามารถและ
ทักษะในการเรียนภาษาไทยและคณิตศาสตรมากกวาวิธีสอนการเนนอานเขียนและทองจํา 
  รุงรวี  กนกวิบูลยศรี (2529:  57) ไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในดานการจําแนก
ดวยการมองเห็นของเด็กปฐมวัยที่ไดรบการฝกทักษะโยการใชเกมการศึกษากับการใชแบบฝกหัดผล
ปรากฏวา ความสามารถในดานการจําแนกดวยการมองเห็นของกลุมที่ฝกทักษะโดยใชเกมการศึกษาสูง
กวากลุมที่ใชแบบฝกหัด 
  มาลี  วะระทรัพย (2531:  44) ไดศึกษาความสามารถในการสังเกตและการจําแนกของ
เด็กปฐมวัยที่เลนเกมการศึกษาดวยวิธีตางกัน  ผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยทีเลนเกมการศึกษาแบบ
เคลื่อนไหวรางกายและเด็กปฐมวันที่เลนเกมการศึกแบบนั่งอยูกับที่มีความสามารถในการสังเกตและ
จําแนกแตกตางกัน 
  วัลนา  ธรจักร (2544: 75) ไดศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดประสบการณดวยกิจกรรมเกมการศึกษาประกอบการประเมินสภาพจริง ผลการศึกษาพบวา 
เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณดวยกิจกรรมเกมการศึกษาดานทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร
สูงขึ้น 
  วิยะดา  บัวเผื่อน (2531: 46)  ไดศึกษาความสนใจในการเลนเกมการศึกษาของเด็กปฐมวัย
โดยมีครูชี้แนะและเลนดวยตนเอง ผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยที่เลนเกมการศึกษาดวยตนเองมี
ความสนใจในการเลนเกมการศึกษาสูงกวาเด็กปฐมวัยที่เลนเกมการศึกษาโดยมีครูชี้แนะ 
  พัชรี  กัลยา (2551: บทคัดยอ) ไดศึกษาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามิติสัมพันธความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย 
หลังจากการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา มิติสัมพันธโดยภาพรวมและจําแนกรายดานทุกดาน อยูในระดับดี 
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และเมื่อเปรียบเทียบกับกอนการทดลอง พบวาสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา
การจัดกิจกรรมเกมการศึกษา มิติสัมพันธสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล
สูงขึ้น 
  พรเพ็ญ  ศรีวิวัฒน (2546: 47) ไดศึกษาการคิดอยางมีวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการเลนเกมฝกทักษะการคิด ผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยที่เลนเกมฝกทักษะการคิด มีการคิด
อยางมีวิจารณญาณสูงขึ้น 
  งานวิจัยตางประเทศ 
  คินเคด (Kincaid.  1977: 419-A) ไดทําการศึกษาผลของการนําเกมคณิตศาสตรไปใชที่
บานโดยการฝกบิดาหรือมารดาของนักเรียนเปนพิเศษ  เพื่อศึกษาทัศนคติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทําการทดลองกับนักเรียนระดับ 2 ซึ่งบิดามาดาของนักเรียนสมัครใจที่จะรวมการศึกษาจํานวน 35 คน 
เขาประชุมรวมกันเพื่อศึกษาและสรางอุปกรณในการเลนเกมไปไวใชที่บานของตนเองกอนที่จะนํา
กลับไปบาน จะตองทดลองเลนกอน  มีการแนะนําบิดามารดาของนักเรียนใหกระตุนนักเรียนมีบทบาท
ในการเลนเกมอยางเต็มอกเต็มใจ ใชอุปกรณอยางมีประโยชน ทําการทดลองเปนเวลา 10 สัปดาห  
ผลการทดลองปรากฏวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดเลนเกมสูงกวาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนที่ไมไดเลนเกมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
  ไบรท  และอื่นๆ (Bright;  others. n.d.:  265) พบวา การใชเกมฝกทักษะกับการใชเกม
สอนความคิดรวบยอดทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมแตกตางกัน 
  จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาวขางตนพอสรุปไดวา เกมการศึกษาเปนกิจกรรมที่
สามารถสงเสริมพัฒนาการใหกับเด็กทั้งทางรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา นองจากนี้ยังชวยให
เด็กเกิดการเรียนรูฝกทักษะการสังเกต จําแนก เปรียบเทียบ ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร และภาษา เกม
การศึกษานั้นมีหลายรูปแบบ การจัดการจัดเกมการศึกษาใหเด็กเลน ตองคํานึงถึงความสามารถตามวัย
ของเด็กแตละคนดวย 

                            
 
 
 
 
 
 



 บทที่ 3 
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

 
 ในการวิจัยครัง้นี้ผูวิจัยไดดําเนินการตามลาํดับข้ันตอนดงันี ้

1. กําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
4. การจัดทาํและการวิเคราะหขอมูล 

 
การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร 
 ประชาการที่ใชในการศึกษาคนควาในครั้งนี้ เปนเด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุ 4-5 ป ที่กําลัง
ศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 ของโรงเรียนสาธิตปฐมวัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จํานวน 50 คน   
  
 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือเด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุ4-5 ป ที่กําลังศึกษาอยูใน        
ชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 ของโรงเรียนสาธิตปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
จํานวน 25 คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย จากนักเรียนจํานวน 2 หองเรียนมา 1 หองเรียน 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
 ในการวิจัยครัง้นี ้เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัยมีดังนี ้
 1.   แผนการจัดกจิกรรมการเลนเกมการศึกษาเรียงลาํดับ 
 2.   แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดอุปนัย 
 
การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 การสรางแผนเกมการศกึษาเรียงลาํดับ   
 1.  ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจยัที่เกี่ยวของ ดังนี ้
     1.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเกมการศึกษาของ ธัญลักษณ ลีชวนคา 
(2544) นฤมล ปนดอนทอง (2544) เยาวพรรณ ทิมทอง (2535) 
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     1.2 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาของเด็กปฐมวัยมีรูปแบบ
การสอน 3 ข้ันตอน ไดแก ข้ันนํา ข้ันดําเนินกิจกรรม และขั้นสรุป จํานวน 40 แผน ของ เยาวพา เดชะคุปต 
(2542) 
     1.3  ศึกษาการเขียนแผนการจัดประสบการณโดยยึดตามแนวคูมือชั้นอนุบาลปที่ 2 ของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2540)  
 2.  ศึกษาเกมการศึกษาชนิดอื่นๆ เชน เกมสรางมโนทัศนดานจํานวน เกมการศึกษามิติสัมพันธ 
เปนตน ที่สอดคลองกับพัฒนาการและความสนใจของเด็ก เปนการเลนที่มีกฎ กติกา และวิธีการเลน 
เพื่อที่เด็กไดพัฒนาทักษะการสังเกต การจําแนก การเปรียบเทียบ เรียงลําดับภาพ ตามเหตุการณ 
จํานวน ขนาด ความสูง ความยาว ความหนา เปนตน 
  3.   สรางเกมการเรียงลําดับโดยใชสถานการณที่สอดคลองกับชีวิตประจําวัน จํานวน 44 เกม 
  4.   สรางคูมือในการเลนเกมการเรียงลําดับโดยใหสอดคลองกับการคิดอุปนัย 
  5.  นําเกมและคูมือการเกมเรียงลําดับที่ผูวิจัยสรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน 
เพื่อตรวจพิจารณาและปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม ซึ่งมีผูเชี่ยวชาญดังนี้ 
     1. อาจารยวงษเงิน ปนนอย        อาจารยใหญสวนการศึกษาอนุบาล 
                                                                          โรงเรียนไผทอุดมศึกษา จ.กรุงเทพมหานคร 
     2. อาจารยธญัลักษณ  ลีชวนคา   อาจารยโรงเรยีนวัดเขาขลุง  จ.ราชบุรี 
    3. อาจารยเยาวพรรณ ทิมทอง          อาจารยประจาํคณะศึกษาศาสตร 
                                                                     มหาวิทยาลยัรามคําแหง จ.กรุงเทพมหานคร 
 6.  นําคําแนะนําเรื่องสีและความคมชัดของภาพของผูเชี่ยวชาญไปปรับปรุงแกไขเกมให
เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 6. นําเกมการเรียงลําดับที่ไดปรับปรุงแลวตามขอ 5 ไปทดลองกับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 
โรงเรียนสาธิตปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ไมใชกลุมตัวอยางเพื่อปรับปรุงสื่อ 
ข้ันตอนดําเนินกิจกรรม ใหเหมาะสมกับเด็ก และเวลาที่กําหนด 
 7. ผลิตสื่อที่สมบูรณเพื่อนําไปใชในการทดลอง 
 
การสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอุปนัย  
 1.  ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของมีดังนี้ 
     1.1 ศึกษาทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 
     1.2  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการคิดแบบอุปนัยของ จินตนา เพิ่มทรัพยทวีผล 
(2545) 
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     1.3  ศึกษาทฤษฏีของเพียเจท (Piaget. 1970: 470-475) ที่เกี่ยวของกับการคิดตรรก 
     1.4  ศึกษาการสรางแบบวัดการใหเหตุผลแบบอุปนัยของ จินตนา เพิ่มทรัพยทวีผล (2545) 
แลวนํามาปรับใช 
 2.  สรางแบบทดสอบวัดการคิดอุปนัย ซึ่งเปนแบบทดสอบรูปภาพและขอคําถามที่เปนรูปภาพ 
แบงออกเปน 3 ชุด 3 ตัวเลือก ชุดละ 15 ขอ รวม 45 ขอ ดังนี้ 
     ชุดที่ 1 ดานการสังเกต จํานวน15 ขอ 
   ชุดที่ 2 ดานการหาความสัมพันธ จํานวน15 ขอ 
     ชุดที่ 3 ดานการเปรียบเทียบความแตกตาง จํานวน15 ขอ  
 3.  สรางคูมือในการดําเนินการทดสอบวัดความสามารถในการคิดอุปนัย โดยใหสอดคลองกับ
แบบทดสอบแตละชุด 
 4.  นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอุปนัยและคูมือดําเนินการทดสอบที่สรางขึ้น
เสนอตอผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัย และ ดานการวัดผลการศึกษาเปนผูตรวจสอบเพื่อหาความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ซึ่งมีผูเชี่ยวชาญ ดังนี้ 

    1. อาจารยสุทธาทิพ     ไชยรัตนะ      ผูอํานวยการโรงเรียนจีระศาสตรวิทยา  
                                                             จ.พระนครศรีอยุธยา 
    2. อาจารยบุญไท         เจริญผล         อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 
                                                             จ.พระนครศรีอยุธยา 
    3. อาจารยนฤมล         จันทรฉาย        อาจารยโรงเรียนบานหนองงา จ.พิษณุโลก 

 5. นํา ไปปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ คือใหปรับปรุงรูปภาพให
ชัดเจนและปรับใหเหมาะกับอายุของเด็ก ปรับปรุงตัวเลือกใหมีความใกลเคียงกัน และปรับปรุงแบบทดสอบ
ในบางขอในชุดที่ 2 ใหสอดคลองกับจุดประสงคที่ตองการจะวัดการคิดอุปนัยในดานการหาความสัมพันธ 
 6.  นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลที่ผานการปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว
ไปทดลองใชกับอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 ของโรงเรียนสาธิตปฐมวัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 25 คน  
 7.  นําแบบทดสอบที่ไดมาวิเคราะหขอสอบรายขอ เพื่อหาความยากงายและคาอํานาจจําแนก 
โดยคัดเลือกแบบทดสอบที่มีความยากงาย (p) ต้ังแต .44-.96 และมีคาอํานาจจําแนก (r) ระหวาง .21-.72 ซึ่ง
ชุดที่ 1 และชุดที่ 3 ไดขอสอบชุดละ 10 ขอ สําหรับชุดที่ 2 นั้นมีจํานวน 9 ขอ  
 8. นําแบบทดสอบที่ผานการคัดเลือกทั้ง 3 ชุด มาหาคาความเชื่อมั่น โดยวิธีของคูเดอร-ริชารดสัน 
(Kuder-Richardson) จากสูตร KR-20 (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2536: 168-169) ซึ่งไดคา
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เทากับ .87 
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 9.  ระดับของความคิดอุปนัย 
      ในการศึกษาครั้งนี้ ไดจัดระดับของความคิดอุปนัยออกเปน 4 ระดับ คือ 
  

ชุด คะแนนเต็ม ระดับคะแนน การแปลผล 
 

 
1 

 
10 

7.51 – 10.00 
5.01 – 7.50 
2.51 – 5.00  
0.00 – 2.50  

ดีมาก 
ดี 

ปานกลาง 
ปรับปรุง 

 
2 

 
9 

6.76 – 9.00 
4.51 – 6.75 
2.26 – 4.50 
0.00 – 2.25 

ดีมาก 
ดี 

ปานกลาง 
ปรับปรุง 

 
3 
 
 

 
10 

7.51 – 10.00 
5.01 – 7.50 
2.51 – 5.00  
0.00 – 2.50 

ดีมาก 
ดี 

ปานกลาง 
ปรับปรุง 

 
รวม 3 ชุด 

 
29 

21.76 – 29.00 
14.51 – 21.75 
7.26 – 14.50 
0.00 – 7.25 

ดีมาก 
ดี 

ปานกลาง 
ปรับปรุง 

 
การเก็บรวบรวมขอมลู 
 การวิจยัครัง้นีผู้วิจัยไดดําเนนิการทดลองตามแผนการวิจยัแบบ One - Group Pretest Posttest 
Design (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538: 249) ตามตารางดงันี ้
 
ตาราง 1 แบบแผนการทดลอง 
 

1T  X 
2T  

 

ความหมายของสัญลกัษณ 
 1T  แทน การทดสอบกอนการทดลอง (Pretest) โดยใชแบบทดสอบวัดการคิดอุปนัย 
 2T  แทน การทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) โดยใชแบบทดสอบวัดการคิดอุปนัย 
  X แทน การเลนเกมเรยีงลําดับ 
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วิธีดําเนินการทดลองมีขัน้ตอนดังนี้ 
 1.  ทดสอบเด็กกอนการทดลอง (Pretest) กับกลุมตัวอยางในการทดลอง เพื่อหาพืน้ฐานการ
คิดอุปนัยโดยใชแบบทดสอบการคิดอุปนยัที่ผูวจิัยสรางขึ้น 
 2.  ผูวิจัยไดทาํการทดลองดวยตนเอง โดยกลุมตัวอยางจะไดรับการจัดกิจกรรมการเลนเกม
เรียงลาํดับ ซึง่ทําการทดลองในกจิกรรมเสร ีใชเวลาการทดลองเปนเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 5 วนัๆ ละ  
20 นาท ีทําการทดลองในชวงเวลา10.00 น.-10.20 น.รวม 40 คร้ัง จํานวน 44 เกม 
 
ตาราง 2 การจัดกิจกรรมเกมการศึกษา สัปดาหที่ 1-2 
 

สัปดาห วัน เกมการศกึษาเรียงลําดับ 

จันทร เกม 1,2,3,4,5,6 
อังคาร เกม 1,2,3,4,5,6 
พุธ เกม 1,2,3,4,5,6 

พฤหัสบดี เกม 7,8 และ 3,4,5,6 

 
 

1 

ศุกร เกม 7,8 และ 3,4,5,6 
จันทร เกม 9,10 และ 5,6,7,8 
อังคาร เกม 9,10 และ 5,6,7,8 
พุธ เกม 11,12 และ 7,8,9,10 

พฤหัสบดี เกม 11,12 และ 7,8,9,10 

 
 

2 

ศุกร เกม 13,14 และ 9,10,11,12 
 
 3.  เมื่อดําเนินการทดลองครบ 8 สัปดาห ผูวิจัยทําการทดสอบ (Posttest) กับกลุมตัวอยางโดย
ใชแบบทดสอบวัดการคิดอุปนัยฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบที่ใชกอนการทดลอง 
 4.  นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบไปทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ 
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การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล 
 หลังจากการทดลองเปนระยะเวลา 8 สัปดาห ไดส้ินสุดและเด็กไดรับการทดสอบ (Posttest) 
แลวจึงนําคาเฉลี่ยของกลุมทดลองมาเปรียบเทียบกันโดยใช t-test แบบ Dependent Samples 
(ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 100-105) 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 นําขอมูลที่ไดจากการทดลองไปวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติ ดังนี้ 
 1. สถิติพื้นฐาน (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538: 59-73)  
    1.1  คะแนนเฉลี่ย (Mean) 
              
                               = 
 
  เมื่อ                        แทน คะแนนเฉลีย่ 
     แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
      N  แทน จํานวนนักเรยีนในกลุมตัวอยาง 
 
     1.2 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน (Standard deviation) โดยคํานวณ  
จากสูตร (ลวน  สายยศ; และอังคณา  สายยศ. 2538:79) ดังนี ้
 

   S  =  ( )1
)( 22

−

−∑ ∑
NN

XXN  

 
 เมื่อ S แทน ความเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน 
  N แทน จํานวนนักเรยีนในกลุมตัวอยาง 
   แทน ผลรวมคะแนนทัง้หมด 
            แทน ผลรวมคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
 
 2. สถิติที่ใชหาคุณภาพของเครื่องมือ 
     2.1 สถิติที่ใชหาคณุภาพของขอสอบแตละขอคาความยากงาย (Difficulty) โดยคํานวณจาก
สูตร (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ.2538: 210-211) ดังนี ้
 

X
N
X∑

X
∑X

∑X

∑ 2X
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   P  =   
   
 เมื่อ P แทน คาความยากงาย 
  R แทน จํานวนนักเรยีนทีท่ําขอนั้นถกู 
  N แทน จํานวนนักเรยีนทัง้หมด 

 
 2.2  หาคาอาํนาจจาํแนก โดยหาจากสหสัมพันธแบบพอยท-ไบซีเรียล (Point-Biseriai 
Correlation) โดยคํานวณจากสูตร (ลวน สายยศ; และอังคณาสายยศ. 2538: 214-215) ดังนี ้
 

    =  pq
S

XX

t

fp •
−                   

 
 เมื่อ  แทน คาอํานาจจาํแนกของขอสอบ 

   แทน คะแนนเฉลีย่ของกลุมที่ทาํขอสอบขอนั้นได 
   แทน คะแนนเฉลีย่ของกลุมที่ทาํขอสอบขอนั้นไมได 
   แทน คะแนนเบีย่งเบนมาตรฐานของแบบทดสอบฉบับนั้น 
   p แทน สัดสวนขอคนที่ทาํขอสอบขอนั้นได 
   q แทน สัดสวนของคนทีท่ําขอสอบนั้นไมได หรือ 1 – p 

 
 2.3  สถิติที่ใชในการหาความเชื่อมั่นของแบๆบทดสอบใชวิธีของดูเดอร-ริชารดสัน (Kuder-
Richardson) โดยคํานวณจากสูตร KR-20 (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 197-198) ดังนี ้ 

 

              ttr   =
1−n

n

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ ∑
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pq  

 
 เมื่อ ttr  แทน     คาความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ 
  n แทน     จาํนวนขอสอบในแบบทดสอบ 
  p แทน     สัดสวนของผูตอบถกูในแตละขอ 
  q แทน     สัดสวนของผูที่ตอบผิดในแตละขอ 
  2

ts  แทน     ความแปรปรวนของคะแนนทั้งหมด 
 

N
R
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 3.  สถิติที่ใชทดสอบสมมุติฐาน 
  3.1 การเปรียบเทียบคะแนนภายในกลุมกอนการทดลองและหลงัการทดลอง โดยใช t-test 
for Dependent Samples (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 104) 
 

                                               t  =  
( )22

1−
−∑ ∑

∑

N
DDN

D  

  โดย  df = N-1 
 
 เมื่อ t แทน     คาสถติิที่ใชพิจารณาในt-distribution 
  D แทน     ความแตกตางระหวางคะแนนแตละคู 
  N แทน     จาํนวนคน 
   แทน     ผลรวมของผลตางของคะแนนระหวางกอนและหลังการทอลอง 
                
   แทน      ผลรวมของกําลงัสองของคะแนนระหวางกอนและหลังการทดลอง 
      

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

∑D

∑ 2D



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากผลการทดลอง และการแปลความหมายของการวิเคราะหขอมูล
ใหเขาใจตรงกัน ผูวิจัยจึงไดกําหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

 
 N  แทน    จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
 X   แทน    คะแนนเฉลี่ย (Mean) 
 S  แทน    คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 K  แทน    จํานวนขอสอบในแตละชุด 
              D         แทน      คาเฉลี่ยความแตกตางระหวางคะแนนแตละคู 
              DS        แทน      สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความแตกตางระหวางคะแนนแตละคู 
 t  แทน   คาสถิติที่ใชในการพิจารณาจากการแจกแจงของ T  
 **  แทน   นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 ผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําเสนอเปนลําดับ ดังนี้ 
 1.  การคิดอุปนัยของเด็กปฐมวัยที่เลนเกมการศึกษาเรียงลําดับ โดยรวมและรายดาน 
 2. การเปรียบเทียบความแตกตางของการคิดอุปนัยของเด็กปฐมวัยที่เลนเกมการศึกษา
เรียงลําดับ โดยรวมและรายดาน 
               3. กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงการคิดอุปนัยของเด็กปฐมวัยที่เลนเกมการศึกษาเรียงลําดับ
กอนและหลังการทดลอง 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 1. การคิดอุปนัยของเด็กปฐมวัยที่เลนเกมการศึกษาเรียงลําดับ โดยรวมและรายดาน 
 ผูวิจัยเสนอผลการวิเคราะหระดับความสามารถทางการคิดอุปนัยของเด็กปฐมวัยกอนและหลัง
เลนเกมการศึกษาเรียงลําดับ ทั้งโดยรวมและรายดาน ไดแก ดานการสังเกต ดานการหาความสัมพันธ และ
ดานการเปรียบเทียบความแตกตาง  ปรากฏผลดังตาราง 3 
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ตาราง  3  ระดับความสามารถทางการคดิอุปนัยของเดก็ปฐมวยัที่เลนเกมการศึกษาเรียงลาํดับ  
 กอนและหลังการทอลองจําแนกเปนรายดาน    
 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง 
การคิดอุปนัย 

N K 

X  S ระดับ
ความสามารถ
ของเด็ก 

X  S ระดับ
ความสามารถ
ของเด็ก 

ดานการสังเกต 
ดานการหาความสัมพันธ 
ดานการเปรียบเทียบความ
แตกตาง 

25 
25 
 
25 

10 
9 
 

10 

5.72 
6.64 

 
3.72 

1.57 
2.20 

 
1.75 

ดี 
ดี 
 

ปานกลาง 

6.80 
8.72 

 
5.84 

1.58 
0.68 

 
1.65 

ดี 
ดีมาก 

 
ดี 

โดยรวม 25 29 16.08 3.32 ดี 21.36 2.96 ดี 
 

 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง 3 การคิดอุปนัยของเด็กปฐมวัยกอนเลนเกมการศึกษาเรียงลําดับ 
โดยรวมทั้ง 3 ดาน อยูในระดับดี เมื่อพิจารณารายดาน พบวา เด็กมีความสามารถดานการสังเกตและ
การหาความสัมพันธอยูในระดับดี สวนดานการเปรียบเทียบความแตกตางอยูในระดับปานกลาง โดยเดก็
ปฐมวัยมีความสามารถดาน  
 เมื่อพิจารณาการคิดอุปนัยของเด็กปฐมวัยหลังเลนเกมการศึกษาเรียงลําดับ โดยรวมทั้ง 3 ดาน 
อยูในระดับดี เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการหาความสัมพันธอยูในระดับดีมาก สวนดานการสังเกต
และดานการเปรียบเทียบความแตกตางอยูในระดับดี โดยเด็กปฐมวัยมีความสามารถดานการหาความสัมพันธ 
ดานการสังเกตและดานการเปรียบเทียบความแตกตาง มีพัฒนาการสูงขึ้น 
 2. การเปรียบเทียบความแตกตางของการคิดอุปนัยของเด็กปฐมวัยที่เลนเกม
การศึกษาเรียงลําดับ โดยรวมและรายดาน 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของการคิดอุปนัยของเด็กปฐมวัยกอนและหลังที่เลนเกม
การศึกษาเรียงลําดับ ปรากฏผลดังตาราง  4 
 
 
 
 
 



 43

ตาราง  4  การเปรียบเทียบความแตกตางของการคิดอุปนัยของเดก็ปฐมวัยที่เลนเกมการศึกษา 
 เรียงลําดับ โดยรวมและรายดาน 
 

กอนทดลอง หลังทดลอง 
การคิดอุปนัย 

X  S X  S 
D  DS  t 

ดานการสังเกต 5.72 1.57 6.80 1.58 1.08 1.78 3.04** 
ดานการหาความสัมพันธ 6.64 2.20 8.72 0.68 2.08 1.78 5.85** 
ดานการเปรียบเทียบความแตกตาง 3.72 1.75 5.84 1.65 2.12 2.15 4.94** 

โดยรวม 16.08 3.32 21.36 2.96 5.28 3.17 8.33** 
 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง 4 พบวาเด็กปฐมวัยที่เลนเกมการศึกษาเรียงลําดับ มีการคิดอุปนัย
ทั้งโดยรวมและรายดาน ไดแก ดานการสังเกต ดานการหาความสัมพันธ และดานการเปรียบเทียบความ
แตกตาง หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวาการเลน
เกมการศึกษาเรียงลําดับทําใหเด็กปฐมวัยมีการคิดอุปนัยสูงขึ้น  
 
 3. กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงการคิดอุปนัยของเด็กปฐมวัยที่เลนเกมการศึกษา
เรียงลําดับกอนและหลังการทดลอง 
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ภาพประกอบ 1 กราฟแสดงการคิดอุปนัยของเด็กปฐมวยัที่เลนเกมการศึกษาเรียงลาํดับกอนและหลัง 
       การทดลอง 

 ผลการวิเคราะหจากภาพประกอบ 1 เด็กปฐมวัยที่ไดเลนเกมการศึกษาเรียงลําดับ มีการคิด
อุปนัยสูงขึ้น โดยเด็กปฐมวัยมีการคิดอุปนัยดานการเปรียบเทียบความแตกตาง มีการเปลี่ยนแปลงมาก
เปนอันดับแรก รองลงมาคือดานการหาความสัมพันธ และดานการสังเกต ตามลําดับ 

 

 

 
 

รวม 3 ดาน 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อเปรียบเทียบการคิดอุปนัยของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการ
เลนเกมเรียงลําดับ เพื ่อเปนแนวทางสําหรับครู ผู ปกครอง และผู ที ่เกี ่ยวของในการสงเสริมและ
พัฒนาการคิดอุปนัย รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเลนใหเหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดในการดําเนินการวิจัยโดย
สรุปดังนี้ 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 เพื่อเปรียบเทยีบการคิดอุปนัยของเดก็ปฐมวัยกอนและหลังการเลนเกมการศึกษาเรยีงลําดับ 
  
สมมติฐานการวิจัย 
  เด็กปฐมวัยทีเ่ลนเกมการศกึษาเรียงลําดบัมีการคิดอุปนัยสงูขึ้น  
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยางทีใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจยั 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนเด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุ4-5 ป ที่กําลังศึกษาอยูใน    
ชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 ของโรงเรียนสาธิตปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยธุยา จํานวน 50 คน   
 กลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้นี ้เปนเด็กปฐมวัยชาย-หญิง อาย ุ4-5 ป ที่กาํลงัศึกษาอยูใน    ชั้น
อนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
จํานวน 25 คน   
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
 ในการวิจัยครัง้นี ้เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัยมีดังนี ้
 1.  แผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเรียงลําดับ ซึ่งผูวิจัยไดสรางขึ้นและผานการพิจารณา
จากผูเชี่ยวชาญตลอดจนไดปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญกอนที่จะนําไปใชในการทดลอง 
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 2.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอุปนัย จํานวน 3 ชุด 
  2.1 แบบทดสอบวัดการคิดอุปนัยดานการสังเกต จํานวน 10 ขอ 
  2.2 แบบทดสอบวัดการคิดอุปนัยดานการหาความสัมพันธ จํานวน 9 ขอ 
  2.3 แบบทดสอบวัดการคิดอุปนัยดานการเปรียบเทียบความแตกตาง จํานวน 10 ขอ 
 รวมทั้งสิ้น 29 ขอ ซึ่งผูวิจัยไดสรางขึ้นและผานการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญตลอดจนไดทําการ
วิเคราะหคุณภาพเพื่อคัดเลือกขอสอบที่มีคุณภาพ ซึ่งมีความเชื่อมั่นเทากับ .87 
 
วิธีดําเนินการทดลองมีขัน้ตอนดังนี้ 
 1.  ทําการทดสอบเด็กกอนการทดลอง (Pretest) กับกลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง เพื่อหา
พื้นฐานการคิดอุปนัยโดยใชแบบทดสอบการคิดอุปนัยที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
 2.  ผูวิจัยไดทําการทดลองดวยตนเอง โดยกลุมตัวอยางจะไดรับการจัดกิจกรรมการเลนเกม
เรียงลําดับ ซึ่งทําการทดลองในกิจกรรมเสรี ใชเวลาการทดลองเปนเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 5 วนัๆ ละ 20 
นาที ทําการทดลองในชวงเวลา10.00 น.-10.20 น.รวม 40 คร้ัง จํานวน 44 เกมนอกจากกิจกรรมที่ผูวิจัย
จัดแลว กลุมตัวอยางยังไดทํากิจกรรมอื่นๆ ตามตารางกิจกรรมประจําวันทุกประการ  
 3.  เมื่อดําเนินการทดลองครบ 8 สัปดาห ผูวิจัยทําการทดสอบ (Posttest) กับกลุมตัวอยางโดย
ใชแบบทดสอบวัดการคิดอุปนัยฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบที่ใชกอนการทดลอง 
 4.  นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบไปทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 หลังจากการทดลองเปนระยะเวลา 8 สัปดาห ไดส้ินสุดและเด็กไดรับการทดสอบ (Posttest) 
แลวจึงนําคาเฉลี่ยของกลุมทดลองมาเปรยีบเทยีบกนัโดยใช  t-test  สําหรับ Dependent Samples  
(ลวน สายยศและอังคณา สายยศ. 2538: 100-105) 

  
สรุปผลการวิจัย 
 1. เด็กปฐมวัยที่ไดรับการเลนเกมเรียงลําดับ มีการคิดอุปนัยสูงขึ้นกวากอนการทดลอง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 2.  เด็กปฐมวัยที่เลนเกมการศึกษาเรียงลําดับ มีการเปลี่ยนแปลงการคิดอุปนัยสูงขึ้นกวา
กอนการทดลองในการเปรียบเทียบความแตกตางมาเปนอันดับแรก รองมาดานการหาความสัมพันธ 
และดานการสังเกต ตามลําดับ 
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อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบการคิดอุปนัยของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการเลนเกม

เรียงลําดับ ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดเลนเกมเรียงลําดับ มีการคิดอุปนัยสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว จากผลการวิจัยเด็กปฐมวัยที่เลนเกมการศึกษา
เรียงลําดับ พบวาการเลนเกมการศึกษาเรียงลําดับ ทําใหเด็กปฐมวัยมีการเปลี่ยนแปลงดานการเปรียบเทียบ
ความแตกตางมาเปนอันดับแรก รองมาดานการหาความสัมพันธ และดานการสังเกต ตามลําดับ ทั้งนี้
เนื่องจาก 
    1.  เด็กในกลุมทดลองไดรับการเลนเกมเรียงลําดับ ซึ่งเปนการเลนกับส่ือประเภทเกมที่ผูวิจัย
สรางขึ้น ทั้งหมด 44 เกม โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและความสอดคลองกับพัฒนาการและความสนใจ
ของเด็ก เปนการเลนที่มีกฎ กติกา และวิธีการเลน เพื่อที่เด็กไดพัฒนาทักษะการสังเกต การจําแนก การ
เปรียบเทียบ เรียงลําดับภาพ ตามเหตุการณ จํานวน ขนาด ความสูง ความยาว ความหนา เปนตนและ
การคิดเชิงอุปนัย รวมทั้งในการเลนเกม เด็กจะเขาใจการเรียงลําดับภาพจากเหตุการณ จํานวน ขนาด 
ความสูง ความยาว ความหนา ซึ่งการเลนเกมเรียงลําดับจะสงเสริมใหเด็กรูจักการคิดมากยิ่งขึ้น ซึ่งเด็ก
จะเริ่มจากการสังเกต การเปรียบเทียบความคลายคลึงของสวนตางๆ เมื่อเด็กเปรียบเทียบดูแลว เด็กก็จะ
ไดขอสรุปของเกมนั้นวาตองเรียงออกมาแบบไหน เพื่อใหเด็กรูจักคิด รูจัดสังเกต และรูจักการหา
ความสัมพันธในแตละภาพใดมากอนภาพใดมาหลัง ซึ่งเด็กจะตองใชการสังเกตเปนอยางมาก 
นอกจากนี้เปนการเลนภายใตขอตกลงหรือกติกาที่กําหนด ที่ทําใหผูเลนจะตองคิดและตัดสินใจในการ
เลน เพื่อใหการเลนนั้นบรรลุจุดมุงหมายที่ตองการ การเลนเกมจึงสามารถพัฒนารูปแบบการคิดของเด็ก
ใหเหมาะสมมากขึ้น เพราะในขณะที่เด็กเลนเกม เด็กไดฝกการคิดไปดวยในชวงสั้นๆ ทําใหเด็กไดมี
โอกาสคิดหาเหตุผล เด็กจะพัฒนาการคิดขึ้นไปเรื่อยๆ (ภรณี  คุรุรัตนะ. 2535: 113) พบวาความสามารถใน
การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามิติสัมพันธความสามารถในการ
คิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยหลังจากการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา มิติสัมพันธโดยภาพรวมและจําแนก
รายดานทุกดาน อยูในระดับดี และเมื่อเปรียบเทียบกับกอนการทดลอง พบวาสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวาการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา มิติสัมพันธสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมี
ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลสูงขึ้น (พัชรี  กัลยา. 2551: บทคัดยอ ) เกมการศึกษาชวยสงเสริมและ
พัฒนาการเรียนรูของเด็กปฐมวัยไดเปนอยางดี  เพราะการเลนเกมการศึกษาชวยใหเด็กไดมีการ ฝก
ทักษะการสังเกต จําแนก เปรียบเทียบ การคิดหาความสัมพันธของภาพ การแกปญหาฝกทักษะพื้นฐาน
ทา งคณิตศาสตร  ทา งภาษา  เ พื ่อ ใ ห เ ก ิด ค ว ามพร อม ในกา ร เ ร ีย น ในชั ้นป ร ะถมต อ ไป
(คณะกรรมการศึกษาเองชน.  2528: 15) เกมการศึกษา เปนเกมการเลนที่ชวยพัฒนาสติปญญา มี
กฎเกณฑกติกางายๆ  เด็กสามารถเลนคนเดียวหรือเลนเปนกลุมได  ชวยใหเด็กรูจักสังเกต  คิดหาเหตุผล  
และเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสี  รูปราง จํานวน ประเภท และความสัมพันธเกี่ยวกับพื้นที่  ระยะ  
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เกมการศึกษาที่เหมาะสมสําหรับเด็กวัย 3 -6 ป เชน เกมจับคู แยกประเภท จัดหมวดหมู  เรียงลําดับ  
โดมิโน  ลอตโต ภาพตัดตอ  และตอตามแบบ (บูรชัย  สิริมหาสาคร.  2545: 79) เกมการศึกษาเปนของ
เลนเด็กซึ่งมีเกมฝกความพรอมแบบตางๆ  ไวใหเด็กไดเลนในเวลาที่กําหนดหรือนอกเวลาเมื่อเด็กอยาก
เลน  เกมแตละชุดจะตองจัดทํากลองใสไวเปนชุดๆ ทั้งนี้เพื่อจะไดฝกเด็กใหเขาใจวาเกมแตละชุดจะจดัใส
ไวในกลองและเก็บไวในชั้นที่เตรียมไวในตารางกิจกรรมประจําวัน  แตหากเปนนอกเวลาที่เด็กเลนกันเอง
ครูควรมีเวลาเดินดูการเลนเพื่อใหคําแนะนํากับเด็กที่เลนผิด เมื่อเลนเสร็จครูจะตองฝกใหเด็กปฏิบัติจน
เปนนิสัยวาเมื่อเลนเสร็จจะตองเก็บเกมลงกลองเปนชุดๆ แลวยกเก็บเขาที่ (พัฒนา  ชัชพงศ. ม.ป.ป.: 39)  
 การที่เด็กไดเลนเกมเรียงลําดับภาพในทุกๆวันสามารถที่จะสงเสริมและพัฒนาการคิดอุปนัย
ของเด็กได แตการเลนเกมเรียงลําดับภาพตามเหตุการณ จํานวน ขนาด ความสูง ความยาว ความหนา 
เปนตน เปนกิจกรรมที่กระตุนใหเด็กไดฝกใชความคิดอยูเสมอ เพราะเด็กยังตองเลนตามกฎ กติกาที่
กําหนด ทําใหเด็กมีโอกาสสังเกตและคิดหาเหตุผลในการแกปญหา ดังนั้นเมื่อมีการทดสอบดวย
แบบทดสอบวัดการคิดอุปนัย จึงทําใหทราบวาเด็กที่ไดรับการเลนกิจกรรมเกมการศึกษาเรียงลําดับมี
คะแนนสูงขึ้นกวากอนการทดลอง 
 2.   เกมเรียงลําดับภาพทําใหเกิดพัฒนาการทางดานการสังเกต หาเหตุผล และรูจักเปรียบเทียบ
ความสัมพันธและความแตกตางของภาพจากการเลน ดังไดกลาวมาแลววาการเลนของเด็กเปนการ
ทํางานอยางหนึ่ง ดังนั้นในขณะที่เลน เด็กจะไดฝกคิดไปดวยเปนชวงสั้นๆ ทําใหเด็กมีโอกาสคิดหา
เหตุผล คิดแกปญหา ฝกการตัดสินใจ ซึ่งกระบวนการเหลานี้จะเปนไปไดโดยที่เด็กไมรูสึกตัว แต
รูปแบบการคิดของเด็กก็จะพัฒนาไปเร่ือยๆ ยิ่งมีโอกาสไดฝกฝนและไดรับการยอมรับมากเทาใด เด็กก็
จะพัฒนารูปแบบวิธีการคิดของตนเองใหมีเหตุผลและเปนไปไดมากขึ้นเทานั้น (ภรณี  คุรุรัตนะ. 2535: 
112-114) นอกจานี้ไดศึกษาความสามารถในการใหเหตุผลแบบอุปนัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1 
ที่มีระดับความสามารถตางกัน พบวาความสามารถในการใหเหตุผลแบบอุปนัยของนักเรียนที่มีระดับ
ความสามารถที่ตางกันกอนและหลังไดรับการฝกทักษะการใหเหตุผลแบบอุปนัยตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ .01 (จินตนา เพิ่มทรัพยทวีผล. 2545: บทคัดยอ) การจัดกิจกรรมจึงควรใหเด็กเรียนรูจาก
ประสบการณตรง จากของจริง ซึ่งเริ่มจากรูปธรรมมานามธรรม คือเปนการเริ่มจากสิ่งงายๆ ที่อยูใกลตัวเด็ก 
เพื่อเด็กจะไดสรางความเขาใจมากกวาการจดจํา โดยใหเด็กไดคิด และตัดสินใจดวนตนเอง  ฝกใหคิด
จากปญหาในชีวิตประจําวันของเด็ก เพื่อขยายประสบการณใหสัมพันธกับประสบการณเดิม รวมทั้งการ
จัดกิจกรรมใหเกิดความสนุกสนานแบะไดรับความรูไปดวย เพื่อใหเด็กสนใจและเกิดอยากจะเรียนรูดวน
ตนเอง ทําใหเขาใจและเกิดความภาคภูมิใจอยากจะทําตอไปอีก (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช. 2527: 
243-246) เกมการศึกษาเรียงลําดับ เด็กไดพัฒนาทักษะการสังเกต การจําแนก การเปรียบเทียบ 
เรียงลําดับภาพ ตามเหตุการณ จํานวน ขนาด ความสูง ความยาว ความหนา เปนตน และการคิดเชิง



 49

อุปนัย รวมทั้งในการเลนเกม เด็กจะเขาใจการเรียงลําดับภาพจากเหตุการณ จํานวน ขนาด ความสูง 
ความยาว ความหนา ซึ่งการเลนเกมเรียงลําดับจะสงเสริมใหเด็กรูจักการคิดมากยิ่งขึ้น ซึ่งเด็กจะเริ่มจาก
การสังเกต การผลและเปรียบเทียบความแตกตาง เพื่อใหเด็กรูจักคิด รูจักใชเหตุผลวาภาพใดมากอน
ภาพใดมาหลัง ซึ่งเด็กจะตองใชการสังเกตเปนอยางมาก  
 3.   เกมเรียงลําดับภาพชวยพัฒนาการคิดอุปนัย โดยที่เด็กจะเกิดกระบวนการสังเกต คิดหา
ความสัมพันธของภาพและเปรียบเทียบความแตกตาง โดยใชหลักการขอเท็จจริงรวมทั้งประสบการณมา
ใชเปนขอมูลในการคิดหาเหตุผล จากเหตุการณตางๆ เพื่อแกปญหาหรือหาคําตอบเกี่ยวกับเร่ืองใดเรื่อง
หนึ ่ง  โดยอาศัยขอเท็จจริงการคิดโดยใชเหตุผลแบบอุปนัยจะชวยใหผู เรียนไดฝกการสังเกต
พิจารณาเปรียบเทียบ วิเคราะห ฝกคิดอยางมีเหตุผลและสรุปกฎเกณฑหรือหลักการใหมๆ ดวยตนเอง 
รูจําคนควาหาความรูดวยตนเอง รวมทั้งเขาใจวิธีแกปญหาในทางรูปธรรมได ทําใหผูเรียนรูจักคิดอยางมี
เหตุผล การสังเกต การเปรียบเทียบ การวิเคราะห และสามารถทํากิจกรรมตางๆ ไดดวยตนเอง (อรรคพล 
คําภู. 2543: 16) พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใชชุดกิจกรรมปฏิบัติการคณิตศาสาตรโดย
เทคนิคอุปนัย-นิรนัย เร่ือง พหุนาม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังการทดลองสูงกวากอนการ
ทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01(ณยศ  สงวนสิน. 2547: 54) การที่เด็กไดเลนเกมเรียงลําดับภาพ 
สงเสริมใหเด็กรูจักสิ่งตางๆเพื่อฝกใชการสังเกต การคิดหาเหตุผล และการเปรียบเทียบความแตกตาง 
เพื่อเชื่อมโยงความคิดจากประสบการณเดิมหรือส่ิงที่เด็กไดเรียนรูใหมนําไปใชในชีวิตประจําวันได อีกทั้ง
ในการดําเนินการทดลองเด็กไดเลนเกมเรียงลําดับทุกวันอยางตอเนื่องเปนเวลา 8 สัปดาห ทําใหเด็กทํา
ใหเด็กเกิดความคลองแคลวในการคิดมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับกฎการฝกหัด (Laws of Exercise) 
ของธอรนไดค (Thorndike) ที่กลาววา เมื่อตองการใหเด็กมีทักษะจะตองใหเด็กเกิดความเขาใจและหมั่น
ฝกฝนบอยๆ (กมลรัตน หลาสุวงษ. 2528: 182) 
 สําหรับการเลนเกมเรียงลําดับเปนการเลนทีเด็กมีโอกาสใชการคิด ใชการสังเกต การหา
ความสัมพันธ และการเปรียบเทียบความแตกตางของภาพแตละภาพ ทําใหเด็กไดใชการคิดมากขึ้น ซึ่ง
นับวาเปนการเลนที่ยังสงเสริมพัฒนาการการคิดอุปนัยเชนเดียวกัน แตโอกาสที่เด็กจะไดใชการสังเกต 
การหาความสัมพันธ และการเปรียบเทียบความแตกตางในชีวิตประจําวันนั้นนอยกวาการเลนเกม
เรียงลําดับภาพ ซึ่งเกมเรียงลําดับภาพเปนกิจกรรมที่กระตุนใหเด็กไดใชความคิดอยูเสมอ จึงมีสวนชวย
สงเสริมและพัฒนาการคิดอุปนัยของเด็กไดเปนอยางดี 
 ดังนั้นจึงควรที่จะสงเสริมใหเด็กปฐมวัยไดเลนเกมเรียงลําดับ เพื่อฝกฝนใหเด็กไดเกิดทักษะการ
คิดอุปนัย ซึ่งเปนพื้นฐานของการเรียนรู และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
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ขอสังเกตที่ไดจาการวิจัย 
 1.  สัปดาหแรกเด็กตองการปรับตัวในการเลนเกมเรียงลําดับ เนื่องจากเปนเกมใหมที่เด็กยังไม
เคยเลน ผูวิจัยจึงตองใชเวลาในการอธิบายวิธีการเลน แตพอเขาสูสัปดาหที่ 2 เด็กสวนใหญเขาใจถึง
วิธีการเลนเพราะเด็กมีความสนใจในการเลนเกม เพราะเกมเรียงลําดับยังเปนความแปลกใหมสําหรับเด็ก 
 2.  ในขณะที่เด็กเลนเกมเรียงลําดับ เด็กจะเลนดวยวิธีการที่แตกตางจากคําแนะนําจากครู 
และในบางครั้งเด็กจะเสนอวิธีการเรียงภาพที่แตกตางออกจากเพื่อน เชน การเรียงจากดานหลังมา
ดานหนา การเรียงจากแนวตั้งลงมา แตเด็กก็สามารถเรียงภาพไดอยางถูกตอง 
 3.  เด็กมีความกระตือรือรนในการเลนเกมเรียงลําดับ เนื่องจากถามครูทุกวันวาวันนี้มีเกมใหม
มาใหเลนไหม และเมื่อเด็กไดทํากิจกรรมเด็กก็จะรีบเขามาเลนเกมเรียงลําดับ เมื่อเด็กสามารถตอภาพได
ถูกตองแลวเด็กก็จะเกิดความมั่นใจในการเลนเกมอื่นตอไป 
 4.  เด็กมีความสนใจในเกมเรียงลําดับ เพราะเด็กไดพูดคุยกับครูวาเกมเรียงลําดับนี้ซื้อมา
จากที่ไหน ใครเปนคนทําเกมเรียงลําดับ เพราะเด็กจะไปซื้อมาเลนบาง 

 
ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
 1.  กอนเด็กจะลงมือเลนเกมครูควรมีความมั่นใจวาเด็กไดเขาใจวิธีการเลนเปนอยางดีแลว 
หากพบวาเด็กยังไมเขาใจหรือมีปญหาควรรีบเขาไปอธิบายการเลนใหเด็กเขาใจ 
 2.  เมื่อส้ินสุดการทดลองควรนําเกมเรียงลําดับไปจัดไวในหองเพื่อใหเด็กไดฝกฝนทักษะจาก
การเลนเกมซ้ําอีกเพื่อใหเด็กมีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้นตอไป 
 3.  ควรมีการสังเกตพฤติกรรมในการเลนเกมรียงลําดับของเด็ก เพื่อนําไปประกอบกับการ
ประเมินผลในการพัฒนาในดานตางๆ 
 4.  ในระหวางทํากิจกรรม ครูควรสรางบรรยากาศความเปนกันเองกับเด็ก เพื่อเปนการกระตุนให
เด็กไดกลาเลน เปดโอกาสใหเด็กไดเลือกเลนเกม และเมื่อเห็นเด็กที่ยังไมเขาใจในการเลนครูควรรีบเขา
ไปชวยเหลือ เพื่อที่เด็กจะไดมีความเขาใจในการเลน และสามรถพัฒนาการคิดในดานตางๆ ได 

 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาการคิดดานอื่นกับเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา
เรียงลําดับ 

 2.  ควรศึกษาผลของการเลนเกมการศึกษาเรยีงลําดับกับทกัษะดานอื่นๆ เชน ดานความ
เอื้อเฟอเผื่อแผ ดานความรับผิดชอบ เปนตน 

 3.  ควรมกีารศึกษาการคิดอปุนยักับเกมเรียงลาํดับในระดับอายุตางกนัและกลุมตัวอยางอื่นๆ  
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ภาคผนวก ก 
                         คูมือการเลนและตัวอยางเกมการศกึษาเรียงลาํดับสําหรับเด็กปฐมวยั 
                       แผนการจัดประสบการณการเลนเกมการศกึษาเรียงลําดับ 
                       ตัวอยางเกมการศกึษาเรียงลําดับ 
                       รูปกิจกรรมการเลนเกมการศกึษาเรียงลาํดับของเด็กปฐมวยั 
                       ตาราง 5 ตารางการจดักิจกรรมการเลนเกมเรียงลําดับ 
                       ตาราง 6 ตารางชื่อเกมการศึกษาเรียงลาํดับ 
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คูมือแผนการเลนเกมการศึกษาเรยีงลําดับของเด็กปฐมวัย 

(อายุ 4-5 ป) 
 

 
1. คําชี้แจง 
 เกมการศึกษาการเรียงลาํดบัเปนการเลนที่มีกฎกติกา และวิธีการเลน ที่เด็กสามารถเลนคนเดยีว 
และเลนเปนกลุมได โดยมีวตัถุประสงคหลักเพื่อใหเด็กฝกทักษะการสังเกต การหาความสัมพันธ และการ
เปรียบเทยีบความแตกตาง ซึ่งเปนทักษะพื้นฐานในการคิดอุปนัยสาํหรับเด็กปฐมวัยไดอยางเหมาะสมกับ
วุฒิภาวะ รวมทั้งยึดความเหมาะสมสอดคลองกับพฒันาการ และความสนใจของเดก็เปนหลัก มีจาํนวน
ทั้งสิน้ 44 เกม 
 ลักษณะของเกมทาํจากกระดาษแข็งขนาด 2 x 2 นิว้ โดยมีภาพเรียงลาํดับทัง้หมด 7 ลําดับ โดย
มีรายละเอยีดของภาพแตละภาพแตกตางกนัออกไปตามลําดับ ไดแก ตามเหตุการณ ขนาด ความสูง 
ความยาว ความหนา ความบาง เปนตน โดยที่เด็กเลนนัน้จะใหเรียงลาํดับจากเหตุการณแรกจนกระทั่ง
ถึงเหตุการณสุดทายตามลําดับ 
 
2. จุดประสงค 
 2.1 เพื่อสงเสรมิทักษะทางดานตางๆ เชน ดานการสังเกต การหาความสัมพนัธ และการ
เปรียบเทยีบความแตกตาง เปนตน 
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 2.2 เพื่อใหเดก็รูจักการใชเหตุผลในการวเิคราะห สังเกต หาความสัมพนัธ เพื่อหาขอเปรียบเทียบ
ความแตกตางของภาพ  
 2.3 เพื่อใหเดก็เกิดความสนกุสนานเพลิดเพลิน 
 2.4 เพื่อใหเดก็ยอมรับ และมีเจคติที่ดีตอการเลนเกม 
 2.5 เพื่อใหเดก็ยอมรับกฎ กติกาในการเลน และสามารถอยูรวมกบัผูอ่ืนได  
 
3. การจัดกิจกรรม 
 3.1 แนะนําใหเด็กรูจักเกมใหม และวิธีการเลนเกม โดยการสาธิต หรือการอธิบาย และเปด
โอกาสใหเด็กซักถามจนเขาใจกอนทีจ่ะใหเด็กเลนเกม 
 3.2 ในขณะทีเ่ด็กเลนเกมครูเปนเพยีงผูแนะนํา และอาจเขารวมเลนกับเด็ก หาสังเกตวาเด็กยัง
ไมเขาใจวิธีการเลน หรือมีปญหาในการเลน 
 3.3 เมื่อเด็กเลนเกมเสร็จแลวใหเด็กเก็บเกมเขาที่ใหเรียบรอยทุกครั้ง กอนที่จะเลนเกมอื่น 
 
4. การประเมินผล 
 4.1 สังเกตการณเลนเกม 
 4.2 สังเกตพฤติกรรมเด็กในขณะที่เด็กเลนเปนกลุมกับเพือ่น 
 4.3 สังเกตการณเก็บเกมเขาที่ใหเรียบรอย 
 
5. ขอเสนอแนะ 
 เมื่อส้ินสุดการเลนเกม ครูไมควรใหความสาํคัญในการแพชนะของเด็ก เพราะเกมมีกฎ กติกาที่
ทําใหเด็กเรียนรูการแพ ชนะ รูจักการแบงปน และรอคอย รวมทั้งเรียนรูทักษะทางสงัคม แตควรให
ความสาํคัญในกระบวนการ และการพัฒนาการคิดของเด็ก ตลอดจนการใชวิธกีระตุนสงเสริมที่
หลากหลาย และสม่ําเสมอ เพื่อใหเด็กไดฝกทักษะการคิดไดดียิ่งขึ้น 
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แผนการจัดประสบการณการเลนเกมศึกษาเรียงลําดับ 
 
สัปดาหที ่1 ครั้งที่ 1  
จุดมุงหมาย 

1.เพื่อสงเสริมทักษะดานการสังเกต  
2.เพื่อสงเสริมทักษะดานการคิดหาความสัมพันธ 
3.เพื่อสงเสริมทักษะดานการเปรียบเทียบความแตกตาง 
4.ทําใหเด็กเกดิความสนกุสนาน 
5.เด็กไดทํากิจกรรมรวมกนั 
6.เพื่อใหเด็กยอมรับกฎ กติกาในการเลน 

  
การดําเนินกจิกรรม  
 ขั้นนํา 

เด็กและครูรวมกันฟงนทิานเรื่อง “ตะลุยแดนปศาจขยะ” 
 ขั้นดําเนนิกิจกรรม 

 1.เด็กและครูรวมกนัสนทนาถึงเกมการศึกษาทีจ่ะเลน โดยครูแนะนําชื่อเกม จาํนวน
บัตร แลวถามเด็กวา 

- เด็ก ๆ คิดวาภาพเหลานี้มีความแตกตางกนัหรือไม 
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   2.เด็กและครูรวมกันสนทนาถงึวิธีการเลนเกมเรียงลาํดับซึ่งครูเปนผูสาธิตวิธกีารเลน
โดยการใชวธิกีารถามดังนี ้

 (1) เกมแตละชุดมีทั้งหมดกีภ่าพ 
 (2) เวลาเด็กๆ เลนเกมเด็กๆ จะเรียงภาพอยางไร 
 (3) บัตรใดควรจะเปนบัตรแรก และทาํไมถึงเปนบัตรนี ้
 (4) ถาจะเรียงลําดับใหมไมใหเหมือนเดิม ทําไดหรือไม และเรียงอยางไร 
 (5) วนันี้มีเกมเรยีงลําดับกี่ชดุ อะไรบาง 

  3.เด็กดําเนินการเลนเกมเรียงลําดับ ครูคอยใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยเหลอืเมื่อเด็กมีปญหา 
 ขั้นสรุป 

 1.เด็กและครูรวมกนัสนทนา โดยใชคําถามดังนี ้
 (1) เด็กๆ เลนเกมเรียงลาํดับอะไรบาง 
 (2) แลวเด็กๆเรียงลําดับไดหรือไม 

 2.เด็กๆ ชวยกนัเก็บเกมการศึกษาเขาที่ใหเรียบรอย 
ประเมินผล 

..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
............................................................................................................................  
สื่อ 

1.นิทานเรื่อง “ตะลุยแดนปศาจขยะ” 
2.เกมการศึกษาเรียงลําดับ จํานวน 6 เกม คือ 
 เกมแมไกออกไข เกมการจม-ลอย เกมตอบล็อก เกมเทยีนไขละลาย เกมการวาดหนา
คน เกมฟองสบู 

 
ภาคผนวก 

นิทานเรื่อง “ตะลุยแดนปศาจขยะ” 
 ณ ดาวองัคารอันไกลโพน มเีจาชายองคหนึ่งชื่อมอมแมม เขาชอบอากาศที่สดชืน่ แต
เขาไมรูหรอกวาดินแดนดาวอังคารยังมีส่ิงที่นาพิศวงอีกมากมาย  
 วันหนึง่เจาชายไดมองเหน็แสงประหลาด จึงเดินตามไป เขาเจอปศาจถึงพลาสติก 
ปศาจน้าํขวด อยางมากมาย เขาไดเดินสํารวจดินแดนขยะ ที่แสนจะเหม็นและสกปรก จนพบกับ
ปศาจคอมพวิเตอร เจาชายวาเธอยังแข็งแรงดีนะ ทาํไมมาอยูที่นี้ได เจานายบอกวาฉันทํางานชา 
เลยพามาทิ้ง เจาชายชวนปศาจคอมพิวเตอรไปอยูดวย 
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 ปศาจคอมพวิเตอรเลาวา ทีน่ี้มีมีปศาจกองขยะเปนหวัหนา มันกําลงัวางแผนยึดดาว
อังคาร ปศาจคอมพิวเตอรบอกวา เราตองไปดาวศุกรเพือ่ตามหาถังขยะวิเศษ จนมาจัดการกับ
เจาปศาจขยะได   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปนภาพเกมเรียงลําดับคะ 
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เปนภาพเกมเรียงลําดับคะ 
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เปนภาพเกมเรียงลําดับคะ 
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ภาพกจิกรรมการเลนเกมการศึกษาเรียงลําดบั 
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ตาราง  5  เลนเกมการศึกษาเรียงลาํดับ 
 

 
สัปดาห 

 
วัน 

 
เกมการศกึษาเรียงลําดับ 

 
จันทร เกม 1,2,3,4,5,6 
อังคาร เกม 1,2,3,4,5,6 
พุธ เกม 1,2,3,4,5,6 

พฤหัสบดี เกม 7,8 และ 3,4,5,6 

 
 

1 

ศุกร เกม 7,8 และ 3,4,5,6 
จันทร เกม 9,10 และ 5,6,7,8 
อังคาร เกม 9,10 และ 5,6,7,8 
พุธ เกม 11,12 และ 7,8,9,10 

พฤหัสบดี เกม 11,12 และ 7,8,9,10 

 
 

2 

ศุกร เกม 13,14 และ 9,10,11,12 
จันทร    เกม 13,14 และ 9,10,11,12 
อังคาร เกม 15,16 และ 11,12,13,14 
พุธ เกม 15,16 และ 11,12,13,14 

พฤหัสบดี เกม 17,18 และ 13,14,15,16  

 
 

3 

ศุกร เกม 17,18 และ 13,14,15,16 
จันทร เกม  19,20 และ15,16,17,18 
อังคาร เกม 19,20 และ15,16,17,18 
พุธ เกม 21,22 และ 17,18,19,20 

พฤหัสบดี เกม 21,22 และ 17,18,19,20 

 
 

4 

ศุกร เกม 23,24 และ 19,20,21,22 
จันทร เกม 23,24 และ 19,20,21,22 
อังคาร เกม 25,26 และ 21,22,23,24 
พุธ เกม 25,26 และ 21,22,23,24 

พฤหัสบดี เกม 27,28 และ 23,24,25,26 

 
 

5 

ศุกร เกม 27,28 และ 23,24,25,26 
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ตาราง 5  (ตอ) 
 

 
สัปดาห 

 
วัน 

 
เกมการศกึษาเรียงลําดับ 

 
จันทร เกม 29,30 และ 25,26,27,28 
อังคาร เกม 29,30 และ 25,26,27,28 
พุธ เกม 31,32 และ 27,28,29,30 

พฤหัสบดี เกม 31,32 และ 27,28,29,30 

 
 

6 

ศุกร เกม 33,34 และ 29,30,31,32 
จันทร    เกม 33,34 และ 29,30,31,32 
อังคาร เกม 35,36 และ 31,32,33,34 
พุธ เกม 35,36 และ 31,32,33,34 

พฤหัสบดี เกม 37,38 และ 33,34,35,36 

 
 

7 

ศุกร เกม 37,38 และ 33,34,35,36 
จันทร เกม 39,40 และ 35,36,37,38 
อังคาร เกม 39,40 และ 35,36,37,38 
พุธ เกม 41,42 และ 37,38,39,40 

พฤหัสบดี เกม 41,42 และ 37,38,39,40 

 
 

8 

ศุกร เกม 43,44 และ 39,40,41,42 
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ตาราง 6 ชื่อเกมการศึกษาเรยีงลําดับ 
 

 
เลขที่ 

 
ช่ือเกมเรียงลําดับ 

 
1 เกมแมไกออกไข 
2 เกมจม-ลอย 
3 เกมเลนตอบล็อก 
4 เกมเทียนไขละลาย 
5 เกมวาดหนาคน 
6 เกมฟองสบู 
7 เกมพระอาทิตยข้ึน 
8 เกมเห็ดเจริญเติบโต 
9 เกมขนาดของดินสอ 

10 เกมการเติบโตของตนไม 
11 เกมปริมาณของน้าํ 
12 เกมขนาดของดอกไม 
13 เกมรอยดาย 
14 เกมการประกอบอาหาร 
15 เกมตีลูกเทนนสิ 
16 เกมกนิแอปเปล 
17 เกมกนิแตงโม 
18 เกมการเจริญเติบโตของแครอท 
19 เกมหัน้ไสกรอก 
20 เกมเทแยม 
21 เกมจุดเทยีน 
22 เกมขึ้นบนัได 
23 เกมยงิลูกหิน 
24 เกมเตาเดนิทาง 
25 เกมขับรถ 
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ตาราง 6  (ตอ) 
 
 

 
เลขที ่

 
ช่ือเกมเรียงลําดับ 

 
26 เกมพิชซา 
27 เกมหนงัสือ 
28 เกมดวงดาว 
29 เกมบอลลูน 
30 เกมเติบโตของดอกไม 
31 เกมแมเหล็ก 
32 เกมโยนลูกบอล 
33 เกมสูบลูกโปง 
34 เกมรถยนต 
35 เกมจักรยานยนต 
36 เกมสูบยาง 
37 เกมตอกตะป ู
38 เกมบีบสี 
39 เกมวงกลม 
40 เกมหวีผม 
41 เกมโยนลูกบาส 
42 เกมเรียงกลอง 
43 เกมเด็กเลนทีล่ื่น 
44 เกมขอนไมลอย - จม 
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ภาคผนวก ข 
                           คูมือดําเนินการทดสอบวัดการคิดอุปนัยของเด็กปฐมวัย (อายุ 4-5 ป) 
                           ตัวอยางแบบทดสอบวัดการคดิอุปนัยของเด็กปฐมวัย (อายุ 4-5 ป) 
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คูมือดําเนินการทดสอบวัดความสามารถในการคิดอุปนัยของเด็กปฐมวัย 
(อายุ 4-5 ป) 

 
1. คําชี้แจง 
 1. แบบทดสอบนี้เปนแบบทดสอบการคิดอุปนัยของเดก็ปฐมวัย ช้ันอนบุาลปที่ 3 
 2. แบบทดสอบนี้มีทั้งหมด 3 ชุด เปนแบบทดสอบประเภทคําถามเชิงรูปภาพที ่
เหมือนจริงและรูปทรงเรขาคณิต 
 3. การดําเนินการทดสอบ ผูทดสอบอธิบายวิธีการทําทีละขอจนหมดชดุขอสอบ ซ่ึง 
การทดสอบจะทดสอบวนัละ 1 ชุด โดยเรยีงลําดับจากชดุที่ 1 - 3 รวมระยะเวลาในการทดสอบ 
5 วัน / 1 สัปดาหและนําแบบทดสอบมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑ 
 
2. คําแนะนําในการใชแบบทดสอบ 
 1. ลักษณะทั่วไปของแบบทดสอบมีจํานวน 3 ชุด ดังนี้ 
  ชุดที่ 1 ความสามารถในการคิดอุปนัยดานการสังเกต 
  ชุดที่ 2 ความสามารถในการคิดอุปนัยดานการหาความสมัพันธ 
  ชุดที่ 3 ความสามารถในการคิดอุปนัยดานการเปรียบเทยีบความแตกตาง  
 2. การตรวจใหคะแนน 
  2.1 ขอที่กากบาท (×) ถูก ให 1 คะแนน 
  2.2 ขอที่กากบาท (×) ผิด หรือไมไดกากบาท (×) หรือกากบาท (×) เกินกวา 1 ภาพ  
ให 0 คะแนน 
 3. การเตรียมกอนการทดสอบ 
  3.1 สถานที่ทดสอบควรเปนหองเรียนที่มสีภาพแวดลอมเอื้อตอการเรียนรู 
  3.2 ผูดําเนินการทดสอบตองศึกษาคูมือดําเนินการสอบใหเขาใจในกระบวนการ 
ทั้งหมด เพื่อใหเกิดความชํานาญในการใชแบบทดสอบ กอนทําการทดสอบผูทดสอบตองเขียนชื่อ 
นามสกุลของผูเขารับการทดสอบใหเรียบรอยและกอนลงมือทดสอบตองอธิบายขั้นตอนและอธิบาย
ตัวอยางใหผูเขารับการทดสอบดูไปพรอมๆกัน   
  3.3 อุปกรณทีใ่ชในการทดสอบผูดําเนินการสอบควรจัดเตรียม ดังนี ้
   3.3.1 คูมือดําเนินการทดสอบ 
   3.3.2 แบบทดสอบ 
   3.3.3 สีเทียนหรือดินสอดําสําหรับการทดสอบ 
   3.3.4 นาฬิกาสาํหรับจับเวลา 
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  3.4 ขอปฏิบัติในการทดสอบ 
   3.4.1 ผูดําเนินการทดสอบอานคําสั่งใหผูเขารับการทดสอบฟงชาๆและชัดเจน 
ขอละ 2 คร้ัง 
   3.4.2 ใหผูเขารับการทดสอบใชเวลาทําแบบทดสอบคําถามเชิงรูปภาพตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไว 
  3.5 ระยะเวลาที่ใชในการทดสอบ 
    3.5.1 แบบทดสอบคําถามเชิงรูปภาพกําหนดขอละ 1 นาที 
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แบบทดสอบการคิดอุปนัย 
ชุดท่ี 1 การสังเกต 

 
ช่ือ.................................................................................................................................. 
ช้ัน.......อนุบาล 2/…….โรงเรียน.สาธิตปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา. 
วันที่ทําการทดลอง......................................................................................................... 
ผูดําเนินการทดลอง......................................................................................................... 

 
คะแนนที่ได................................................................................................................... 
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ชุดที่ 1 แบบทดสอบวัดการคิดอุปนัยดานการสังเกต 
 

หนาขาวโพด 
ขอ กลวย 
 ครู : “เด็กๆทุกคนเปดหนาขาวโพด ดูที่ขอกลวยนะคะ” 
   (ดูแลเด็กใหปฏิบัติใหถูกตอง) 
   “เด็กดูที่ชองแรกเปนรูปอะไรเอย” 
   (ยกขอสอบแลวชี้ที่ชองแรกประกอบ) 
 เด็ก : เด็กตอบคําถาม 
 ครู : “เกงมากคะ ทนีี้ทกุคนลองลากเสนตามเสนประในชองนีน้ะคะ”  

ครูชี้ชองแรก และชองที่สอง แลวเดินดูความถูกตอง 
   “ในชองสุดทายใหเด็กๆลองเขียนเครื่องหมายกากบาท” 
 เด็ก : เขียนเครื่องหมายกากบาทลงในชองสุดทาย 
 ครู : เดินดูความถูกตอง 
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ชุดที่ 1 แบบทดสอบวัดการคิดอุปนัยดานการสังเกต 
 

หนานก 
 
ขอไก 
 ครู : “เด็กๆเปดหนาตอไป หนานก ดูที่ขอ1 ขอไก ฟงคําสัง่นะคะ” 
  : “ใหกากบาท (X) ทับภาพที่มคีวามแตกตางไปจากภาพอืน่” 

 (พูดซ้ําอกี 1 คร้ัง) 
 เด็ก : เขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ทับภาพตามคําสัง่ 
 ครู : สังเกตใหเดก็ทําทุกคน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ขอ  
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แบบทดสอบการคิดอุปนัย 
ชุดท่ี 2 การหาความสัมพันธ 

 
ช่ือ.................................................................................................................................. 
ช้ัน.......อนุบาล 2/…….โรงเรียน.สาธิตปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา. 
วันที่ทําการทดลอง......................................................................................................... 
ผูดําเนินการทดลอง......................................................................................................... 

 
คะแนนที่ได................................................................................................................... 
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ชุดที่ 2 แบบทดสอบวัดการคิดอุปนัยดานการหาความสัมพันธ 
 

หนาแมว 
ขอ ง ู
 ครู : “เด็กๆทุกคนเปดหนาแมวดทูี่ของูนะคะ” 
   (ดูแลเด็กใหปฏิบัติใหถูกตอง) 
   “เด็กดูแถวขางบนเปนชองวาง เด็กๆดูแถวลางในชองแรกเปนรูปอะไรเอย” 
   (ยกขอสอบแลวชี้ที่ชองแรกประกอบ) 
 เด็ก : เด็กตอบคําถาม 
 ครู : “เกงมากคะ ทนีี้ทกุคนลองลากเสนตามเสนประในชองนีน้ะคะ”  

ครูชี้ชองที่สอง  แลวเดนิดูความถูกตอง 
   “ในชองสุดทายใหเด็กๆลองเขียนเครื่องหมายกากบาท” 
 เด็ก : เขียนเครื่องหมายกากบาทลงในชองสุดทาย 
 ครู : เดินดูความถูกตอง 
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                         :             :  ?

ชุดที่ 2 แบบทดสอบวัดการคิดอุปนัยดานการหาความสัมพันธ 
 

หนากลวย 
 

ขอแครอท 
 ครู : “เด็กๆเปดหนาตอไป หนากลวย ดูที่ขอ 2 ขอแครอท ฟงคําสั่งนะคะ 

ภาพทางซายคูแรกมีความสัมพันธกนั ใหเด็กๆหาภาพที่หายไปของอีกคูหนึง่
ทางขวามือ ที่เกี่ยวของกันเหมือนคูแรก” 
 “ใหกากบาท (X) ทับภาพทีม่ีความสมัพนัธกันเหมือนกบัคูแรก”  
(พูดซ้ําอีก 1 คร้ัง) 

   (ดูแลเด็กใหปฏิบัติใหถูกตอง) 
 เด็ก : เขียนเครื่องหมายกากบาท 
 ครู : “เกงมากคะ ตอไปนี้จะเริ่มทาํขอตอไปแลวนะคะ เด็กๆตองฟงคําสั่งใหดี 

และคิดใหดีกอนที่จะกากบาท (X) ทุกคนเปดหนาตอไปคะ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ขอ 
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แบบทดสอบการคิดอุปนัย 
ชุดท่ี 3 การเปรียบเทียบความแตกตาง 

 
 

ช่ือ.................................................................................................................................. 
ช้ัน.......อนุบาล 2/…….โรงเรียน.สาธิตปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา. 
วันที่ทําการทดลอง......................................................................................................... 
ผูดําเนินการทดลอง......................................................................................................... 

 
คะแนนที่ได................................................................................................................... 
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ชุดที่ 3 แบบทดสอบวัดการคิดอุปนัยดานการเปรยีบเทียบความแตกตาง 
 

หนาแปรงสีฟน 
ขอ ยาสฟีน 
 ครู : “เด็กๆทุกคนเปดหนาแปรงสีฟน ดูที่ขอยาสีฟนนะคะ” 
   (ดูแลเด็กใหปฏิบัติใหถูกตอง) 
   “เด็กดูที่ชองแรกเปนรูปอะไรเอย” 
   (ยกขอสอบแลวชี้ที่ชองสองประกอบ) 
 เด็ก : เด็กตอบคําถาม 
 ครู : “เกงมากคะ ทนีี้ทกุคนลองลากเสนตามเสนประในชองนีน้ะคะ”  

ครูชี้ชองที่สาม แลวเดินดูความถูกตอง 
   “ในชองสุดทายใหเด็กๆลองเขียนเครื่องหมายกากบาท” 
 เด็ก : เขียนเครื่องหมายกากบาทลงในชองสุดทาย 
 ครู : เดินดูความถูกตอง 
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ชุดที่ 3 แบบทดสอบวัดการคิดอุปนัยดานการเปรยีบเทียบความแตกตาง 
 

หนามะเขือเทศ 
ขอสัปปะรด  
 ครู : “เด็กๆเปดหนาตอไป หนามะเขือเทศ ดูที่ขอ 5 ขอสัปปะรด ฟงคําสัง่นะคะ” 
   “ใหกากบาท (X) ทับภาพที่เหมือนกับภาพหลัก”  

(พูดซ้ําอีก 1 คร้ัง) 
   (ดูแลเด็กใหปฏิบัติใหถูกตอง) 
 เด็ก : เขียนเครื่องหมายกากบาท 
 ครู : “เกงมากคะ ตอไปนี้จะเริ่มทาํขอตอไปแลวนะคะ เด็กๆตองฟงคําสั่งใหดี 

และคิดใหดีกอนที่จะกากบาท (X) ทุกคนเปดหนาตอไปคะ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ  
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ภาคผนวก ค 
แสดงคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) และความเชือ่มั่น (Reliability) 

ของแบบทดสอบวัดการคดิอุปนัยของเด็กปฐมวัย 
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ตาราง  7 คาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) และความเชื่อมั่น (Reliability)  
 ของแบบทดสอบวัดการคิดอุปนัยของเดก็ปฐมวัย   
 

การคิดอุปนัย 
ดานการสังเกต   ดานการหาความสัมพันธ ดานการเปรียบเทียบความ

แตกตาง 

ขอ 

p r p r p r 
1 .92 .46 .84 .22 .44 .54 
2 .96 .28 .80 .23 .72 .49 
3 .88 .36 .84 .31 .40 .52 
4 .72 .38 .68 .50 .72 .58 
5 .72 .31 .88 .27 .64 .72 
6 .88         .21 .68 .41 .64 .59 
7 .64 .39 .68 .37 .48 .60 
8 .72 .28 .72 .43 .64 .31 
9 .80 .37 .72 .25 .44 .26 

10 .84 .24  .60 .33 
.74 .64 .83 Reliability 

    ทั้งฉบับ .87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
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