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 การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือเปรียบเทียบทักษะทางการอานของเด็กปฐมวัยกอนและ
หลังที่ไดเลนเกมการศึกษาเนนภาษา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ เด็กปฐมวัยชาย-หญิง จํานวน  
20  คน  อายุ 3-4 ป ที่กําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 โรงเรียน
เศรษฐบุตรอุปถัมภ จังหวัดกรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน  ซ่ึงไดมาโดยวิธีเลือกกลุมตัวอยางหลายแบบขั้นตอน  ผูวิจัยเปนผูดําเนินการ
ทดลองดวยตนเอง โดยทําการทดลองสัปดาหละ 5 วัน วันละ 30 นาที รวมระยะเวลาในการทดลอง 
8 สัปดาห 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ี คือ เกมการศึกษาเนนภาษาจํานวน 40 เกม และ 
แบบทดสอบการวัดความสามารถทักษะทางการอาน ซ่ึงมีคาความเชื่อม่ัน .89 สรางขึ้นโดยวิจัยแบบ
แผนการวิจัยเปนการวิจัยเชิงทดลองแบบ The One – Group Pretest – Posttest Design สถิติที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูลใช t-test สําหรับ Dependent Samples  
 ผลการวิจัยพบวา 
 เด็กปฐมวัยที่เลนเกมการศึกษาเนนภาษามีทักษะทางการอานสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  
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 The purpose of the study was to compare reading skills of young children before 
and after playing emphasized language didactic games. 
 The 20 subjects were 3 – 4 years old in Kindergarten 1, second semester, academic 
year 2008 at Sethabutupathum School, Bangkok, under The Office of the Private Education 
Commission. One class was selected from two classes by using simple random sampling. 
Then 20 Children were randomly selected as an experiment group with the use of 
emphasized Language didactic games. The experiment was carried by researcher for 30 
minutes every days, 5 days per week for 8 consecutive weeks. 
 The instruments used in this study were The 40 Emphasized Language Didactic 
Games and The Reading Skills Test, reliability of .89, developed by the researcher. The 
study was The One Group pretest – posttest  Design. The data was analyzed by t – test for 
Dependent Samples 
 The result was as follow :  
 The reading skills of young children after playing emphasized language didactic 
games was significantly higner than before at .01 level. 
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 ปริญญานิพนธน้ีสําเร็จไดดีเปนเพราะผูวิจัยไดรับความกรุณาอยางยิ่งจาก อาจารย ดร.พัฒนา ชัชพงศ  
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ศรียา  นิยมธรรม กรรมการสอบปริญญานิพนธที่ไดใหคําแนะนําเพ่ิมเติม ทําใหปริญญานิพนธฉบับน้ี
สมบูรณยิ่งขึ้น ทานทั้ง 4 ยังเปนแบบฉบับของอาจารยที่ทุมเทใหกับลูกศิษยและงานดานวิชาการ
อยางไมเหน็ดเหนื่อย ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไวที่ ณ. ที่น้ี  
 กราบขอบพระคุณอาจารยสุทธาภา  โชติประดิษฐ อาจารยธัญลักษณ  ลีชวนคา       
อาจารยนงลักษณ  งามขํา อาจารยอุไรวรรณ  โชติชุษณะ  อาจารยสายชน  วงสานน  อาจารยรัชนี  
แกวออน  ที่กรุณาพิจารณาตรวจและใหคําแนะนําในการปรับปรุงแกไขเครื่องมือที่ใชในการทดลอง 
และเก็บขอมูลในการวิจัยคร้ังน้ี 
 กราบขอบพระคุณทานผูจัดการ อาจารยสุปรียา  พนายางกูร  โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมภ 
ที่กรุณาใหการสนับสนุนทุนการศึกษาทั้งหมด และใหความอนุเคราะหในดานสถานที่เพ่ือใชในการ
เก็บขอมูล ตลอดจนสื่อ วัสดุอุปกรณ แกผูวิจัย ขอบคุณคุณครูศิมณยา จําปาคํา ที่เปนผูชวยวิจัย  
คณะครู  โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมภทุกทาน  ทานผูปกครอง  และนักเรียนกลุมตัวอยางทั้ง 20 คน 
ที่ไดใหความรวมมือชวยเหลือ  อํานวยความสะดวกตางๆ ในการทดลองครั้งน้ีจนสําเร็จลุลวงดวยดี 
 ขอกราบขอบพระคุณอาจารยสาขาการศึกษาปฐมวัยทุกทานที่ใหความรูแกผูวิจัยใน
การศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ขอกราบขอบพระคุณ  คุณพอคําไม อาจประจญ  คุณแมนุช  
อาจประจญ ขอบคุณสมาชิกในครอบครัวทุกคนที่ไดใหการสนับสนุนและใหกําลังใจแกผูวิจัยตลอดมา  
 ขอขอบคุณเพ่ือนๆ นิสิตปริญญาโท รุนปการศึกษา  2549 สาขาการศึกษาปฐมวัย   
ขอขอบคุณ คุณวรรณี  วัจนสวัสด์ิ ที่เปนกําลังใจ ใหคําแนะนํา และใหความชวยเหลือดวยดีตลอดมา 
 
 คุณคาและคุณประโยชนของปริญญานิพนธฉบับน้ีขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณบิดา 
มารดาตลอดจนครูบาอาจารย และผูมีพระคุณทุกทาน ที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูแกผูวิจัย 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 ภาษาเปนสิ่งสําคัญสําหรับชีวิตมนุษยเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษาไทยที่มี
ความสําคัญตอการดํารงชีวิตของคนไทย เปนเอกลักษณแสดงถึงความเปนไทย เปนสื่อกลางในการ
ติดตอสื่อสารระหวางกันและกัน สรางความสัมพันธระหวางคนในชาติ รวมทั้งทําใหเกิดความสะดวก
และความเขาใจที่ตรงกัน ปจจุบันเราใชภาษาไทยเปนเคร่ืองมือในการสื่อสารและแสวงหาความรูใน
สาขาวิชาตางๆ ภาษาไทยจึงนับวาอยูในกลุมทักษะที่เปนเคร่ืองมือในการเรียนรูอันประกอบดวยการ
ฟง การพูด การอาน และการเขียน ทั้งนี้เพ่ือส่ือความคิด ความเขาใจและแสวงหาความรูตอไปใน
การดําเนินชีวิต 
 การพัฒนาทักษะทางภาษาเปนสิ่งที่สําคัญและมีความจําเปนสําหรับเด็กปฐมวัย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการอานเปนทักษะหนึ่งที่สําคัญตอชีวิตของมนุษยในยุคปจจุบัน เน่ืองจากโลก
ปจจุบันเปนโลกที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งดานวัตถุ วิทยากร เทคโนโลยีและความนึกคิด ทําใหมนุษยรูจัก
คนควาหาความรูเพ่ิมเติมอยูเสมอ เพ่ือใหทันตอเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้น นอกจากการอานจะเปน
การสงเสริมพัฒนาการดานสติปญญาแลว การอานจะชวยสงเสริมความรูความคิดของคนเราให
เพ่ิมพูนขึ้น จากการศึกษาคนควาเก่ียวกับการอานเปนจํานวนมากพบวา การอานทําใหคนเปนคน
โดยสมบูรณ ซ่ึงสอดคลองกับบันลือ พฤกษะวัน (2538) ที่กลาววาทักษะการอานถือเปนทักษะหนึ่งที่
ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษยใหดียิ่งขึ้น และประพีร อุนจิตติ (2530) ที่กลาววา ทักษะการอาน
และการเขียนถือเปนทักษะหน่ึงที่สําคัญที่สุดในการเรียนรู ซ่ึงสงผลตอการเรียนรูในระดับอ่ืน รวมทั้ง
การสรางบุคลิกภาพและประสบการณ 
 การอานเปนพ้ืนฐานสําคัญของเด็ก เพราะการอานชวยพัฒนาความรู สติปญญาและ
ความคิด นอกจากน้ีการอานเปนเครื่องมือแสวงหาความรู เปนปจจัยสําคัญที่ชวยใหผูเรียนกาวหนา 
ประสบผลสําเร็จในการเรียนที่จะชวยพัฒนาความสามารถในการคิด และการอาน ตลอดชีวิตของ
คนเราน้ัน ประสบการณที่เกิดขึ้นโดยตรงไมมากนัก แตหากผูใดอานมากผูน้ันยอมมีประสบการณ
กวางขวาง และประสบการณจะนําความรูจากการอานไปพัฒนาการฟง พูด และเขียน บันลือ 
พฤกษะวัน (2532: 138) นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ ศรีรัตน เจิงกลิ่นจันทร (2536: 18) กลาววาการ
อานจะประสบผลดีไดน้ันตองมีความสามารถในการจําแนกความแตกตางดวยสายตา เปนการ
สังเกตเห็นความเหมือนความตางกันของรูปทรง รูปภาพ และคําที่ เขียนเปนสัญลักษณ 
ความสามารถในการอานขึ้นอยูกับความสามารถในการเห็นความแตกตางระหวางคําที่อานหรือ
สัญลักษณได การที่ เ ด็กจําแนกเสียงที่คลายคลึงกันได จะชวยใหเด็กอานไดอยางถูกตอง 
ความสามารถในการฟงเรื่องราวตางๆ เปนการฝกใหเด็กรูจักคิดหาเหตุผล ซ่ึงสอดคลองกับ ประเทิน  
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มหาขันธ (2530 : 18) กลาววา การฝกทักษะในการโยงความหมายสัญลักษณที่เปนตัวอักษรเขา
ดวยกัน เปนการเชื่อมโยงความหมายของคํากับสัญลักษณหรือตัวอักษรเปนทักษะเบื้องตนในการอาน  
 เกมการศึกษาเปนกิจกรรมการเลนที่มีกฎกติกา มีความสําคัญตอการฝกทักษะ ขณะที่เลน
จะชวยใหเด็กเกิดการเรียนรู ทักษะการสังเกต ความคิด รวบยอดเก่ียวกับสิ่งที่เรียน นอกจากน้ียังทํา
ใหสามารถจําแนกความเหมือนและความแตกตาง คิดหาเหตุผลดวยตนเอง เกมการศึกษาเปนการ
ฝกใหรูจักสังเกตและเปรียบเทียบรูปภาพและวัสดุสิ่งของตางๆ ใชความคิดอยางมีเหตุผลการ
ตัดสินใจแกปญหาการใชกลามเน้ือมือและตาประสานกัน เตรียมความพรอมในการอานและเขียนให
ไดตามพ้ืนฐาน ทําใหรูการเรียนวิชาตางๆ ในที่สูงขึ้น สอดคลองกับ อุษา กลแกม (2533: 38) ได
กลาวถึงเกมการศึกษาวา เกมการศึกษาเปนของเลนที่ชวยใหผู เรียนที่ มีความสังเกตที่ดี มี
ความสามารถในการมองเห็นและจําแนกดวยตา สอดคลองกับ อัจฉรา ชีวพันธุ (2536: 27) ไดกลาว
วาเกมชวยพัฒนาความคิดทักษะทางภาษา แสดงความสามารถของแตละบุคคล ชวยใหเห็น
พฤติกรรมของเด็กชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งยังเกิดความเพลิดเพลิน และผอนคลายความตึงเครียดในการ
เรียนและเปนการฝกความรับผิดชอบและฝกใหเด็กรูจักการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไว จึงทําใหมี
ความเชื่อวา เกมการศึกษาสามารถจะพัฒนาความพรอมในดานตางๆ ใหแกผูเรียนในระดับปฐมวัยน้ี
ได ซ่ึงเปนการปูฟนฐานความรู เพราะการรับรูจะเกิดไดดวยการมองดูดวยสายตา รับรูไดจากการฟง
เสียง สามารถบอกความเหมือนและความตางไดดวยการสังเกต ถาเด็กจําแนกเสียงไดจะชวยใหอาน
ไดถูกตอง ถาจําแนกภาพไดจะชวยใหเด็กจําไดแมนยําและคงทน ซ่ึงเปนการแสดงใหเห็นวาผูเรียน
มีความพรอมที่จะรับรูและส่ือความหมายใหผูอ่ืนเขาใจได และไปสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรู
ของเพียเจท (สุภาวดี ศรีวรรธนะ 2541: 89 – 95; อางอิงจาก Piaget. n.d.) ที่กลาววา เกม
การศึกษาเปนกิจกรรมที่ทาทายความสามารถของเด็ก ไดมีสวนรวมในกระบวนการคิดและตัดสินใจ
มองในส่ิงที่เหมือนหรือแตกตางกันได โดยใหเด็กเปนผูดําเนินการเลนดวยตนเอง นอกจากน้ีเกมยัง
เปนกิจกรรมหน่ึงที่ชวยใหเด็กเกิดความเพลิดเพลิน ชวยจูงใจและเราความสนใจของเด็ก ซ่ึงจะชวย
สงเสริมการเรียนรูเปนการฝกใหเด็กรูจักคิด และฝกการสังเกต เพ่ือพัฒนาทักษะทางการอาน (นที  
เกิดอรุณ 2538: 40) และชวยพัฒนาทักษะในทุกๆ ดานโดยเฉพาะดานสติปญญา การเรียนรู คือ 
เด็กไดรับการเรียนจากการเลน โดยลงมือปฏิบัติจริงจากประสบการณโดยตรงดวยตนเองจากสื่อ
อุปกรณของเลนที่เปนรูปธรรม ซ่ึงจะชวยพัฒนาความพรอมใหเด็กเกิดเจตคติที่ดีตอการเรียน 
สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเพ่ือเปนพ้ืนฐานทางการเรียนในระดับที่สูงขึ้นตอไป (สํานักงานการ
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร. 2527: 23) จากที่กลาวมาผูวิจัยคิดวาเกมการศึกษาที่สรางขึ้น นาจะ
มีคุณภาพเพียงพอที่จะพัฒนาทักษะการอาน ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สูงขึ้น 
 ดังนั้นผูวิ จัยจึงมีความสนใจศึกษาเกมการศึกษาเนนภาษาโดยใช รูปแบบการหา
ความสัมพันธระหวางภาพกับสัญลักษณ ที่จะสงผลตอการพัฒนาทักษะทางการอานของเด็กปฐมวัย
อยางไร ทั้งน้ีเพ่ือเปนแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยตอไป 
 
 
 
 



         
 

 

3 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไว เพ่ือเปรียบเทียบทักษะทางการอานของเด็ก
ปฐมวัยกอนและหลังที่ไดเลนเกมการศึกษาเนนภาษา 
 

ความสําคัญของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีทําใหทราบถึงทักษะทางการอานของเด็กปฐมวัยที่ไดเลนเกมการศึกษาเพ่ือ
เปนแนวทางสําหรับครู ผูปกครอง และผูที่เก่ียวของในการสงเสริมพัฒนาทักษะทางการอาน รวมทั้ง
การจัดกิจกรรมการเลนใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปน เด็กปฐมวัยชาย – หญิง อายุ 3 – 4 ป กําลังศึกษาอยู
ในชั้นอนุบาลปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมภ  กรุงเทพมหานคร
สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน มีนักเรียน 2 หองเรียน จํานวน 73 คน 
 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปน เด็กปฐมวัยชาย – หญิง อายุ 3 – 4 ปชั้นอนุบาลปที่ 1 
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมภ กรุงเทพมหานคร  สังกัดสํานัก
บริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จํานวน  20  คน โดยวิธีเลือกกลุมตัวอยางหลาย
แบบขั้นตอน ดังน้ี 
 

 1. จับสลากเด็กปฐมวัยมา 1 หองเรียน ซ่ึงมีเด็กปฐมวัยจํานวน 39 คน 
 2. จับสลากเด็กปฐมวัยที่ไดจากขอ 1 มาจํานวน  20 คน                                                           

 

ระยะเวลาในการทดลอง 
การทดลองคร้ังน้ีกระทําในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 เวลาในการทดลอง 8 สัปดาห 

สัปดาหละ 5 วัน วันละ 30 นาที ในชวงเวลา 14.20 – 14.50 น. รวมระยะเวลาในการทดลองทั้งสิ้น 
40 คร้ัง 
 

 ตัวแปรที่ศึกษา  
       1. ตัวแปรตน      เกมการศึกษาเนนภาษา 
      2. ตัวแปรตาม    ทักษะทางการอาน 
 
 
 
 
 



         
 

 

4 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
      1.  เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กที่มีอายุระหวาง 3 – 4 ป ที่กําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาล  
ปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมภ กรุงเทพมหานคร สังกัดสํานัก
บริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
      2.  เกมการศึกษาเนนภาษา หมายถึง เกมหาความสัมพันธระหวางภาพกับ
สัญลักษณ โดยเด็กสามารถสังเกต เปรียบเทียบ จากภาพ สัญลักษณ  และสื่อความหมายจากภาพ
หรือสัญลักษณ ออกมาเปนถอยคํา เพ่ือพัฒนาทักษะทางการอานของเด็กปฐมวัยโดยผานการเลน
ประกอบไปดวย เกมการศึกษาเนนภาษา 4 ประเภท ดังน้ี 
          2.1 เกมเรียงประโยค / เกมเรียงลําดับ  เปนเกมการสังเกต จากภาพ สัญลักษณกับ
คําเด็กสามารถนําบัตรภาพกับคําตางๆ มาเชื่อมโยงจนเปนประโยคที่มีความหมาย 
            2.2 เกมจับคูภาพกับคํา  เปนเกมที่เด็กฝกสังเกตภาพกับคําที่เหมือนกัน และนําคํา
ที่เหมือนกันมาเรียงเขาคูกัน 
           2.3 เกมภาพตัดตอ  เปนเกมศึกษารายละเอียดของภาพกับคํา รอยตัดตอของภาพ
กับคําที่เหมือนกันหรือตางกันในเรื่องของสี รูปราง ขนาด ลวดลาย ซ่ึงมีจํานวนชิ้นในการตอตั้งแต 4 
ชิ้นขึ้นไป 
            2.4 เกมลอตโต  เกมฝกการสังเกตรายละเอียดของภาพกับคํา เกมจะประกอบดวย
ภาพแผนหลัก 1 ภาพ และชิ้นสวนที่มีภาพสวนยอย สําหรับเทียบกับภาพแผนหลักจํานวน 4 ชิ้นขึ้น
ไป เด็กจะเลือกภาพชิ้นสวนเฉพาะที่มีอยูในภาพหลักมาวางใหตรงกับภาพหลัก 
  ในการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเนนภาษาในแตละคร้ังจัดเวลา 14.20 – 14.50 น. 
นาน 30 นาที ซ่ึงการจัดกิจกรรมน้ันมีขั้นตอนดังน้ี 
                        1  ข้ันแนะนํา ครูแนะนําเกม สวนประกอบของเกมและวิธีเลนเกม 
                 2  ข้ันลงมือเลน เด็กเลนเกมการศึกษา โดยมีครูคอยเดินดู เพ่ือสังเกต
ความสามารถของเด็ก เม่ือเด็กเลนเกมการศึกษาเสร็จแลวตองเก็บเกมใหเรียบรอยกอนที่จะหยิบเกม
ชุดอ่ืนมาเลน 
    3  ข้ันสรุป  เด็กและครูรวมกันสรุปถึงเกมตางๆ ที่เด็กๆ ไดเลนเพ่ือนําไปสูการ
สรุปผลการจัดกิจกรรมที่ไดปฏิบัติในแตละครั้ง  
     3.  ทักษะทางการอาน หมายถึง ความสามารถพื้นฐานของเด็กปฐมวัยในการรับรูคํา
โดยรวม โดยไมแยกออกเปนแตละตัว อักษรหรือสระ แตละพยางค เปนการจํารูปภายนอกของคําแต
ละคํา และสามารถเชื่อมโยงคํากับภาพได ในการศึกษาครั้งน้ี จําแนกทักษะทางการอานออกเปน    
3 ดาน ไดแก 
                3.1  การสังเกตเปรียบเทียบ  หมายถึง การสังเกตเปรียบเทียบรายละเอียด
ของภาพ สัญลักษณ  ทิศทาง ระยะ ความเหมือนความแตกตางของภาพ  สัญลักษณตางๆ 
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                3.2  การ หาความสัมพันธระหวางภาพกับสัญลักษณ  หมายถึง การสังเกต 
ภาพ สัญลักษณ ที่สัมพันธกันระหวางภาพกับสัญลักษณ หรือภาพกับคํา ในลักษณะตางๆ 
                3.3  ศัพทสัมพันธ หมายถึง ความเขาใจในการเชื่อมโยงคําศัพทกับสิ่งที่
เก่ียวของหรือมีความสัมพันธกับคําศัพทน้ัน 
 
  ทักษะทางการอานทั้ง 3 ดาน สามารถวัดไดโดยแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น      
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
 
  
 
  
   
 
 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
 

 เด็กปฐมวัยทีไ่ดเลนเกมการศึกษาเนนภาษามีทักษะทางการอานสูงกวากอนการทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
เกมการศึกษา 
เนนภาษา 

ทักษะทางการอาน 
1. การสังเกตเปรียบเทียบ 
2. การหาความสัมพันธระหวาง 
   ภาพกับสัญลักษณ 
3. ศัพทสัมพันธ    



                                                        บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 

ในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวของและไดนําเสนอตามหัวขอ 
ตอไปน้ี 

1. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการอาน 
1.1  ความหมายของการอาน 

  1.2  ความสําคัญของการอาน 
  1.3  องคประกอบของการอาน 
  1.4  พัฒนาการดานการอาน 
  1.5  กิจกรรมสงเสริมการอานของเด็กปฐมวัย 
  1.6  งานวิจัยที่เก่ียวของกับการอาน 
 2.  เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวกับเกมการศึกษา 
  2.1  ความหมายของเกมการศึกษา 
  2.2  ประเภทของเกมการศึกษา 
  2.3  จุดประสงคของการจัดเกมการศึกษา 
  2.4  หลักในการใชเกมการศึกษา 
  2.5  รายงานวิจัยที่เก่ียวของกับเกมการศกึษา 
 3.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับเกมการศึกษาเนนภาษา  
  3.1  ความหมายของเกมการศึกษาเนนภาษา 
  3.2  รูปแบบของเกมการศึกษาเนนภาษา 
  3.3  หลักในการใชเกมการศึกษาเนนภาษา 
  3.4  งานวิจัยที่เก่ียวของกับเกมการศึกษาเนนภาษา 
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1.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการอาน 
 1.1  ความหมายของการอาน 
  ปจจุบันไดมีการศึกษาเก่ียวกับการอานอยางกวางขวางมาก และมีการกลาวถึงความหมาย
ของการอานในลักษณะตางๆ ดังตอไปน้ี 
  หรรษา นิลวิเชียร (2535: 219) การอานเปนกระบวนการคนหาความหมายจากตัวอักษร คําที่
ถูกจัดรวบรวมอยูบนหนากระดาษไวเพ่ือส่ือความหมายที่ตองการแสดงออกมา ผูอานจะรับรูสัญลักษณ
หรือตัวอักษรดวยสายตาเปนประการแรกหลังจากน้ันก็จะคนหาความหมายหรือทําความเขาใจกับ
สัญลักษณน้ัน 
  อนงคศิริ  วิชาลัย (2536: 54) กลาววา การอานเปนกระบวนการที่สลับซับซอน โดย
เริ่มจากการที่ตาเห็นภาพหรืออักษร รับภาพ จําได เขาใจความหมาย เลือกความหมายที่ดีที่สุดแลว
มาประมวลเปรียบเทียบและสรุปอยางมีเหตุผลทําใหเขาใจความหมายในสิ่งที่อาน 
  วรรณี  โสมประยูร  (2537: 121) กลาววา การอานเปนกระบวนการทางสมองท่ีตองใช
สายตาสัมผัสตัวอักษรหรือสิ่งพิมพอ่ืนๆ รับรูและเขาใจความหมายของคํา หรือสัญลักษณโดยการ
แปลออกเปนความหมายที่ใชสื่อความคิด  และความรูระหวางผูเขียนกับผูอานไปดวยตลอดเวลา 
  อรัญญา ฤาชัย (2541: 18) ไดกลาวไววา การอาน เปนกระบวนการแปลความหมาย
ของอักษรออกมาเปนถอยคําหรือความเขาใจจากตัวอักษรออกมาเปนความคิดแลวสามารถนําความคิด
น้ันไปใชใหเกิดประโยชนได 
  นพดล จันทรเพ็ญ (2542: 73) ไดใหความหมายของการอาน การอานคือ การแปล
ความหมายของตัวอักษร เคร่ืองหมายสัญลักษณ  เคร่ืองสื่อความหมายตางๆ ที่ปรากฏแกตาออกมา
เปนความคิด ความเขาใจเชิงสื่อสาร แลวผูอานสามารถนําความคิด ความเขาใจนั้นไปใชใหเกิดประโยชน
ไดตอไป 
  เตือนใจ กรุยกระโทก (2543: 15) ไดกลาวไววา การอาน การเปนกระบวนการแปล
ความหมายของตัวอักษร  เปนความคิดโดยอาศัยประสบการณเดิม แลวนําความคิดไปใชใหเกิด
ประโยชนตอไป 
  อัจฉรา นาคทรัพย (2546: 28) ไดกลาวถึงความหมายของการอานไววา การอานเปน
กระบวนการทางสมองที่มีการแปลความหมายของตัวอักษร หรือสัญลักษณที่มองเห็นโดยผาน
กระบวนการคิด  เกิดเขาใจและถายทอดออกมาเปนถอยคําที่มีความหมาย สื่อไดตรงกันระหวาง
ผูอานและผูเขียน 
  ปยรัตน กลอนดอน  (2547: 7) ไดกลาววา การอานคือ การสรางความหมายจากภาพ 
สัญลักษณ โดยอาศัยความรู ประสบการณเดิมของผูอาน และส่ิงชี้แนะในการคาดคะเนและ
ตรวจสอบความหมายที่อาน 
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  สุทธิรัตน  คุยสวัสด์ิ (2547: 48) ไดกลาวถึงความหมายของการอานไววา การอาน
เปนกระบวนการทางสมองที่ใชสื่อความหมายตัวอักษรหรือสัญลักษณ ออกมาในรูปของความคิด 
ความเขาใจ แลวนําไปใชใหเปนประโยชนโดยตัวอักษรที่ใชเปนเพียงเครื่องหมายแทนคําพูด และ
คําพูดเปรียบเสมือนเครื่องหมายความคิดอีกทีหน่ึง ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญในการนําไปใชในการฝกทักษะ 
ฟง พูด อาน เขียน ไดอยางถูกตอง และสามารถใชสื่อสารกับผูอ่ืนไดอยางดี                                                   
                    สรุปไดวา การอานเปนกระบวนการในการแปลความหมายตัวอักษร หรือสัญลักษณ 
ภาพ ออกมาเปนถอยคํา หรือความคิดของผูอาน เพ่ือสื่อความหมายของสัญลักษณ หรือตัวอักษรที่
อานจึงตองอาศัยประสบการณเดิมของผูอานเปนพ้ืนฐาน เพ่ือกอใหเกิดความเขาใจในเรื่องนั้นๆ  
และสามารถทําความเขาใจและนําความคิดไปใชใหเปนประโยชนตอชีวิตประจําวันได 
                                            
 1.2 ความสําคัญของการอาน 
 การอานมีความสําคัญเปนอยางยิ่งและมีกลาวถึงความสําคัญของการอานไวหลาย
ประการดวยกันคือ 
  วรรณี  โสมประยูร (2534: 27) กลาววา การอานมีความสําคัญตอทุกเพศ ทุกวัย ทุก
อาชีพ มีประโยชนในการดําเนินชีวิตประจําวัน เพราะปจจุบันตองอาศัยการอาน ในการติดตอส่ือสาร
ทําความเขาใจกับบุคคลอ่ืน ๆ รวมไปกับทักษะการฟง การพูด การเขียน ทั้งในกิจสวนตัว  
การศึกษา  การประกอบอาชีพตาง ๆ ในสังคม และยังเปนการชวยกันอนุรักษวัฒนธรรมไทยไวอีก
ดวย 
  สุนันทา  ม่ันเศรษฐวทิย (2537: 6)  สรุปความสําคัญของการอานไวดังน้ี 
   1. การอานหนังสือทําใหไดเน้ือหา สาระความรูมากกวาการศึกษาหาความรูดวย
วิธีอ่ืน ๆ เชน  การฟง 
   2. ผูอานสามารถอานหนังสือไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที ่
   3. หนังสือเก็บไวไดนานกวาอยางอ่ืน 
   4. ผูอานสามารถฝกการคดิและสรางจินตนาการไดเองขณะอาน 
   5. การอานสงเสริมใหสมองดี มีสมาธินานกวาอยางอ่ืน 
   6. ผูอานเปนผูกําหนดการอานไดดวยตนเอง 
   7. หนังสือมีหลายรูปแบบและราคาถูกกวาส่ืออยางอ่ืน 
   8. ผูอานเกิดความคิดเห็นไดดวยตัวของตนเองในขณะอาน 
   9. ผูรักการอานจะรูสึกมีความสุข 
  บันลือ  พฤกษะวัน (2538: 10 – 11) กลาวถึงความสําคัญของการอานไววาการอาน
เปนเคร่ืองมือสําคัญในการเรียนรู 
   1. เด็กที่อานเปนยอมไดรับการยอมรับ  สามารถอยูรวมกับบุคคลในสังคมไดอยาง
ม่ันใจ 
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   2. การอานได อานเปน เปนสิ่งที่สงเสริมใหเด็กสามารถคนควาหาความรูเพ่ิมเติม
ไดอยางกวางขวาง 
   3. การอานเปนเคร่ืองมือสําคัญในการประกอบอาชีพของผูเรียนในอนาคต 
   4. การอานมีความจําเปนตอการเปนพลเมืองดี ในการรบัขาวสาร เหตกุารณบานเมือง 
   5. การอานเปนเคร่ืองมือที่สําคัญในการวิเคราะห ตัดสินใจในการเลือกตัวแทนใน
ดานการเมือง   การปกครอง 
   6. การอานนับเปนกิจกรรมสําคัญในการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ไดรับความ
เพลิดเพลินและพัฒนาดานจิตใจอีกดวย 
   7. การอานชวยใหผูเรียนทราบ และสามารถปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลง  
ของสังคม  พัฒนาตนเองได 
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดทรงบรรยายถึง ความสําคัญของ
การอานหนังสือ  ในการประชุมใหญประจําป พ.ศ.2530 ของสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย สรุป
ไดดังน้ี 
   1. การอานหนังสือทําใหไดเน้ือหาสาระความรูมากกวาการศึกษาหาความรูดวยวิธี
อ่ืนๆ เชน การฟง 
   2. ผูอานสามารถอานหนังสือไดโดยไมมีการจํากัดเวลาและสถานที่ สามารถ
นําไปไหนมาไหนได 
   3. หนังสือเก็บไดนานกวาสิ่งอยางอ่ืน ซ่ึงมักมีอายุการใชงานโดยจํากัด 
   4. ผูอานสามารถฝกการคิดและสรางจินตนาการไดเองในขณะอาน 
   5. การอานสงเสริมใหมีสมองดี มีสมาธินานกวา และมากกวาส่ืออยางอ่ืน ทั้งนี้
เพราะขณะอานจิตใจจะตองมุงม่ันอยูกับขอความ  พินิจพิเคราะหขอความ 
   6. ผูอานเปนผูกําหนดการอานไดดวยตนเอง  จะอานคราว ๆ อานละเอียด อาน
ขามหรือทุกตัวอักษร เปนไปตามใจของผูอาน หรือจะเลือกอานเลมไหนก็ได  เพราะหนังสือมีมาก
สามารถเลือกอานเองได 
   7. หนังสือมีหลากหลายรูปแบบ และราคาถูกกวาสื่ออยางอ่ืน จึงทําใหสมองผูอาน
เปดกวาง สรางแนวคิดและทัศนะไดมากกวา  ทําใหผูอานไมติดอยูกับแนวคิดคิดใดๆ โดยเฉพาะ 
   8. ผูอานเกิดความคิดเห็นไดดวยตนเอง วินิจฉัยเนื้อหาสาระไดดวยตนเอง รวมทั้ง
หนังสือบางเลม สามารถนําไปปฏิบัติไดดวย เม่ือปฏิบัติแลวก็เกิดผลดี  (จินตนา  ใบกาซูยี  2534: 58) 
  อุทัย  ภิรมยร่ืน (2541: 27) การ อาน เปนเคร่ืองมือสําคัญอยางหนึ่งของมนุษยที่จะ
ชวยใหเกิดความรู และความคิดเห็นเทาทันความเปนไปในสังคม และสามารถเลือกรับขาวสารที่เปน
ประโยชนมากที่สุดในยุคปจจุบันที่ประกอบดวยขอมูลขาวสาร ที่ผานสื่อตาง ๆ มากมายและหลากหลาย 
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  สรุปไดวา การอานเปนสิ่งที่มีคุณคา  จําเปนตอการศึกษา ตอชีวิตและความเปนอยูใน
สังคมปจจุบัน  การอานเปนเคร่ืองมือสําคัญในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ ที่สงผลใหเกิดการพัฒนาบุคคล
และประเทศชาติ โดยการเร่ิมปลูกฝงตั้งแตวัยเด็กดวยการสรางใหเด็กมีนิสัยรักการอาน  เพ่ือใหเด็ก
เกิดความสนใจในการอานตอไป  
 
 1.3  องคประกอบของการอาน 
  การอานของเด็กขึ้นกับองคประกอบหลายอยาง ดังที่ กูดแมน (มยุรี  กันทะลือ. 2543: 
12; อางอิงจาก Goodman. 1971: 25 – 27) กลาวไว ดังน้ี 
   1. ความรูทางภาษา (linguistic Knowledge) โดยในระยะแรกผูอานจะเรียนรู
ความสัมพันธเก่ียวกับตัวอักษรและความหมายของคํา ตอมาเม่ือผูอานมีประสบการณในการอาน
มากขึ้นก็จะสามารถอานเพ่ือความเขาใจไดมากขึ้น 
   2. ประสบการณและความรูเก่ียวกับสิ่งที่อาน (Schema) ไดแก ความรูเก่ียวกับ
เน้ือหาและความรูเดิมที่ผูอานมีอยู 
   3. ความสมบูรณของเนื้อเรื่อง หรืองานเขียนนั้น (Conceptual or Semantic Completeness) 
ผูอานจะไมเขาใจส่ิงที่อาน หากเน้ือเร่ืองน้ันมีเน้ือความที่ยังไมสมบูรณยกเวนในกรณีที่มีความรู
พ้ืนฐานเก่ียวกับเน้ือเรื่องที่อานมากอน 
   4. ความสามารถในการวิเคราะหโครงสรางของงานเขียนนั้น (Text Schema) งาน
เขียนแตละชิ้นมีลักษณะและโครงสรางที่แตกตางกัน และยังสะทอนใหเห็นถึงความเชื่อตลอดจน
วัฒนธรรมของผูเขียนดวย ดังน้ัน หากงานเขียนเสนอเรื่องราวท่ีแตกตางไปจากวัฒนธรรมและ
ประสบการณเดิมของผูอาน  การอานก็จะไมประสบผลสําเร็จ 
  ศรีรัตน  เจิงกลิ่นจันทร  (2536: 38) ไดกลาววาองคประกอบของการอานไวดังน้ี 
   การจําแนกความแตกตาง และความเหมือนดวยตา หมายถึง การที่เด็กจําเปนตอง
รูจักการสังเกตเห็นความเหมือน และความแตกตางกันของรูปทรงของวัตถุ รูปภาพ คําที่เขียนเปน
สัญลักษณ ความสามารถในการอานขึ้นอยูกับความสามารถในการเห็น ความแตกตางระหวางคําที่
อานกับคําอ่ืนๆ เด็กจะสามารถเห็นภาพความแตกตางของคําไดดีกวาเห็นความเหมือน ควบคูกับ
การเห็นภาพของคําน้ันๆ ดวย 
   การจําแนกเสียงที่คลายคลึงกันจากการฟง หมายถึง ความสามารถในการจําแนก
เสียงชวยใหการอานเปนไปอยางถูกตอง และสามารถในการจําแนกเสียงนั้น สามารถพัฒนาไดโดย
การฝกฝน สิ่งสําคัญคือมิใชฝกฝน โดยการใหเด็กฟงแตเสียงอยางเดียว ควรใหเด็กไดฟงเสียงควบคู
กันกับการเห็นภาพของคําน้ันๆ ดวย 
   ความสามารถในการฟงเรื่องราวตางๆ หมายถึง การฝกใหเด็กรูจักคิดหาเหตุผล 
โดยครูตั้งคําถามประเภททําไม รูสึกอยางไร อะไรจะเกิดขึ้นตอไป หรือเร่ืองน้ีใหความรูขอคิดอะไร
แกเราบาง 
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   การเรียนรูคําศัพท หมายถึง การเรียนรูคําศัพทที่ใชกันอยูทั่วไป จะชวยใหเด็กมี
ความพรอมในการอานมากขึ้น และถาตองการใหการอานประสบความสําเร็จดวยดี และนําความคิด
จากการอานไปใชใหเด็กเขาใจความหมายของคําศัพทใหมๆ ใหมาก 
   การสรางความสนใจในการอานหมายถึง การสรางความสนใจเปนสิ่งที่จะตองทํา
ตั้งแตอยูบาน และตอเน่ืองมาถึงโรงเรียน เชน การอาน การวาดภาพ การเลานิทาน เปนตน 
   การสรางความคิดรวบยอด หมายถึง เด็กเรียนรูในการความคิดรวบยอดจาก
ประสบการณและลึกซ้ึงกวางขวางของประสบการณ มีการสรางความสามารถในการคิดถึงคําน้ันๆ 
ในลักษณะของนามธรรมเปนพัฒนาการในการเขาใจความสามารถในขั้นแรก เด็กสามารถจําแนก
สิ่งของอยางหนึ่งออกจากสิ่งของอ่ืนได เม่ือเด็กมีความชํานาญมากขึ้น เด็กจะมีการรับรูเฉียบคม
กวางขวางและมีความซับซอนยิ่งขึ้น เด็กสามารถเขาใจลักษณะที่สําคัญและไมสําคัญของสิ่งตางๆใน
สิ่งแวดลอมของตน เด็กจะสามารถใชประสบการณของตน ในการสรางความคิดรวบยอดซ่ึงเริ่มดวย
การเขาใจสิ่งที่เปนนามธรรม จนกระทั่งสามารถจัดกลุมของสิ่งตางๆ ได และในที่สุดสามารถจําแนก
ประเภทได 
  การเขียน หมายถึง การใชสายตามองตัวอักษรจากซายไปขวา บนลงลางตามลําดับ
ฉะนั้นการฝกความสามารถทางการเขียนจึงเก่ียวกับการอาน การฝกการเขียนตัวอักษรทําใหเพ่ิม
ทักษะการอานไดเร็วขึ้น เน่ืองจากเด็กไดเห็นความแตกตางของตัวอักษร แตละตัวไดอยางชัดเจน 
  พนัส  สุขหนองบึง (2538: 32) ไดเสนอองคประกอบในการอาน ดังน้ี 
   ความสามารถในการแยกสิ่งที่ไดยินเปนการเขาใจและสามารถใชภาษาพูดไดอยาง
ถูกตองแยกคําพูดที่แตกตางกันไดสามารถแยกดวยคํา และออกเสียงในการอานปากเปลาได 
   ความสามารถทางความคิดและความจําความสามารถในการใช และเขาใจเหตุผล
รูจักเชื่อมโยงความคิดใหมีความหมาย เขาใจความหมายของประโยคและรูปรางของคําได 
   ความสามารถทางสายตาความสามารถในการแยกคําที่คลายคลึงกัน และมองเห็น
ความแตกตางของคําน้ันๆ 
   ความสนใจความสามารถท่ีนั่งน่ิง จับสายตาไปตามสิ่งที่อาน เคลื่อนไหวสายตาได
ตามสมควร จึงมีสมาธิในการอาน การฟง และการทําตามคําส่ังได 
  สนิท  ฉิมเล็ก (2540: 150) ไดสรุปองคประกอบทางการอานของเด็กไดดังน้ี 
   1. องคประกอบทางดานรางกาย 
      1.1 สายตา 
      1.2 ปาก 
      1.3 หู 
   2. องคประกอบทางดานจิตใจ 
      2.1 ความตองการ 
      2.2 ความสนใจ 
      2.3 ความศรัทธา 
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   3. องคประกอบทางดานสติปญญา 
      3.1 ความสามารถในการรับรู 
      3.2 ความสามารถในการนําประสบการณเดิมไปใช 
      3.3 ความสามารถในการใชภาษาใหถูกตอง 
      3.4 ความสามารถในการเรียน 
   4. องคประกอบทางประสบการณพ้ืนฐาน 
   5. องคประกอบทางวุฒิภาวะ อารมณ แรงจูงใจและบุคลิกภาพ 
   6. องคประกอบทางสิ่งแวดลอม 
  สรุปไดวา องคประกอบของการอานประกอบดวยการจําแนกความแตกตางการสังเกต
ดวยตา และจําแนกเสียงจากการฟง การเรียนรูคําศัพทตางๆ ที่คุนเคยจนเขาใจความหมายของคํา 
จากน้ันเด็กจะสรางความคิดรวบยอดจากประสบการณที่เรียนรู เพ่ือเกิดความเขาใจยิ่งขึ้นในลักษณะ
ของนามธรรม หรือการแปลความหมายของคําออกจากสัญลักษณได 
 
 1.4  พัฒนาการดานการอาน 
  1.4.1 ลักษณะการเรียนรูการอาน 
     ฉันทนา  ภาคบงกช (2538: 3) ไดสรุปลักษณะการเรียนรูการอานไว ดังน้ี 
          1. การเรียนรูดานการอานเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากตัวหนังสือตางๆ        
ที่พบในสังคมรอบตัว เชน สัญญาณจราจร  ปายชื่อราน  ตราตามกลองและซองสินคาที่คุนเคย  ปาย
ประกาศ ฯลฯ 
           2. เด็กที่มีโอกาสอานหรือเห็นตัวหนังสือมากยอมมีโอกาสพัฒนาการอานได 
รวดเร็ว  
            3. เด็กเรียนรูดานการอานไดดีเม่ือสิ่งน้ันมีความหมายตอเด็ก 
           4. การอานหนังสือนิทานใหเด็กฟงอยางสนุกสนานอยูเสมอชวยใหเด็ก 
พัฒนาการอานไดรวดเร็วและรักการอาน 
            5. เด็กเรียนที่จะอานภาพจากนิทานและคอยๆ เรียนรูเสียงพยัญชนะจาก          
ตัวหนังสือในนิทาน 
           6. เด็กชอบอานขอความท่ีผูใหญชวยเขียน ถายทอดความคิดของตน จาก
ผลงาน ศิลปะของตน 
          7. การมีโอกาสไดอานมากยอมนําไปสูการพัฒนาดานเขียนไดรวดเร็ว 
  กมลรัตน  คะนองเดช (2540: 36)  สรุปเก่ียวกับการอานวา เด็กๆ เร่ิมตระหนักวา 
ตัวหนังสือเปนสิ่งที่เปนธรรมชาติมีความหมายและมีประโยชนในสิ่งแวดลอมของเขา เด็กจะเห็น
ผูใหญใชตัวหนังสือในหลายลักษณะ เชน  การอานหนังสือพิมพ  เขียนจดหมาย เขียนรายการซื้อ
ของอานรายการอาหารในภัตตาคาร อานปายชื่อรานหรือโลโกสินคา สิ่งแวดลอมที่เต็มไปดวย
ตัวหนังสือหรือสิ่งพิมพน้ีทําให เด็กตระหนักไดเร็ววาตัวหนังสือเปนสิ่งพิมพในรูปแบบตางๆ น้ันมี
ความหมายและทําใหไดสิงที่ตองการ 
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  สรุปไดวา เด็กปฐมวัยจะมีการเรียนรูการอานไดดี และเปนไปตามธรรมชาติ เด็ก
จะตองมีโอกาสไดเห็นตัวหนังสือบอย ๆ ผูใหญเปนบุคคลสําคัญในการสงเสริม สนับสนุนและเปน
ตัวอยางที่ดีใหกับเด็ก  เพ่ือเด็กจะมีพัฒนาการในการอานไดรวดเร็วและมีนิสัยรักการอานตอไป 
 

1.4.2  ข้ันตอนของพัฒนาการในการอานของเด็กปฐมวัย 
   โคโครน และคณะ (บังอร พานทอง. 2541: 24 -25; อางอิงจาก Cochrane;  Others. 
1984)  ไดกลาวถึงขั้นตอนการพัฒนาการอานเปน ดังตอไปน้ี 

   1. ขั้นกอนที่จะสามารถอานไดดวยตนเองอยางอิสระ 
        การเรียนรูการอานในขั้นนี้จะเปนการเรียนรูเบื้องตนถึงความสัมพันธของ
ตนเองกับหนังสือวาคือหนังสืออะไร และควรจะปฏิบัติตอหนังสือน้ันๆ อยางไร ในขั้นนี้เด็กจะไม
สามารถอานหรือทําความเขาใจหนังสือไดดวยตนเองจะตองมีผูเขามาชวย  สามารถแยกยอยออกได
เปนสามระยะคือ 
         1.1 ระยะการเริ่มเรียนรู  เปนขั้นเริ่มตั้งแตเกิดซ่ึงเด็กหรือผูอานจะยังไมรูจัก
หนังสือหรือสิ่งพิมพตางๆ วาคืออะไร แตจะเรียนรูทีละนอยจากประสบการณ จากสภาพสิ่งแวดลอม 
จะศึกษาวาถึงหนังสืออะไร แมจะเร่ิมจากการกลับหัวทายบางก็ตาม 
         1.2 ชวงระยะท่ีเด็กเร่ิมมีความรูสึกเหมือนตนเองเปนผูอานในขั้นนี้เด็ก  
โดยท่ัวไป  อายุประมาณ 2 ขวบ จะสามารถถือหนังสือไดถูกทิศทาง  ทราบวาควรอานจากซายไป
ขวา  จากบนลงลาง  เปดหนังสือจากหนาแรกไปหนาสุดทาย เด็กเร่ิมใหความสนใจรูปภาพและเกิด
ความสนใจ ความหมายของภาพตางๆ  
         1.3 จะเปนชวงที่เด็กเร่ิมเรียนรูเก่ียวกับตัวอักษร เด็กจะเริ่มมีความสามานใจ
การทํา ความเขาใจตัวอักษรและเสียงตางๆ  ตลอดจนการนําไปใชในการอาน เร่ิมรูจักคําและ
นําไปใชได จําคําบางคําเปนพิเศษ  เชน ชื่อตัวเอง และคําที่พบบอยๆ  เด็กจะเรียนรู และทราบ
ความหมาย ตลอดจนสามารถนําไปใชไดถูกตองกอนคําอ่ืนๆ 
      2. ขั้นสามารถอานไดดวยตนเองอยางอิสระ 
   ในขั้นน้ีเด็กจะมีความรูเก่ียวกับตัวอักษร เสียง และระบบภาษามากขึ้น ทราบ
ความหมายของคํา และสามารถอานคํางายๆ ในหนังสือที่ไมเคยอานมากอน เริ่มเกิดความม่ันใจใน
การที่จะนําความสามารถทั้งหมดในการอานมาใชเพ่ืออานในสิ่งที่ตนตองการจะอาน ในขั้นน้ีสามารถ 
แบงยอยออกเปน  3 ระยะ เชนกัน คือ 
          2.1 ระยะที่มีความม่ันใจ ในการนําตัวบงชี้ในระบบภาษาตางๆ มาใชรวมกันใน
กระบวนการอาน เร่ิมมีความอยากอานมากขึ้น อยากอานใหผูอ่ืนฟงทุกคร้ังที่มีโอกาส มีความสามารถ
เขาใจคําๆ หน่ึง ซ่ึงในสถานการณตางๆ ได ระยะนี้จะเกิดขึ้นในชวงสั้นๆ จากน้ันเด็กจะสามารถอาน
ไดอยางธรรมชาติ 



         
 

 

14 

          2.2 ระยะที่สองน้ีเด็ก หรือผูอานจะมีความสามารถในการอานไดอยางเปน
อิสระมากขึ้นสามารถอานไดดวยตนเองและสนใจที่จะอานเพ่ือความพอใจของตนเองมากกวาที่จะ
อานใหผูฟงเหมือนในระยะที่ผานมา 
          2.3 ระยะที่ มีทักษะการอาน ผูอานที่ พัฒนามาถึงระยะนี้จะเปนผูที่ มี
ความสามารถ ในการอาน ระดับที่เลือกส่ิงที่ตองการอานไดดวยตนเอง โดยมีพ้ืนฐานมาจาก
ประสบการณสวนตัว ที่ตองการจะคนหาความรูเพ่ิมเติมในสิ่งที่สนใจ 
       3. ความบกพรองบางประการในการอาน 
   ขั้นตอนความสามารถในการอานของผูอานมักจะผานเปนลําดับขั้น ดังที่กลาว
ขางตน บางคนอาจจะพัฒนาไปตามลําดับอยางราบร่ืน แตบางคนอาจจะตองใชเวลานานในบาง
ขั้นตอน หรือใชเวลาสั้นกวาผูอ่ืนในบางขั้นตอน แตก็สามารถผานไปไดดวยดีตามลําดับ แตการชวย
ปรับปรุงชี้แนะจึงจะสามารถประสบความสําเร็จ ขอบกพรองของผูอานกลุมน้ีมักจะเกิดจาก 
           3.1 เด็กกลุมน้ีไมพยายามทําความเขาใจเนื้อเร่ืองตามตัวอักษรที่ปรากฏ จะ
ใหความสนใจรูปภาพประกอบมากกวาและเลาเรื่องตามจินตนาการจากภาพ 
         3.2 เปนกลุมที่มีพฤติกรรมตรงขามกับกลุมแรก จะเปนผูที่เนนดานการอาน 
ออกเสียงของพยัญชนะหรือคําตางๆ ใหถูกตองสมบูรณที่สุดทั้งที่บางครั้งก็ไมทราบความหมาย 
         3.3 ไมเกิดความสนใจ ไมเห็นความสําคัญของการอานจะเปนบันได ไปสู
ความรูตางๆ  ของตนในอนาคตจะพยายามหลีกเลี่ยงกิจกรรมตาง ๆ ทีเก่ียวกับการอานทั้งสิ้น 
  ไบรอัน (บําเพ็ญ การพานิชย. 2539: 33; อางอิงจาก Brian. 1992: 15 – 19) ไดกลาวถึง
ขั้นของพัฒนาการดานการอานดังน้ี 
   ขั้นที่ 1  ขั้นกอนการอาน 
   ขั้นนี้เปนขั้นตอนที่สําคัญในการที่เด็กเรียนที่จะอาน ซ่ึงแบงออกเปน 2 ชวง คือ 
         1.1 กอนการอาน (early emergent) ในขั้นน้ีเด็กเรียนรูการอาน โดยใชหนังสือ
เปนแนวทาง ในการอานตามระดับความสามารถ โดยจําเร่ืองราว รูปภาพในแตละบทการเปดหนังสือ
จากซายไปขวา 
        1.2 การแรกเร่ิมการอาน (emergent reading) ในขั้นน้ีเด็กเร่ิมเรียนรูในการ
แยกแยะ เด็ก ๆ ไดยินเรื่องราว โคลงกลอน และรองเพลง เขาเริ่มเรียนรูในการอานและตอบสนอง 
ตอเรื่องราวในหนังสือ 
   ขั้นที่ 2  ขั้นการเร่ิมอาน (early  reading)  
   เด็กๆ ในขั้นนี้ เริ่มเรียนการอาน ตองการสื่อและหนังสือหลากหลายในการ
สนับสนุนทักษะในการอานอยางมีระบบ  เขาเรียนรูเร่ืองราวในหนังสือและเรื่องราวท่ีใชตองเปน
เรื่องราวในชีวิตประจําวัน  เรียนรูและเขาใจถอยคําที่เปนประโยควาเปนประเด็นสําคัญหรือเร่ืองที่
สําคัญสามารถโยงภาพเขากับคําหรือตัวหนังสือ และเริ่มใสใจกับการออกเสียงตามคํา 
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   ขั้นที่ 3  ขั้นการอาน (fluency  reading)  
   เด็กขั้นนี้จะเรียนอานและเพิ่มพูนคําศัพท  เขาตองการเวลาในการที่จะอานอยาง 
มีอิสระ การฝกหัดและการจัดระบบดวยตนเอง เด็กอาจจะไมม่ันใจ แตพยายามที่จะจําคําการสังเกต
และใชตัวบงชี้ เชน ในการอานออกเสียงจะเร่ิมปรับปรุงในการอานอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น   
การพัฒนาทักษะทางภาษาและผลสําเร็จของเด็กจะขึ้นอยูกับพัฒนาการขั้นที่ 1 เปนสําคัญ 
  นักการศึกษาท่ีศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการอานของเด็ก คือ โคเครน และคณะ (กรวิภา  
สรรพกิจจํานง. 2548: 45; อางอิงจาก Brewer. 1995: 218; citing Cochrane; others. 1984) ไดอธิบาย
พฤติกรรมการอานไว 5 ขั้น  ดังน้ี 
                     1. ขั้นเกิดความสงสัย (Magical stage)  
      เด็กจะเรียนรูวัตถุประสงคของหนังสือตางๆ เริ่มคิดวาหนังสือเหลาน้ันมีความสําคัญ 
จองมองที่หนังสือ หยิบจับหนังสือขึ้นมาถือไวบอยคร้ังจะเปนหนังสือที่เขาชอบ 
   2. ขั้นเกิดแนวความคิด (self – concept  stage) 
       เด็กพิจารณาตัวเองวาเปนผูอาน เริ่มเขาใจไปผูกพันกับกิจกรรมการอาน อาจจะ 
เสแสรงอาน ใหความหมายของหนังสือจากรูปภาพตางๆ หรือประสบการณเดิม ใชภาษาคลายๆ  
หนังสือแมวาจะไมเขาใจเนื้อเรื่อง 
   3. ขั้นเชื่อมตอการเปนผูอาน (bridging reader stage) 
       เด็กใหความสําคัญกับตัวอักษรสามารถเลือกคําที่คุนเคย สังเกตคําตาง ๆ อาน
เรื่องที่เขียนเองได อานตัวหนังสือจากบทกวี เพลงกลอนกลอมเด็ก เด็กจะเชื่อวาพยางคแตละพยางค  
คือ  คําหน่ึงคํา  เกิดความขัดแยงในการจับคูตัวอักษรและเสียงอาน  เร่ิมระลึกถึงตัวอักษรได   
   4. ขั้นทะยานสูผูอาน  (take – off  reader  stage) 
       เด็กเร่ิมใช 3 ระบบ ชี้แนะเขาดวยกัน (เสียง ความหมาย โครงสราง ประโยค)  
เด็กตื่นตัวกับการอาน เริ่มคุนเคยกับบริบทใสใจตอตัวหนังสือที่อยูรอบตัว และอานทุกๆ  อยาง (เชน  
กลองใสอาหาร ฉลาก  และเครื่องหมายตางๆ เปนตน)  อันตรายในขั้นน้ี คือ เด็กจะใหความสําคัญกับ
ตัวอักษรแตละตัวมากไป 
   5. ขั้นสามารถอานโดยไมตองพ่ึงพิง (independent reader stage)  
       เด็กสามารถอานหนังสือตางๆ ที่ไมเคยอานได สามารถใหความหมายจาก
ตัวหนังสือ จากประสบการณ  และจากตัวชี้แนะของผูเขียนได สามารถเขาใจเรื่องที่เก่ียวของกับ
ประสบการณไดงายๆ แตจะเปนโครงสรางและเน้ือเร่ืองที่พ้ืนๆ เทาน้ัน 
  กรมวิชาการ  (2547: 132) กลาวถึงพัฒนาการในการอานของเด็กปฐมวัยไวดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 (3 – 4 ป) สนใจถือหนังสือ เห็นการสรางความหมายจากหนังสือเปนเรื่อง
อัศจรรย ฟงคําที่อาน เลนคํา ตระหนักในตัวหนังสือที่สิ่งแวดลอม ใชตัวหนังสือประกอบการเขียนภาพ
ถือหนังสือหัวกลับ – อาน 
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  ขั้นที่ 2 (4 – 5 ป) เลียนแบบการอาน อานเรื่องที่คุนเคย จําชื่อและคําตางๆ ในสิ่งแวดลอม 
เริ่มอานคําจากภาพ อานคําที่รูจักแตไมแนนอน พูดคําที่เริ่มตนเหมือน ๆ กัน เริ่มมีความรูในการถือ
หนังสือ จําคําสําคัญในโคลง กลอน นิทาน 
  ขั้นที่ 3 (4 – 6 ป) เขียนและอานกลับคําที่เขียน อานหนังสือ คําคลองจองที่ใชภาพเปน
สื่อสําหรับอาน จําตัวอักษร อานคําเริ่มตน ลงทาย สังเกตความแตกตางจับคูที่เหมือนกันในหนังสือ 
โคลง กลอน อานคําไดในบริบทหนึ่ง แตไมสามารถอานไดในบริบทอ่ืน 
 
  ระดับพัฒนาการดานการอาน 
  ฉันทนา ภาคบงกช (2538: 1 – 4) ไดกลาววา ความกาวหนาทางการอานในเด็ก ปฐมวัย
จะประเมินไดจากพัฒนาการทางดานการอาน ดังตอไปน้ี 
   1. การแสดงออก เด็กมีความสนใจอานอยางเปนธรรมชาติ มีความกระตือรือรน และ
ม่ันใจในการเขียนสิ่งแปลกใหม แสวงหานิทานใหมๆ มาอาน 
   2. ความเปนอิสระ สามารถเลือกนิทานไดอยางเหมาะสม  แกปญหาของตนเองได 
   3. ความเขาใจพ้ืนฐานทางภาษา สามารถรูคําศัพทที่ใชพูดอยางกวางขวาง คาดคะเน
ไดวาสิ่งใดชวยใหพบคําตอบได สรางความสัมพันธระหวางประสบการณเกากับเรื่องที่อานได 
   4. การพูด  แสดงออกอยางมีความคลองแคลว  อานใหฟงอยางม่ันใจ  สุมเสียงแสดง
ถึงความเขาใจและใชวลีประกอบไดดี 
   5. มีเทคนิคการอาน รูวาหนังสือประกอบดวยขอความ เม่ือพบอานแลวไมเขาใจจะ
พยายามแกไขปญหาดวยตนเอง 
  สวนความกาวหนาทางภาษาดานความเขาใจภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย ฉันทนา  ภาคบงกช  
ไดเสนอแนะใหประเมินไดจากลักษณะดังตอไปน้ี 
   1. ความสนุกสนาน ความกาวหนาที่จะทราบวา การอานที่ทําใหเกิดความสนุกสนาน  
ซ่ึงสามารถพิจารณาไดจากการแสดงออกในเรื่องการตอบสนองดานอารมณ  มีความปรารถนาที่จะให  
ผูอ่ืนอานดวยกัน  และอานหนังสือหลายเลมเพ่ิมขึ้น 
   2. การสรางสรรค ความกาวหนาทางภาษา ดานความเขาใจของเด็กที่แสดงออก
จากการเขียน เชน การวาดการตูน หรือวาดภาพตอกันเปนเรื่องราว เตรียมเทปและหนังสือสําหรับอาน 
   3. การนําเสนอ  ซ่ึงเด็กสามารถแสดงออกได  ดังน้ี 
      3.1 เลาถึงภาพที่วาด 
      3.2 มีทาทางขณะอานนิทานหรือคําคลองจอง 
      3.3 แนะนําหรือโฆษณาหนังสือ 
      3.4 ใชภาษาพูดแทนภาษาเขียนหรือภาษาที่ยาก 
      3.5 เลือกหนังสืออานและบอกไดวาเลมใดนาสนใจมากที่สุด เลมใดมีประโยชน
มากที่สุดและบอกเหตุผลประกอบได 



         
 

 

17 

      3.6 เลนบทบาทสมมติหรือแสดงทาทางประกอบการอาน 
      3.7 เสนอทัศนะเกี่ยวกับสังคมและปญหาสภาพแวดลอม 
      3.8 แปลงนิทานและคําคลองจอง แสดงเปนละคร 
  สรุปไดวา  เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการการอานจะเปนไปตามขั้นตอน  ครูและผูเก่ียวของ  
กับเด็กควรมีความรูและเขาใจเก่ียวกับพัฒนาการการอานของเด็กเปนอยางดี เพ่ือจะชวยสงเสริม 
และจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับพัฒนาการความสนใจของเด็กอยางถูกตองและเหมาะสม เปนการ   
ปูพ้ืนฐานพัฒนาการอานของเด็กตอไป 
 
 1.5 กิจกรรมสงเสริมการอานของเด็กปฐมวัย 
  พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ (2537: 91 – 92) ไดกลาวไววา กิจกรรมที่จะชวยเด็ก ให
เกิดพัฒนาความพรอมในการอาน  อาจจัดไดดังน้ี 
   1. กิจกรรมสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการและมีทักษะในการอาน โดยมีความมุงหมาย  
ใหเด็กเขาใจความหมายของคําเสียกอนที่จะอาน  เชน 
      1.1 กิจกรรมการสนทนาในตอนเชา แนะนําใหเด็กรูจักครู  รูจักเพ่ือนในชั้นเรียน 
หรือรองเพลงตางๆ เชน  ครอบครัวของฉัน  สวัสดีเธอจาน้ิวโปงอยูไหน 
      1.2 กิจกรรมเสริมประสบการณใหกับเด็ก โดยฝกใหเด็กเลนเกม เลนของเลน  
ฟงนิทาน พาเด็กไปเที่ยวตามสถานที่ตางๆ เชน สวนสัตว เดินเที่ยวรอบบริเวณโรงเรียน แนะนํา
สถานที่ตางๆ  ในโรงเรียน 
   2. กิจกรรมสงเสริมใหเด็กเกิดทักษะในเรื่องของจํานวน เพ่ือใหเกิดความคุนเคย
กับเสียงแลวจึงโยงไปสูความหมาย ไปสูเสียงกับภาพ แลวจากภาพไปถึงตัวในที่สุด ครูอาจนํา
หนังสือที่มีรูปภาพตาง ๆ ซ่ึงมีตัวหนังสือประกอบบางใหเด็กดูและฝกใหเด็กนับภาพตางๆ โดยออกเสียง 
หรือเลนเกมตางๆ เชน  งูไตบันได 
   3. กิจกรรมสงเสริมการเห็นและพูดจากส่ิงที่เห็น เพ่ือฝกหัดใหเด็กสามารถเห็น
ความแตกตางและแยกไดวาของจริงแตกตางกับภาพอยางไร โดยครูหาของจริงและภาพใหเด็กดูและ 
สังเกตเปรียบเทียบขนาดใหญ เล็ก เปรียบเทียบจํานวน เปรียบเทียบความเหมือนและความตาง 
ตลอดจนตีความหมายและเชื่อมความหมายกับสิ่งที่เห็นโดยการพูด  
   4. กิจกรรมสงเสริมการเห็นและการทํางานจากซายไปขวา เพ่ือใหเด็กเกิดความ
เคยชิน และความคิด ความเช่ือม่ันวา ในการอานและเขียนจะตองเริ่มจากซายไปขวาเสมอ ซ่ึง
กิจกรรม ที่จะฝกเด็กใหรูจักทํางานจากซายไปขวาอาจทําได  เชน   
      4.1  ฝกขีดเสนจากซายไปขวาหลายๆ เสน 
      4.2  ฝกดูรูปภาพจากซายไปขวาหลายๆ รูป ฯลฯ 
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   5. กิจกรรมสงเสริมการไดยิน ฝกใหเด็กเลือกภาพใดภาพหนึ่ง จากที่เสียง
คลายกัน เชน ไก กับ ไข, กรรไกร กับ บันได, รม กับ ผาหม ฯลฯ แลวเปลี่ยนคําใหยากขึ้นเรื่อยๆ   
เพ่ือฝกทักษะในการฟงการแยกเสียงใหเด็กรูจักความหมาย 
   6. กิจกรรมเพ่ือแกไขขอบกพรองในการอานออกเสียง กิจกรรมเพ่ือแกไข
ขอบกพรอง ในการอานออกเสียงหรือการพูด ซ่ึงอันอาจเกิดจากเด็กพูดไมชัด พูดติดอาง พูดไม
ทันใจ ไมมีความม่ันใจที่จะพูด  หรืออวัยวะเกี่ยวกับการพูดพิการ  กิจกรรมที่อาจจะชวยเด็กได คือ  
     - หัดพูดหรืออานตามครูชาๆ  ใหเด็กพูดโดยดูปากของตนเองจากกระจก 
     - ฝกใหเด็กรูจักคิดและเตรียมตัวกอนจึงพูดหรือตอบ 
     - จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมใหเด็กมีอารมณม่ันคงและพยายามจัดใหเด็กทํากิจกรรม
น้ัน  ไดและมีความสําเร็จบอยๆ เชน  รองเพลง  ทองโคลงกลอนตางๆ  เม่ือเด็กทําอะไรสําเร็จควร
ใหเด็ก ไดรับรางวัลบาง  เชน เพ่ือนๆ  ตอบมือให 
     -  มีการตรวจสุขภาพเด็กและเชิญผูปกครองมาชี้แจงในกรณีที่พบวาเด็กมี
ขอบกพรอง 
  สุมณฑา  พรหมบุญ  (2539: 4) ไดเสนอแนะกิจกรรมสงเสริมการอานสําหรับครู และ
พอแมจะตองชวยกันสํารวจสิ่งตางๆ  6  ประการ ดังน้ี 
   1. พยายามคนหาประเภทหนังสือที่ถูกใจเด็ก  เด็กแตละคนจะถูกกระตุนดวยสิ่ง
เราที่ไมเหมือนกัน  ดังน้ันการบังคับใหเด็กอานหนังสือที่เขาไมชอบ หรือไมสนใจ เปนการปลูกฝง
ความเกลียดชัง  จึงไมควรทํา  โดยเฉพาะอยางยิ่งในระยะเริ่มแรกเชนนี้ 
   2. พอแม หรือครู ควรใหเวลาแกการอานหนังสือใหเด็กฟง เพราะอาจจะเปน
แรงจูงใจใหเด็กรักการอานได การอานใหเด็กฟงกอนนอนจะชวยฝกนิสัยรักการอานใหเด็กเปนอยางดี  
วิธีอานที่มีชีวิตชีวา และสื่อความหมายใหเหมาะแกวัย จะเปนสิ่งกระตุนความสนใจของเด็กใหเด็ก
อยากอานเองในเวลาตอไป 
   3. ควรมีกิจกรรมใหเด็กอานหนังสือที่เด็กเปนผูเลือกเอง ทั้งเปนกิจกรรมรวมกัน 
หรือตางคนตางอานเงียบๆ  และใชเวลาไมยาวนานนัก  ในระหวางเรียนหรือกอนเลิกเรียน เพ่ือฝก
นิสัยรักการอาน  โดยไมจําเปนที่ตองมีการวัดผลในเรื่องที่เด็กอาน 
   4. ควรมีกิจกรรมการอานหนังสือภายในครอบครัว  เด็กจะรักการอานเม่ือเด็กได
เห็นตัวอยางสมาชิกในครอบครัวชอบอานหนังสือ  จํานวนหนังสือในบานไมใชสิ่งสําคัญในการฝก
นิสัยรักการอานใหแกเด็ก  เพียงแคหนังสือพิมพรายวันก็ฝกนิสัยรักการอานได 
   5. หองสมุดโรงเรียนควรมีมุมที่แยกสําหรับเด็กโดยเฉพาะ และมีหนังสือที่
เลือกสรรอยางดี  มีความหลายหลายและเขียนขึ้นสําหรับเด็กโดยเฉพาะ 
   6. อาจมีเด็กสวนนอยจํานวนหนึ่ง  มีความบกพรองทางดานการอาน  โดยอาจมี
สาเหตุมาจากทางดานจิตใจ  หรือรางกาย  เด็กกลุมน้ีจะไดรับการดูแลเปนพิเศษเพื่อชวยเหลือแกไข  
ขอบกพรองดังกลาว  โดยขอใหครูและผูปกครองอยาพ่ึงรีบดวนลงความเห็นวาเด็กมีความบกพรอง  
ทางสติปญญาดานอ่ืน 
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  นิตยา  ประพฤติกิจ (2538: 56 – 57) วิธีการอานใหเด็กฟงอยางมีความหมาย และ
อยางสรางสรรคมีวิธีดังตอไปน้ี 
   1. แสดงความกระตือรือรนและพอใจขณะที่อานใหเด็กฟง อยาแสดงอาการเบื่อหนาย  
หลังจากการอานเสร็จแลว 
   2. พยายามอานใหเด็กฟงทุกวัน 
   3. ใหเด็กเลือกหนังสือที่จะอานเองและเปดหนังสือเอง 
   4. หาจังหวะที่เหมาะสม คือ เวลาที่ทานสบายใจและกําลังสบายใจ  กําลังสนใจอาน 
   5. ชี้รูปภาพดวยขณะอาน  หรือพูดคุยเก่ียวกับภาพในหนังสือ 
   6. ใหเด็กถือหนังสือ และเปดปดแตละหนาดวยตนเอง 
   7. เลาเร่ืองที่มีความคลายคลึงกัน แตเวนคําหรือบางสวนของประโยคไวเพ่ือให
เด็กได  ตอเติมเอง 
   8. ใหเด็กบรรยายรูปภาพ  และเลาเรื่องใหฟง 
   9. เขียนเร่ืองตามที่เด็กแตง และเลาเรื่องใหฟง 
   10. ใหเด็กลองแตงเรื่องเอง หรือตอเติมเรื่องที่ทานเปนผูเริ่มกอน 
   11. ถาหากเด็กยังไมแสดงความสนใจดานการอาน  จงหาโอกาสในขณะที่เด็กเลน
ของเลนอยูอยางเงียบ ๆ  ในที่สุดเด็กก็จะตองอยากที่จะมีสวนรวมในการอานเองโดยธรรมชาติ 
  อารี  สัณหฉวี (2544: 45 – 50) ไดใหแนวการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและให
คุนเคยกับตัวหนังสือสําหรับเด็กปฐมวัยไวดังน้ี 
   1. ครูอานหนังสือใหเด็กฟงทุกวัน หนังสือน้ีนํามาจากมุมหองสมุดเม่ืออานเสร็จ
แลวนําไปไวที่มุมหองสมุดตามเดิมเด็กๆ จะตามไปอาน เด็กยังอานหนังสือไมออกแตอานเร่ืองจาก
ภาพและจากความจําที่ครูอานใหฟง 
   2. หนังสือที่เลือกเขามุมหองสมุด ถาเปนหนังสือภาพที่ไมมีคําก็จะดี เพราะเด็กจะ
อานเรื่องราวเหตุการณที่เกิดขึ้น หรือถาเปนหนังสือที่มีคํามีตัวหนังสือตัวพิมพควรใหญชัดเจนเน้ือ
เรื่องควรเปนเรื่องงายๆ มีคําซํ้าที่เด็กทายได ทํานองเดียวกับเรื่อง “ยายกับตา” ที่มีคําวา “ไมใช
กงการอะไรของฉัน” เพราะการที่เด็กจําคําพูดได เด็กจะโยงกับตัวหนังสือไดตอไป หนังสือที่ครูอาน
ใหฟงน้ีหลายคร้ังที่ครูอาจจะนําเลมเกามาอานอีกถาเด็กขอรอง การอานหนังสือใหเด็กฟงอาจจะอาน
ในชวงเวลาเลนเสรีตามมุม โดยครูอานใหเด็กกลุมเล็กๆ 4 – 5 คนฟง 
   ถาครูอานหนังสือใหเด็กฟงทั้งชั้นในชวงเวลากิจกรรมวงกลมเปน Shared 
Reading ครูสามารถใชหนังสือเลมใหญ (Big Book) ซ่ึงพิมพขยายจากหนังสือเด็กธรรมดาจะชวยให
เด็กทั้งกลุมเห็นภาพและตัวหนังสือไดชัดเจน ถาไมมีหนังสือเลมใหญ ครูควรเลือกหนังสือที่มีภาพ
ชัดเจนและพยายามชูและหันใหเด็กทุกคนมองเห็นได 
   3. ครูสนทนาอภิปรายเก่ียวกับหนังสือกับเด็ก ใหเด็กไดคิด พูดออกความเห็นดวย 
เชน ใหทายเรื่องที่จะเกิดขึ้นตอไป ใหเด็กรวมออกเสียงดวย ฯลฯ 
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   4. ครูใหเด็กไดแสดงกิจกรรมเก่ียวกับภาษา เชน ใหเด็กออกมาเลาเร่ืองที่อาน 
หรือใหเด็กแสดงทาทาง เลาเรื่องราวจากหนังสือ 
   5. ตามมุมตางๆ ในหองเรียน ครูพยายามหาสิ่งของจริงที่มีตัวหนังสือมาวางไวให
เด็กเลน เชน กลองยาสีฟน กลองนม และสิ่งของที่มีอักษรปายชื่อชัดเจน ฯลฯ 
   สรุปไดวา  กิจกรรมสงเสริมการอาน  ครูและผูเก่ียวของกับเด็กปฐมวัย  ควรจัด
สภาพแวดลอมการอานใหนาสนใจ  เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจและกระตุนใหเด็กอยากอานหนังสือ  
เปนการสรางความรักการอานใหกับเด็ก และปลูกฝงใหเด็กมีนิสัยรักการอานตอไปในอนาคต 
 
 1.6 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการอาน 
  งานวิจัยในตางประเทศ 
  บอกซ (อนงค  วรพันธ. 2546: 18; อางอิงจาก Box. 1990) ไดทําการวิจัยเก่ียวกับผล
การจัดประสบการณ การอานรวมกันที่ มีตอความคิดรวบยอดเก่ียวกับตัวหนังสือและหนังสือแปล
เคาโครงเรื่องของเด็กปฐมวัย  ผลการวิจัย  พบวา  เด็กที่มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตัวหนังสือ  
การอานเบื้องตน และความเขาใจในเด็กโครงเรื่องสูงขึ้น 
  เล็นเน (บําเพ็ญ การพานิชย. 2539: 37; อางอิงจาก Leney. 1992) ไดศึกษาเก่ียวกับ
พฤติกรรมการอานของเด็กเกรด 1 เปน เวลา 1 ป ที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการอานจากการมีสวนรวม
ในการเรียนอานแบบธรรมชาติ (Whole Language) จํานวน 4 คน ไดบันทึกและวิเคราะห  4 วิธีการ 
ที่ใชใหเห็นถึงการอานออก  เขียนได โดยการซึมซาบภาษา จากพฤติกรรม การพูดคุยกับเพ่ือน  
และบุคคลอ่ืน การเลน  การอานดวยตนเองที่สัมพันธกับสื่อในหองเรียนและการเขียนแบบไมเปน
ทางการในศูนยการเขียน แลวบันทึกความถี่จากการเขาใจคํา  ความเขาใจความหมาย  ความ
คลองแคลวในการอานมากกวา  3  เดือน  พบวา  เด็กมีความเจริญกาวหนาอยางตอเน่ืองในการ
อานแบบไมเปนทางการ และจากสถานการณการเลนโดยรวม 
  รอส (อุษารัตน ตังควิเวชกุล. 2550: 38; อางอิงจาก Ross. 1993: 188) ไดทําการวิจัย
เก่ียวกับเรื่องการสอนอานเปนคําไววา การสอนวิธีอานเปนคําน้ี  ใชไดดีทั้งเด็กพิเศษและเด็กปกติ 
ซ่ึงดีในดานการจําคํา เด็กจะเรียนรูคําศัพทไดมากกวาและใชเวลานอยกวาการเรียนโดปกติ 
  ไวเฮิสท และคนอ่ืนๆ (Whitehurst; others. 1994: 679 – 689) ได ศึกษาการอาน
หนังสือมีภาพในสถานเลี้ยงเด็กกลางวัน และในสถานอนุเคราะหเด็กจากครอบครัวที่มีรายไดนอย ใน
นิวยอรค กลุมตัวอยาง คือ เด็กกอนวัยเรียน พบวา การอานหนังสือใหเด็กฟงมีผลทําใหเด็กรู
คําศัพทมากขึ้นเปน 2 เทาของกลุมควบคุม โดยท่ีพอแมและครูอานหนังสือใหเด็กฟงจะไดผลดีที่สุด
จากการทดลองพวกเขาสรุปผลวาการที่พอแมและครูอานหนังสือใหเด็กฟงจะชวยสงเสริมพัฒนาการ
ทางภาษาใหกับเด็กกอนวัยเรียน และจากการที่พอแมและครูอานหนังสือใหเด็กฟงบอยๆ มีผล
สะทอนทําใหเด็กเกิดความสนใจหนังสือ มีนิสัยการอานและสนใจอานหนังสืออ่ืนๆ ดวย 
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  งานวิจัยในประเทศ 
  สุนีย  ทองศิริประภา (2535: 33 – 35) ไดศึกษาเปรียบเทียบความพรอมในการอาน  
ภาษาไทยของนักเรียนอนุบาล  ซ่ึงไดรับประสบการณที่สัมพันธกับการอานแตกตางกัน  พบวาเด็ก
ที่ไดรับการจัดประสบการณสัมพันธกับการอานมาก จะมีความพรอมในการอานภาษาไทยมากกวา  
เด็กที่ไดรับการจัดประสบการณสัมพันธการอานนอย  ซ่ึงการจัดประสบการณสัมพันธกับการอาน 
คือ การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน  รวมทั้งการจัดส่ิงแวดลอมที่สงเสริมประสบการณใหแกเด็ก ทํา
ใหเด็กเกิดความสนใจการอาน  เชน  การเลานิทาน   เลาเร่ืองจากภาพ  เลนเกม  แสดงหุน  จัดมุม
หนังสือ  การหัดสะกดคําจากปายชื่อหางราน  ปายโฆษณา  การไปทัศนศึกษา  การเลนบทบาทสมมติ 
  บําเพ็ญ  การพานิชย  (2539: บทคัดยอ) ไดศึกษาพัฒนาการอานของเด็กปฐมวัยที่ได  
รับการจัดประสบการณกิจกรรมสนทนาประกอบกิจกรรมการอาน  กิจกรรมสนทนาประกอบการอาน
ตัวหนังสือ และกิจกรรมสนทนาแบบปกติ ผลการวิจัย พบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณ
กิจกรรมสนทนาประกอบกิจกรรมเสริมการอาน  แตกตางจากกลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมการอาน
ตัวหนังสือ และแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.1 
  ชุมจิรา  เลาหบุตร (2542:  64 – 66) ไดศึกษาผลของการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน
ในมุมหนังสือที่มีตอพฤติกรรมการใชหนังสือที่ถูกตองของเด็กปฐมวัย  ผลการวิจัย  พบวาเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานในมุมหนังสือ มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการใชหนังสือ  
ที่ถูกตองเม่ือครบ 8 สัปดาห แตกตางจากเด็กปฐมวัยที่ไดรับกิจกรรมการอานตามความสนใจอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว แสดงใหเห็นวาการจัดกิจกรรม
สงเสริมการอานในมุมหนังสือ สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมการใชหนังสือที่ถูกตองไดเกิดจาก การดู  
การเห็นตัวอยางการอานของครูในแตละวัน ทุกๆ วัน และการมีปฏิสัมพันธที่ดีรวมกัน ทําให เกิด
ความสัมพันธที่ดีในหองเรียน  กอใหเด็กมีเจตคติที่ดีตอการอานได 
  มยุรี  กันทะลือ (2543: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการจัดกิจกรรมการอานตามแนวการ
สอนภาษาแบบธรรมชาติ ตอพัฒนาการดานการอานภาษาไทยของเด็กปฐมวัย ที่พูดภาษาถิ่น ผล
การศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการอานตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ มี
จินตนาการดานการอานภาษาไทยสูงกวากอนการจัดกิจกรรมตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยมีพัฒนาการดานการอานภาษาไทยสูงขึ้นตามลําดับ  
  อนงค  วรพันธ  (2546: บทคัดยอ) พัฒนาการอานและการเขียนของเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการกิจกรรมการเลานิทานประกอบการทําสมุดเลมเล็ก ผลการศึกษาพบวา 1) เด็กปฐมวัยที่ได
การจัดกิจกรรมการเลานิทานประกอบการทําสมุดเลมเล็กรายบุคคล กิจกรรมการเลานิทาน
ประกอบการทําสมุดเลมเล็กรายกลุม และกิจกรรมการเลานิทานแบบปกติ มีพัฒนาการอานแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) เม่ือทําการเปรียบเทียบเปนรายคูพบวา คะแนนเฉลี่ย
พัฒนาการทางภาษาดานการอานของเด็กปฐมวัย ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทานประกอบการ
ทําสมุดเลมเล็กรายบุคคล และเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทานประกอบการทําสมุด
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เลมเล็กรายกลุมแตกตางจากกลุมเด็กปฐมวัย ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทานแบบปกติอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .01 สวนเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทานประกอบการทําสมุดเลม
เล็กรายบุคคลกับเด็กปฐมวัย ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทานประกอบการทําสมุดเลมเล็ก
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 3) เด็กปฐมวัยกอนการจัดกิจกรรมและระหวางการจัด
กิจกรรมการเลานิทานประกอบการทําสมุดเลมเล็กรายบุคคล รายกลุม และการจัดกิจกรรมการเลา
นิทานแบบปกติมีพัฒนาการทางภาษาดานการเขียนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยใน
แตละชวงของการจัดกิจกรรมการเลานิทานประกอบการทําสมุดเลมเล็ก มีการเปล่ียนแปลงขั้น
พัฒนาการทางภาษาดานการเขียนสูงขึ้นทุกคน โดยในสัปดาหที่ 6 พบวา พัฒนาการทางภาษาดาน
การเขียนสูงสุดอยูในขั้นที่ 3 โดยกลุมทดลองที่ 1 มีพัฒนาการทางภาษาดานการเขียนสูงสุด 6 คน  
กลุมทดลองที่ 2  มีพัฒนาการทางภาษาดานการเขียนสูงสุด 4 คน และกลุมควบคุมมีพัฒนาการทาง
ภาษาดานการเขียนสูงสุด 1 คน และในสัปดาหที่ 8 พบวา พัฒนาการทางภาษาดานการเขียนสูงสุด
อยูในขั้นที่ 4 โดยกลุมทดลองที่ 1 มีพัฒนาการทางภาษาการเขียนสูงสุด 1 คน กลุมทดลองที่ 2 มี
พัฒนาการทางภาษาการเขียนสูงสุด 2 คน  สวนกลุมควบคุมยังคงมีพัฒนาการทางภาษาดานการ
เขียนอยูในขั้นที่ 3 ไมเพ่ิมขึ้น 
  สมคิด  บุญบูรณ (2546: บทคัดยอ) ไดศึกษาความสามรถในการอานของเด็กที่มี
ปญหาทางเรียนรูดานการอานโดยใชวิธีการสอนอานตามแบบ ปรากฏวานักเรียนชั้นประถมศึกษา     
ปที่ 3 ที่มีปญหาในดานการอานภาษาไทยมีความสามารถในดานการอานสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
  มงคล  นามโคตร (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาการใชหนังสือภาพเพ่ือสรางนิสัยการ
อานของเด็กปฐมวัย ผลการศึกษาพบวา 
   1. คะแนนเฉลี่ยนิสัยการอานของเด็กปฐมวัยหลังการทดลองสูงกวา กอนการ
ทดลองอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 
   2. คะแนนเฉลี่ยนิสัยการอานระหวางเพศชายและเพศหญิงของแตละระยะการ
ทดลองไมแตกตางกัน 
   3. คะแนนเฉลี่ยนิสัยการอานของเด็กปฐมวัยเปนรายดานกอนและหลังทดลอง
แตกตางกันโดยคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ .01 ทุกดาน 
  อัมพา  นกอ่ิม (2550: บทคัดยอ) ศึกษาความสามารถในการอานคําพ้ืนฐานของเด็กที่
มีปญหาในการเรียนรูดานการอาน โดยใชเกมทางภาษา ผลการศึกษาพบวา 
   1. เด็กที่มีปญหาในการเรียนรูดานการอาน ที่ไดรับการสอนโดยใชเกมทางภาษา  
มีความสามารถในการอานคําพ้ืนฐาน อยูในระดับดีมาก 
   2. เด็กที่มีปญหาในการเรียนรู ดานการอานที่ไดรับการสอนโดยใชเกมทางภาษา 
มีความสามารถอานคําพ้ืนฐานหลังการสอนโดยใชเกมทางภาษาสูงกวากอนการสอนโดยใชเกม ทาง
ภาษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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  จากผลการวิจัยดังกลาว พอสรุปไดวา ครูสามารถพัฒนาการอานของเด็กปฐมวัย  
ดวยการจัดสภาพแวดลอม การจัดกิจกรรมตางๆ ใหเด็กไดมีอิสระในการเลือกทํากิจกรรมตามความ
สนใจ เพ่ือเปนการสงเสริมพัฒนาการทางดานการอานของเด็กและชวยใหเด็กมีความสามารถ  อานรู
คําศัพทและสนใจในการอานมากขึ้น 
 

2.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวกับเกมการศึกษา 
 2.1 ความหมายของเกมการศึกษา 
  เกมการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยนับเปนกิจกรรมการเลนตามแนวทฤษฎีการเลนเชิงรู
คิด (The Cognition Theory of Play) ตามหลักของเพียเจต (Piaget) การเลนเปนสวนสําคัญของ
พัฒนาการทางสติปญญาเพราะการเลนเปนการกระทําที่ถือวาเปนการแสดงของผลรวมในพฤติกรรม
ทั้งหมดที่เด็กกระทําและแสดงออกมา  ซ่ึงตัวเด็กไดคิดแลวกระทําดวยความพึงพอใจ 
  โคลัมบัส (เยาวพา เดชะคุปต. 2542: 51; อางอิงจาก Kolumbus. 1979: 141 – 149)
ไดใหความหมายของเกมการศึกษา (Didactic Game) คือ เกมที่พัฒนาการคิดของเด็กซ่ึงจะตองคิด
และหาเหตุผลครูสามารถบอกไดวาเด็กมีความเขาใจในความคิดรวบยอดเรื่องน้ัน ๆ อยางไร 
  สํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (2527: 5) ไดนิยามคําวา เกมการศึกษา 
(Didactic Game) หมายถึง เกมที่จัดใหเด็กวัย 4 – 6 ขวบ ไดเลนเพ่ือฝกความพรอมเปนพ้ืนฐานใน
การเรียนวิชาตางๆ เกมการศึกษามุงเนนใหเด็กไดใชสติปญญาในการสังเกต คิดหาเหตุผล และ
แกปญหาโดยพยายามฝกใชเวลาสั้นที่สุด 
  กรมวิชาการ (2540: 44) กลาววา เกมการศึกษาเปนเกมที่ชวยพัฒนาสติปญญา มี
เกณฑ กติกางายๆ เด็กสามารถเลนคนเดียวหรือเลนเปนกลุมได 
  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541: 145) ไดใหนิยามวา เกม
การศึกษาเปนของเลนที่ชวยใหผูเลนเปนผูมีความสังเกตดีชวยใหมองเห็นไดฟงหรือคิดอยางรวดเร็ว 
ซ่ึงเกมการศึกษาจะตางจากของเลนอยางอ่ืน แตละชุดจะมีวิธีเลนโดยเฉพาะอาจเลนคนเดียวหรือ
เลนเปนกลุมผูเลนสามารถตรวจสอบความถูกตองได 
  ธัญลักษณ  ลีชวนคา (2544: 26) กลาววา เกมเปนอุปกรณเคร่ืองชวยสอนที่ชวยให
นักเรียนไดพัฒนาสติปญญา ในดานการคิด การสังเกต การคิดหาเหตุผล เน่ืองจากเกมการศึกษาแต
ละชุดจะมีวิธีเลนโดยเฉพาะอาจเลนเดียวหรือเลนเปนกลุมและผูเลนสามารถตรวจสอบวาเลนถูกตอง
หรือไมดวยตนเอง รวมทั้งเด็กไดใชประสาทสัมผัสกับกลามเน้ือมือหลังจากเลนเกมแลวเด็กก็จะเกิด
ความคิดรวบยอดในเรื่องนั้นได  
  วัลนา  ธรจักร (2544: 32) ไดใหความหมายของเกมการศึกษาวา เกมการศึกษาเปน
กิจกรรมที่ชวยสงเสริมใหเด็กเกิดการเรียนรูความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียน และเปนกิจกรรมที่
สนองตอความตองการตามวัยของเด็กอีกดวย 



         
 

 

24 

  พัฒนา ชัชพงศ (2545: 195) กลาวไววา เกมการศึกษาเปนเกมการเลนที่ชวยพัฒนา
สติปญญามีเกณฑกติกางายๆ เด็กสามารถเลนคนเดียวหรือเลนเปนกลุมไดชวยใหเด็กรูจักสังเกตคิด
หาเหตุผล และเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสี รูปราง จํานวน ประเภท เกมการศึกษาเหมาะสําหรับ
เด็กวัย 3 – 6 ป 
  จิตรลดา  เอมแบน (2547 : 27) กลาวไววา เกมการศึกษา หมายถึง กิจกรรมหรือส่ือที่
จะชวยพัฒนาความคิดชวยใหเด็กเกิดการเรียนรู  มีทักษะการสังเกต  สามารถคิดหาเหตุผลได เกม
การศึกษาชวยใหนักเรียนเกิดความพึงพอใจในสิ่งที่เรียน 
  อุษา  ตังควิเวชกุล (2550: 50) ไดใหความหมายเกมการศึกษาวา เกมการศึกษาเปน
กิจกรรมการเลนที่จัดขึ้นเพ่ือใชประโยชนในการเรียนการสอน หรือดานการศึกษา ชวยใหผูเลนเปนผู
มีความสังเกตดี ชวยใหมองเห็นสิ่งที่ควรจะไดเห็น ไดฟง หรือคิดอยางรวดเร็ว  สามารถพัฒนาการ
คิดใหคิดหาเหตุผลจากการเลน 
  พัชรี  กัลยา (2551: 39) ไดใหความหมายเกมการศึกษาวา เกมเปนอุปกรณเรื่องชวย
สอนที่ชวยใหนักเรียนไดพัฒนาสติปญญา ในดานการคิด การสังเกต การคิดหาเหตุผล เน่ืองจากเกม
การศึกษาแตละชุดจะมีวิธีเลนโดยเฉพาะอาจเลนคนเดียวหรือเลนเปนกลุม และผูเลนสามารถ
ตรวจสอบวาเลนถูกหรือไมดวยตนเองรวมทั้งเด็กไดใชประสาทสัมผัสกับกลามเน้ือมือหลังจากเลน
เกมแลวเด็กจะเกิดความคิดรวบยอดในเรื่องนั้นๆ ก็ได 
  จากความหมายขางตนสามารถสรุปไดวา เกมการศึกษา คือ เกมที่จัดทําเปนสื่อการ
เรียนการสอน เพ่ือสงเสริมและพัฒนาทางสติปญญาในดานการคิด การสังเกต การคิดหาเหตุผล การ
แกปญหาเกมการศึกษาแตละชุดสามารถเลนคนเดียวหรือเลนเปนกลุม ผูเลนตรวจสอบความถูกตอง
ไดเปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเลนเกิดความพึงพอใจและสนุกสนานเพื่อใหเด็กมีความพรอมในทุกๆ ดาน 
 
 2.2 ประเภทของเกมการศึกษา 
  ไดมีนักการศึกษาหลายทานไดแบงเกมการศึกษาออกเปนชนิดตางๆ ดังน้ี 
  โคลัมบัส (เยาวพา เดชะคุปต. 2542: 51 – 56; อางอิงจาก Kolumbus. 1979: 141 – 149) 
ไดแบงเกมการศึกษาออกเปน 
   1. เกมการแยกประเภท (Classification) เกมฝกแยกประเภท หมายถึง การแยก
กลุม จัดกลุม ซ่ึงสามารถฝกทักษะไดหลายอยาง โดยแยกเปนของที่เหมือนกันและตางกัน ของที่มี
ลักษณะกลม สี่เหลี่ยม หรือแยกตามสี รูปทรง ขนาด ซ่ึงแบงออกเปน 
      1.1. เกมลอตโต  (Lotto)  เปนเกมที่เลนงายๆ โดยเด็กจะมีรูปภาพเล็กๆ อยู
ชุดหน่ึงซ่ึงจะนํามาจับคูกับรูปในกระดาษโดยรูปที่เด็กเลือกออกมา  เขาจะตองหารูปที่เหมือนกันวาง
ลงใหได  ถารูปน้ันไมมีคู  เขาก็จะวางบัตรนั้นลงแลวหาภาพใหม 
       1.2. เกมโดมิโน (Domino) เปนเกมที่ในแตละดานจะมีภาพ จํานวน ตัวเลข  จุด  
ใหเด็กเลือกภาพที่มีสี  รูป หรือขนาดตอในแตละดานไปเร่ือย ๆ 



         
 

 

25 

       1.3. เกมตารางสัมพันธ  (Matrix)  เกมนี้จะประกอบดวยตารางซึ่งแบงเปนชอง
มีขนาดเทากัน 16 ชอง และมีบัตรเล็ก ๆ ขนาดเทากับตารางแตละชอง  เพ่ือเลนเขาชุดกัน  โดยจะมี
บัตรที่กําหนดไวเปนตัวนําวางไวขางบนของแตละชอง  และดานของแตละชอง  โดยการเลนอาจจะ
จับคูภาพที่อยูขางบนกับภาพที่เด็กวางลงใหตรงกัน  หรืออาจจะจับคูภาพท่ีมีสวนประกอบของภาพ
ที่อยูขางบนกับภาพที่อยูดานขางก็ได  เชน  ครูอาจจะวางบัตรสามเหลี่ยมไวขางบน  วางบัตรสีแดง
ไวดานขาง  แลวใหเด็กหาบัตรภาพที่มีสีแดงและเปนรูปเหลี่ยมมาวางใหตรง 
   2. เกมฝกทําตามแบบ  (Patterning)  ในเกมชนิดน้ี  เด็กจะตองสรางหรือวาดหรือ
ลากตามแบบตามลําดับ  ซ่ึงเด็กจะใชลูกปดหรือบล็อกที่มีสีหรือขนาดตางๆ กัน  มาวางไวตามลําดับ 
ตังอยางเชน  ถาตัวอยางมี 3 สี  เชน  ดํา  ขาว แดงเด็กก็จะจัดส่ิงของตามลําดับเรื่อยไป  ซ่ึงเด็ก
จะตองตัดสินใจวาจะเลือกอะไรกอน  หลัง  เพ่ือทําตามแบบ 
   3. เกมฝกลําดับหรืออนุกรม  (Sequence. Seriation) ในเกมดังกลาวจะฝกความจํา
ของเด็กโดยครูจะเลาเหตุการณหรือลําดับของเรื่องราวหรือนิทานแลวใหเด็กวางสิ่งตาง ๆ หรือภาพ
ตามลําดับในเรื่อง 
  จันทรวรรณ  เทวรักษ (2526: 36) ไดแบงเกมการศึกษาออกเปนชนิดตาง ๆ ดังน้ี 

      1. เกมจับคูภาพเหมือน  เด็กฝกสังเกตภาพที่เหมือนกัน นําภาพที่เหมือนกันมา 
เรียงเขาคูกัน 
    2. โดมิโน  เปนเกมที่มีขนาดเล็กเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา แบงคร่ึงออกเปนสวนใน
แตละดานจะมีภาพ  จํานวน  ตัวเลข  จุด  ใหเด็กเลือกภาพที่มีสี  รูป  หรือขนาดตอกันในแตละดาน
ไปเรื่อย ๆ  
     3. ภาพตัดตอ  เปนการแยกชิ้นสวนของภาพออกเปนชิ้น ๆ แลวใหเด็กนํามาตอกัน
ใหเปนภาพที่สมบูรณ  ภาพตัดตอควรมีจํานวนชิ้นที่จะใหเหมาะสมกับวัย  เด็กเล็กควรมีจํานวนชิ้น
ไมก่ีชิ้นประมาณ 5 – 6 ชิ้น   เม่ือเด็กโตขึ้นก็มีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น 
     4. ภาพสัมพันธ  เปนการนําภาพที่เปนประเภทเดียวกันหรือมีความสัมพันธกัน
มาจับคูกันจะชวยฝกใหเด็กรูจักคิดหาเหตุผล  และจัดประเภทไดถูกตอง 
 
     5. ลอตโต  เปนเกมที่มี 2 สวน  ใหเด็กศึกษารายละเอียดของภาพ  ภาพใหญ
จะตองเปนสิ่งที่ใหเด็กรูจักรายละเอียดตาง ๆ สวนภาพเล็กเปนภาพปลีกยอยของภาพใหญที่
ตองการใหเด็กเรียนรู  โดยใหเด็กศึกษาภาพใหญวาเปนเรื่องอะไร  มีคุณสมบัติอยางไร  ใหเด็กหยิบ
ภาพเล็กที่เตรียมมาวางใหสมบูรณ 
    6. ภาพตอเน่ืองหรือการเรียงลําดับภาพเปนการเรียงลําดับภาพตามเหตุการณที่
เกิดขึ้นจากเหตุการณแรกไปจนถึงเหตุการณสุดทาย 
       7. พ้ืนฐานการบวก เปนเกมที่ผูเลนไดมีโอกาสฝกการบวกโดยยึดแผนหลักเปน
เกณฑ ผูเลนตองหาชิ้นสวนเล็ก  2  ชิ้น  เม่ือรวมกันแลวไดผลลัพธเทากับจํานวนภาพในแผนหลัก 
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       8. ตารางสัมพันธ ประกอบดวยชองขนาดเทากัน 16 ชอง และมีบัตรเล็ก ๆ ขนาด
เทากับชองตาราง เพ่ือเลนเขาชุดกันโดยมีบัตรที่กําหนดไวเปนตัวนําไวขางบนแตละชอง โดยการ
เลนอาจจับคูภาพที่มีสวนประกอบของภาพที่อยูขางบนกับภาพที่อยูดานขางก็ได 
     สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541: 145 – 153) ไดจําแนก
ประเภทของเกมเปนชนิดตาง ๆ ดังน้ี 
   1. เกมจับคู  เกมชนิดน้ีเปนเกมฝกการสังเกต การเปรียบเทียบ การคิดหาเหตุผล  
เกมจับคู เปนการจัดของเปนคู ๆ ชุดละตั้งแต 5 คูขึ้นไป อาจจะเปนการจับคูภาพหรือวัสดุอุปกรณ
ตาง ๆ ก็ได เกมประเภทนี้สามารถจัดไดหลายชนิดไดแก 
      1.1 การจับคูสิ่งที่เหมือนกัน 
          1.1.1 จับคูภาพหรือสิ่งของที่เหมือนกันทุกประการ 
          1.1.2 จับคูภาพกับเงาของสิ่งเดียวกัน 
          1.1.3 จับคูภาพกับโครงรางของสิ่งเดียวกัน  
          1.1.4 จับคูภาพที่ซอนอยูในบัตรหลัก 
      1.2 การจับคูสิ่งที่เปนประเภทเดียวกัน  เชน  ไมขีด – ไฟแช็ค, เทียน – ไฟฟา 
      1.3 การจับคูสิ่งที่มีความสัมพันธกัน  เชน  สิ่งที่ใชคูกัน  สัตวแม – ลูก  สัตวกับ
อาหาร 
      1.4 การจับคูสิ่งที่มีความสําคัญแบบตรงกันขาม  คนอวน – คนผอม 
      1.5 การจับคูภาพสวนเต็มกับสวนยอย 
      1.6 การจับคูภาพเต็มกับภาพชิ้นสวนที่หายไป 
      1.7 การจับคูภาพที่ซอนกัน 
      1.8 การจับคูภาพที่เปนสวนตัดกับภาพใหญ 
      1.9 การจับคูสิ่งที่เหมือนกันแตสีตางกัน 
      1.10 การจับคูภาพที่มีเสียงสระเหมือนกัน  เชน  กา – นา, งู – ปู 
      1.11 การจับคูภาพที่มีเสียงพยัญชนะตนเหมือนกัน  เชน  นก – หนู, กุง – ไก 
      1.12 การจับคูแบบอุปมาอุปไมย 
      1.13 การจับคูแบบอนุกรม 
   2. เกมภาพตัดตอ  เปนเกมฝกการสังเกตละเอียดของภาพ  รอยตัดตอของภาพท่ี
เหมือนกันหรือตางกันในเรื่องของสี  รูปราง  ขนาด  ลวดลาย  เกมประเภทนี้มีจํานวนชิ้นของภาพ
ตัดตอตั้งแต  5  ชิ้นขึ้นไป  ซ่ึงขึ้นอยูกับความยากงายของภาพชุดน้ัน  เชน  หากสีของภาพไมมี
ความแตกตางกัน  จะทําใหยากแกเด็กยิ่งขึ้น 
   3. เกมวางภาพตอปลาย (โดมิโน) เพ่ือฝกการสังเกต การคิดคํานวณ คิดเปนเหตุ
เปนผล เกมประเภทน้ีมีหลายชนิด ประกอบดวยชิ้นสวนเปนรูปสี่เหลี่ยมหรือรูปสามเหลี่ยม ตั้งแต      
9 ชิ้นขึ้นไป ในแตละดานจะมีภาพ จํานวน ตัวเลข จุด ใหเด็กเลือกตอกันในรูปที่เหมือนกัน แตละ
ดานไปเร่ือย ๆ 
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   4. เกมเรียงลําดับ  เปนเกมฝกทักษะการจําแนก  การคาดคะเน  เกมประเภทน้ีมี
ลักษณะเปนภาพสิ่งของ  เรื่องราว  เหตุการณ  ตั้งแต  3  ภาพขึ้นไปแบงเปน 
     4.1 การเรียงลําดับภาพและเหตุการณและเหตุการณตอเน่ือง 
     4.2 การเรียงลําดับ ขนาด ความยาว ปริมาณ ปริมาตร จํานวน เชน ใหญ – เล็ก  
สั้น – ยาว  หนัก – เบา  มาก – นอย 
   5. เกมจัดหมวดหมู เพ่ือฝกทักษะการสังเกต การจัดแยกประเภท เกมประเภทน้ีมี
ลักษณะเปนแผนภาพหรือของจริง ประเภทสิ่งของตาง ๆ เปนเกมที่ใหเด็กนํามาจัดเปนพวก ๆ ตาม
ความคิดของเด็ก 
   6. เกมหาภาพที่มีความสัมพันธลําดับที่กําหนด  ฝกการสังเกตลําดับที่ ถาเก็บ
ตนแบบจะฝกเร่ืองความจํา เกมประเภทน้ี ภาพตาง ๆ 5 ภาพเปนแบบใหเด็กสังเกตลําดับภาพ  
สวนที่เปนคําถามจะมีภาพกําหนดให 2 ภาพ ใหเด็กหาภาพที่ 3 ที่เปนคําตอบที่จะทําใหภาพทั้ง 3  
เรียงลําดับถูกตองตามตนแบบ 
   7. เกมสังเกตรายละเอียดของภาพ  (ลอตโต)  ฝกการสังเกตรายละเอียดของภาพ  
เกมจะประกอบดวยภาพแผนหลัก  1  ภาพ  และชิ้นสวนที่มีภาพสวนยอยสําหรับเทียบกับภาพแผน
หลักอีกจํานวนหนึ่งตั้งแต  4  ชิ้นขึ้นไปใหเด็กเลือกภาพชิ้นสวนเฉพาะที่มีอยูในภาพหลักหรือภายใต
เง่ือนไขที่กําหนดใหเก่ียวกับภาพหลัก 
   8. เกมหาความสัมพันธแบบอุปมาอุปไมย  เกมนี้ประกอบดวยชิ้นสวนแผนยาว
จํานวน 2  ชิ้นตอกันดวยผาหรือวัสดุอ่ืน  ชิ้นสวนตอนแรกมีภาพ  2  ภาพที่มีความสัมพันธหรือ
เก่ียวของอยางใดอยางหนึ่ง  ชิ้นสวนที่สองมีภาพ  1  ภาพ  เปนภาพที่สามที่มีขนาด ½ ของชิ้นสวน  
ใหเด็กหาภาพที่เหลือ  ซ่ึงเม่ือจับคูกับภาพที่สามแลวจะมีความสัมพันธทํานองเดียวกับภาพคูแรก
ตัวเลือกเปนแผนภาพขนาดเทากับภาพที่สามสาระของเกมอาจเปนในเรื่องของรูปราง  จํานวน 
   9. เกมพื้นฐานการบวก  เปนการฝกใหมีความคิดรวบยอดเก่ียวกับการรวมกัน
หรือการบวกโดยเกมแตละเกมจะประกอบดวยภาพหลัก 1 ภาพ ที่แสดงจํานวนตาง ๆ และจะมีภาพ
ชิ้นสวนตั้งแต 2 ภาพขึ้นไป ภาพช้ินสวนมีขนาด ½ ของภาพหลัก ใหเด็กหาภาพชิ้นสวน 2  ภาพ ที่
รวมกันแลวมีจํานวนเทากับภาพหลักแลวนํามาวางเทียบเคียงกับภาพหลัก 
   10. เกมจับคูตารางสัญลักษณ  เปนภาพการฝกคิดการสังเกตและฝกการคิด
เชื่อมโยงความสัมพันธประกอบดวยชองขนาดเทากัน  และมีบัตรเล็ก ๆ ขนาดเทากับชองตาราง  
เพ่ือเลนเขาชุดกันโดยมีบัตรที่กําหนดไวเปนตัวนําไวขางบนของแตละชองโดยการเลนอาจจับคูภาพ
ที่มีสวนประกอบของภาพที่อยูขางบนกับภาพที่อยูดานขางก็ได 
   11. เกมหาความสัมพันธระหวางภาพกับสัญลักษณ เกมนี้จะชวยเด็กกอนที่จะเร่ิม
อานหนังสือเด็กจะคุนเคยกับสัญลักษณที่เปนภาพที่มีภาพกับคําหรือตัวเลขแสดงจํานวนกําหนดให
ตั้งแต 3 คูขึ้นไป 
  โคลัมบัส (เยาวพา เดชะคุปต. 2542: 47 – 56; อางอิงจาก Kolumbus. 1979: 141) ไดจําแนก
ประเภทเกมสําหรับเด็กปฐมวัยไว ดังน้ี 
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   1. เกมฝกกระทํา คือ การที่เด็กนําของเลนตางๆ มาเลนอยางมีกฎเกณฑ กติกา 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเด็กพัฒนาประสาทสัมผัสระหวางมือและตา เชน เกมรอยลูกปดติดรังดุม 
กรอกนํ้าใสขวด 
   2. เกมการศึกษาคือ เกมที่พัฒนาการคิดของเด็ก ใหเด็กไดคิดหาเหตุผลจากการ
เลน เชน เกมจับคูสิ่งของหรือภาพ เกมโดมิโน เกมเรียงลําดับเหตุการณกอนหลัง 
   3. เกมฝกทักษะทางรางกาย หรือเกมพลศึกษามีมากมายหลายอยาง ซ่ึงรวมทั้ง
การฝกกายบริหารประจําวันงายๆ ของเด็กดวย ไดแก เกมวิ่งไลจับ เกมทําตามคําส่ัง เกมซอนหา 
   4. เกมทายบัตร เปนบัตรที่ครูทําขึ้นชวยใหเด็กสามารถแยกความเหมือนความตาง 
ฝกความจํา และเสริมทักษะอ่ืนๆ  
   5. เกมพิเศษ เปนเกมที่ครูอาจจัดใหเด็กเลนเปนครั้งคราว เชน เกมหาสิ่งของ เกม
หาลายแทง เปนตน 
   6. เกมฝกทักษะทางภาษา  เปนเกมที่ตองอาศัยจินตนาการและการใชคําพูดโดย
ไมตองใชวัสดุ  อุปกรณใดๆ เชน เกมอะไรเอย เกมตะล็อก ตอกแตก  เปนตน 
    จากที่กลาวมาสรุปไดวาเกมการศึกษามีหลายประเภท แตละประเภทมี
ความสําคัญในการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอยางมีเหตุมีผล การสังเกต การเปรียบเทียบ เพ่ือ
สงเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษา ในดานการอาน และทางดานสติปญญา ตอบสนองความตองการ
ของเด็กในหลาย ๆ ดาน เพ่ือใหเด็กเกิดความพรอมที่จะเรียนรูในระดับชั้นตอไป 
  
 2.3 จุดประสงคของการจัดเกมการศึกษา 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2528: 15) ไดกลาวถึงจุดประสงคของการ
จัดเกมการศึกษาไว ดังน้ี 
   1. เพ่ือฝกใหเด็กรูจักการสังเกตและจําแนกดวยสายตา 
   2. ฝกการแยกประเภทหรือการจัดหมวดหมู 
   3. ฝกการใชความคิดอยางมีเหตุผล 
   4. ฝกการตัดสินใจในการแกปญหา 
   5. เพ่ือฝกประสาทสัมพันธระหวางมือกับตา 
   6. เพ่ือฝกมนุษยสัมพันธที่ดีระหวางกลุม ฝกคุณธรรมตางๆ  
   7. เปนการทบทวนเนื้อหาวิชาที่ไดเรียนไปแลว 
  วิยะดา บัวเผื่อน (2531: 19) กลาววาจุดประสงคของการเลนเกมการศึกษา คือ ชวย 
ใหผูเลนเปนผูมีการสังเกตดี มีความสามารถในการมอง จําแนกดวยสายตา ไดฟงหรือคิดอยาง
รวดเร็วและในเกมการศึกษาแตละชุดจะมีวิธีการเลนโดยเฉพาะ สามารถเลนบนโตะได ผูเลน
สามารถตรวจสอบการเลนวาถูกตองหรือไมดวยตนเอง และเม่ือเลนเกมไดสําเร็จทําใหเกิดแรงจูงใจที่ 
จะเรียนโดยไมเบื่อหนาย 
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  ราศี  ทองสวัสด์ิ (2533: 22) ไดกลาวถึงจุดมุงประสงคของการเลนเกมการศึกษาวา 
เปนการใหรูจักสังเกตและเปรียบเทียบรูปภาพและวัสดุสิ่งตางๆ ใชความคิดอยางมีเหตุผล การ
ตัดสินใจแกปญหาการใชกลามเน้ือมือและตาประสานกัน เตรียมพรอมในการอานและเขียนใหไดตาม
พ้ืนฐานทําใหรูการเรียนวิชาตางๆ ในที่สูงขึ้น 
  อุษา  กลแกม (2533: 38) ไดกลาวถึงจุดประสงคของการเลนเกมการศึกษาวา เกม
การศึกษาเปนของเลนที่ชวยใหผูเรียนที่มีความสังเกตที่ดี มีความสามารถในการมองเห็นและจําแนก
ดวยตา เกมการศึกษาแตกตางกับการเรียนอยางอ่ืนตรงที่วา เกมการศึกษาแตละชุดมีวิธีการเลน
โดยเฉพาะและประหยัด สามารถเลนซํ้าๆ ได ถาวัสดุคงทนใชไดนานสีสันสะดุดตาเด็ก เกม
การศึกษาที่จะชวยใหผูเลนมีความพรอมน้ัน จะตองครอบคลุมจุดประสงคไวหลายประการ เกม
การศึกษาแตละชุดอาจชวยใหผูบรรลุเปาหมายอยางใดอยางหน่ึง หรือหลายอยางได จุดประสงค
หลักที่ผูเลนไดรับคือความสามารถจําแนกดวยตา คิดหาเหตุผล คิดแกปญหา แยกจําแนกประเภท
เสียงหาความสัมพันธระหวางภาพกับสัญลักษณ      
  สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ (2534: 13 – 16) ไดกลาวถึงจุดประสงค 
ของการเลนเกมการศึกษาดังน้ี 
   1. เปนสิ่งที่จะชวยใหเด็กไดเรียนรูสิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัว เชน เรียนรูเรื่องขนาด  
นํ้าหนัก สี รูปราง ความเหมือน ความตาง เรียนรูเก่ียวกับตนเอง เชน เรียนรูวาชอบหรือไมชอบทํา
อะไร เรียนรูอยูรวมกับผูอ่ืน เชน การรอคอย การแบงปน การตัดสินปญหาตางๆ 
   2. เปนการตอบสนองพัฒนาการทางอารมณของเด็ก เพราะในขณะที่เด็กเลน เด็ก
จะไดแสดงออกอยางเต็มที่ มีความสดชื่น สนุกสนาน เบิกบาน ทําใหเด็กรูสึกเปนสุขเพราะไดเลน
ตามที่ตนเองตองการ ซ่ึงจะชวยใหเด็กลดความตึงเครียดทางดานจิตใจ และชวยใหเกิดความแจมใส   
   3. เปนการตอบสนองความตองการของเด็กในหลายๆ ดาน เชน ในดานของความ
อยากรู อยากเห็น ซ่ึงเด็กแสดงออกโดยการทดลอง หยิบ จับ สํารวจ เขยา ฟงเสียง ดานความ
ตองการทางรางกาย ความตองการทางจิตใจ เปนการทดแทนความตองการของเด็ก 
   4. ชวยพัฒนาคุณสมบัติหลายประการที่จะชวยใหเด็กไดรับความสําเร็จ  ในการ
ทํางานเม่ือเด็กเติบโตเปนผูใหญ ฉะน้ันทักษะที่เด็กไดรับจากการเลน จะเปนพ้ืนฐานในการทํางาน
ของเด็กในอนาคต 
   5. เปนการเตรียมชีวิตของเด็กเปนการ ฝกใหเด็กรูหนาที่ที่ตนเองตองทําใน
อนาคต ฝกการ พ่ึงตนเอง การเอ้ือเฟอเผื่อแผ การแบงปน การเปนผูนําผูตามที่ดี 
   6. เปนการชวยใหเด็กไดคนหาความสามารถพิเศษของตนเอง เชน ความสามารถ
ในดานการจดจํา การจําแนกวัสดุ สิ่งของ สี ขนาด หรือแมแตเปนการฝกฝนเรื่องระบบการคิด ให
พัฒนาเปนรูปแบบที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก 
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   7. ชวยพัฒนารูปแบบการคิดของเด็ก  ในขณะที่เด็กเลนเกม เด็กไดฝกคิดไปดวย
เปนชวย สั้นๆ ทําใหเด็กมีโอกาสคิดหาเหตุผล คิดแกปญหา ฝกการตัดสินใจ ซ่ึงกระบวนการเหลาน้ี
จะเปนไป โดยที่เด็กไมรูตัว แตรูปแบบการคิดของเด็กก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆ ยิ่งมีโอกาสไดฝกฝน และ
ไดรับการยอมรับมากเทาใดเด็กก็จะพัฒนาการคิดของตนเองใหมีเหตุผลมากขึ้น 
   8. สงเสริมจินตนาการและความคิดสรางสรรคของเด็ก เปนการเปดโอกาสใหเด็ก
ไดเปลี่ยน แปลงพฤติกรรมและแสดงออกโดยเสรี ขณะที่เด็กเลน เด็กจะเปดใจใหสบายเต็มที่จึง
สามารถที่จะคิด ไดอยางอิสระ ซ่ึงหากมีการฝกฝน และสงเสริมรวมทั้งยอมรับความคิด และ
จินตนาการของเด็กในขณะที่เลนแลวจะทําใหเด็กกลาแสดงออก กลาคิดมากขึ้นยิ่งเด็กมีอิสระในการ
จินตนาการและคิด สรางสรรค ในขณะที่เลนไดมากเทาใดโอกาสที่เด็กจะเกิดความเชื่อม่ันในตนเอง
และกลาแสดงความ คิดเห็นของตนก็จะมากขึ้นเทาน้ัน 
   9. ชวยพัฒนาเด็กในทุกๆ ดาน คือ 
  ดานรางกาย เกมเปนการฝกฝนกลามเน้ือมือกับตาใหประสานกันอยางมีประสิทธิภาพ 
  ดานอารมณ – จิตใจ เกมชวยใหเด็กเกิดพัฒนาการทางอารมณและจิตใจใหม่ันคง 
แข็งแรง รูจักปรับอารมณใหเขากับภาวะแวดลอม 
  ดานสังคม เกมจะชวยใหเด็กมีความสัมพันธกับบุคคลอ่ืนเปนการเรียนรูที่อยูรวมกลุม 
รูจักบทบาทของสมาชิกในกลุม ฝกเด็กในเรื่องของการปรับตัว 
  ดานสติปญญา เด็กจะเกิดความคิดรวบยอดในสิ่งตางๆ  ที่ไดเรียนรู 
  สุวิมล  ตันปติ (2536: 32) ไดกลาวจุดประสงค ของการจัดเกมการศึกษา 
   1. เนนกิจกรรมที่จะพัฒนารางกาย ชวยผอนคลายความตึงเครียด เสริมสรางใหมี
การตื่นตัวมี บรรยากาศที่แตกตางไปจากการฝกภาษาตามปกติ 
   2. เปนการสรางบรรยากาศที่สนับสนุน จะชวยใหนักเรียนสนใจบทเรียนทางภาษา
และเกมที่เลนในหองเรียน นักเรียนยังสามารถนําไปเลนนอกชั้นเรียนได 
   3. เปนกิจกรรมที่เนนเทคนิคหน่ึงในการสอนไวยากรณ ระบบเสียงของภาษาไดดี   
  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541: 146) ไดกลาวถึงจุดประสงค 
ของการจัดเกมการศึกษา 

    1. ฝกฝนและพัฒนาความสามารถในการใชประสาทสัมพันธ เพ่ือใหเกิดการรับรู 
เพ่ือจะนําไปสูการเรียนรู 

    2. พัฒนาการคิดหาเหตุผล 
    3. ฝกการสังเกตและการตัดสินใจ 

                     4. ฝกการแกปญหาและการตัดสินใจ 
    5. ชวยใหเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู 
    6. ฝกการจําแนกเก่ียวกับสี  รูปราง ขนาด ปริมาณ จํานวน เสียง 
    7. ฝกทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและภาษา 
    8. ฝกการคิดเชื่อมโยงความสัมพันธ 
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  ธัญลักษณ  ลีชวนคา (2544: 30) กลาววา เกมการศึกษาเปนสื่อที่ชวยใหผูเรียนเกิด
การ เรียนรูไดดี ตอบสนองความตองการของเด็กหลายๆ ดาน เพราะเกมการศึกษาเปนสิ่งที่ชวยเปน
พ้ืนฐานในการเตรียมความพรอมทั้ง 4 ดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือเด็กไดเลนเกมการศึกษา เด็กได
รูจักการสังเกต การจําแนก การเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู การเชื่อมโยง ฝกการรับรู ซ่ึงทักษะ 
เหลาน้ีเปนทักษะพ้ืนฐานในการคิดในขณะที่เด็กเลนเกมไดมากเด็กก็จะไดฝกคิดมาก ซ่ึงสิ่งเหลาน้ีจะ
เปนพ้ืนฐานในการทํางานของเด็กในอนาคต  และเม่ือเติบโตเปนผูใหญก็จะกลายเปนผูใหญที่มีคุณภาพ 
  สุทธิรัตน  คุยสวัสด์ิ (2547: 57) กลาววา ผูเลนเกมการศึกษา  การเปนคนชางสังเกต
ชวยใหมองเห็นสิ่งที่ควรที่จะไดเห็น ไดฟง หรือคิดอยางรวดเร็ว รูจักการเปรียบเทียบดวยการใชเหตุ
และผลมาประกอบ การพิจารณาชวยใหเด็กมีความพรอมทุกดาน เปนการปูพ้ืนฐานการเตรียมความ
พรอมในการเรียนในระดับตอไป   
  จิตรลดา  เอมแบน (2547: 32) กลาววา การจัดเกมการศึกษาเพ่ือชวยพัฒนาความ
พรอมของเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ดาน  อันไดแก ความพรอมทางดานรางกาย อารมณ – จิตใจ สังคมและ
สติปญญาโดยเฉพาะเม่ือเด็กไดเลนเกมการศึกษาจะทําใหเด็กรูจักการสังเกต จําแนก การ
เปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู การเชื่อมโยง ฝกการรับรูซ่ึงทักษะเหลาน้ีจะเปนพ้ืนฐานในการเรียนรู
และการทํางานของเด็กในอนาคต 
  จากจุดประสงคขางตนที่กลาวมาสรุปไดวา  เกมการศึกษาเปนสื่อที่ชวยสงเสริมและ
พัฒนาใหเด็กเกิดการเรียนรูในดานการสังเกต การเปรียบเทียบ การแกปญหา การตัดสินใจ การ
เชื่อมโยง ซ่ึงทักษะเหลาน้ีเปนพ้ืนฐานในการคิด และพ้ืนฐานในการเตรียมความพรอมทั้ง 4 ดาน  
เพ่ือปลูกฝงใหเด็กไดพัฒนาการคิดและการทํางานใหมีประสิทธิภาพตอไปในอนาคต 
 
 2.4 หลักในการใชเกมการศึกษา 
  ดิลล (Dill. 1969: 180) กลาววา เกมนั้นจะตองเหมาะสมกับผูเลน จะตองสลับซับซอน 
พอที่จะเรียกรองความสนใจจากผูเลน มีลักษณะคลายการทดสอบความสามารถและประสบการณ 
ในการศึกษา 
  ราศี  ทองสวัสด์ิ (2523: 79) กลาวถึงเรื่องการนําเกมการศึกษาไปใชวา 

1. ครูควรเตรียมเกมการศึกษาไวใหเพียงพอ 
2. ลักษณะของเกมอาจเปนภาพตัดตอ จับคูภาพเหมือน โดมิโน การแยกหมู 
3. เวลาที่ใชฝกน้ีกําหนดไวเปนชุดๆละ กิจกรรม เพราะอุปกรณแตละชุดจะใหผล 

ตอเด็กไมเหมือนกัน ดังน้ันครูควรจัดหมุนเวียนใหเด็กเลนหรือฝกทุกชุดใหทั่วถึงกัน 
4. เกมหรืออุปกรณที่ใชควรมีพอที่จะหมันเวียนกันอยูเสมอหากจําเจ เด็กอาจจะ 

เบื่อไมอยากเลน 
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  อารี  เกษมรัติ (2523: 71 – 72) กลาวไววา ควรจะลําดับเกมตามความสามารถ เริ่ม
จากส่ิงที่ไมละเอียดนัก เพราะเด็กจะสังเกตสิ่งที่ใหญกอน เม่ือเด็กมีความสังเกตจดจํามากขึ้นแลวจึง
ใหเด็กสังเกตสวยยอยๆ หรือสวนละเอียดมากขึ้นตามลําดับ ดังน้ันจึงควรใหเด็กไดเลนเกมที่มีความ
ยากเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหเด็กรูจักคิด รูจักสังเกตจดจําอยางมีเหตุผลมากขึ้น วิธีการที่ใหเด็กเลนอาจใหเด็ก
เลนเปนกลุม เลนคนละชุด หรือเลน 2 คน ตอ 1 ชุด ใครเลนเสร็จกอนถูกตองตามกติกาก็ใหเลนเกม
ชุดตอไป ในระยะแรกเด็กจะสังเกตและลองเลนบาง โดยผลัดกันเลนครั้งละ 6 – 8 คน เด็กจะเลน 
แบบนี้สักระยะหนึ่ง จากน้ันครูจึงใหเด็กเลนเองโดยแบงกลุมใหรับผิดชอบแตละเกมจะวางกติกา ไว
วาแตละกลุมตองไมสงเสียงดัง ตองไมแยงกัน เลนดวยความรวดเร็ว และถูกตอง รูจักรักษาของไม
ทําสกปรกหรือฉีกขาด เลนเสร็จแลวตองเก็บใหเรียบรอย เม่ือเด็กมีความชํานาญในการเลนมากขึ้น 
ครูตองเพ่ิมเกมใหเด็กเลนโดยจัดเกมที่ยากและแปลกขึ้นเรื่อยๆ เพ่ือใหเด็กไดรูจักคิดสังเกต และ
จดจําอยางมีเหตุผลทั้งน้ีขึ้นอยูกับความสามารถของเด็กดวย 
  พัฒนา  ชัชพงศ (ม.ป.ป: 39) กลาววา เกมการศึกษา เปนของเลนซึ่งเด็กมีเกมฝก
ความพรอมแบบตางๆ ไวใหเด็กไดเลนในเวลาที่กําหนดหรือนอกเวลาเมื่อเด็กอยากเลน เกมแตละ
ชุดจะตองจัดทํากลอง ใสไวเปนชุดๆ ทั้งน้ีเพ่ือจะไดฝกใหเด็กเขาใจวาเกมแตละชุดจะจัดใสไวใน
กลองและเก็บไวในชั้นที่เตรียมไวในตารางกิจกรรมประจําวัน แตหากเปนนอกเวลาที่เด็กเลนกันเอง 
ครูควรมีเวลาเดินดูเด็กเลนเพ่ือใหคําแนะนํากับเด็กที่เลนผิด เม่ือเลนเสร็จครูจะตองฝกใหเด็กปฏิบัติ 
จนเปนนิสัยวา เม่ือเลนเสร็จจะตองเก็บลงกลองเปนชุดๆ แลวยกเก็บเขาที่ 
  กรมวิชาการ (2540: 44) แนวทางการใชเกมการศึกษาดังน้ี เกมการศึกษาที่จัดใหกับ
เด็กปฐมวัยแบงออกเปน  2  ลักษณะ คือ 
   1. กรณีที่เปนเกมใหมเด็กยังไมเคยเลนมากอน ครูควรปฏิบัติดังน้ี 
        1.1 แนะนําใหเด็กทราบวาเกมชุดใหมมีชื่ออะไร มีก่ีชิ้น และอะไรบาง 
         1.2 สาธิตหรืออธิบายวิธีการเลนเกมเปนขั้น ๆ ตามประเภทของแตละชนิด 
         1.3 ใหเด็กหมุนเวียนเขามาเลนเปนกลุม หรือรายบุคคลตามความเหมาะสม 
         1.4 ขณะเด็กเลนครูทําหนาที่เพียงผูเสนอแนะ 
         1.5 เม่ือเด็กเลนเกมแตละชุดเรียบรอยแลว ครูควรตรวจสอบความถูกตอง
หรือรวมตรวจกับเพ่ือนๆ และชมเชยใหกําลังใจ 
         1.6 ใหเด็กนําเกมที่เลนเรียบรอยแลวเก็บใสกลองเขาที่ใหเรียบรอยทุกคร้ัง
กอนที่จะเลนเกมอ่ืนตอไป 
   2. กรณีที่เด็กเคยเลนเกมการศึกษานี้มาแลว ครูควรปฏิบัติดังน้ี 
         2.1 จัดวางเกมที่เคยเลนแลวใหเด็กเลนเปนกลุมๆ ละ 4 – 5 คน แตละกลุม
จะมีเกม 1 ชุดหรืออาจจะใหเด็กเลนคนเดียว 
         2.2 หมุนเวียนใหเด็กเลนชุดใหมและชุดเกาจะจัดไว 
         2.3 เม่ือเลนเสร็จแลวใหเด็กเก็บใหเรียบรอย และอยูในสภาพที่จะนําไปใชอีก 
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 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541: 155) กลาววา หลักในการจัด
เกมการศึกษาไวดังน้ี 
   1. ควรคํานึงถึงความเปนจริง เหมือนของจริง เชน หนอนผีเสื้อ การเรียงลําดับดวง
อาทิตยที่เรียงจากใหญไปเล็กไมได 
   2. ภาพที่แสดงความเคล่ือนไหว ควรจะเคลื่อนไหวจากซายไปขวา บนลงลางเหมือน
การเขียนหนังสือของไทย 
   3. การใหสีถาเปนภาพสัตว ควรใหสีที่ใกลเคียงกันกับสีธรรมชาติจะชวยใหเด็กเรียนรู
ธรรมชาติ การใหสีที่รอนแรง เด็กจะเคลื่อนไหวไมอยูน่ิง สีประเภทสีเย็นเด็กจะสงบเงียบ 
   4. การนําเกมการศึกษาใหเด็กเลน ไมควรฝกหัดวาตองเลนไปตามหนวยที่เรียน ควร
คํานึงถึงพัฒนาการ ประสบการณของเด็กแตละคน เลนเกมตามลําดับความยากงาย 
   5. การตรวจสอบวาเด็กเลนเกมครบตามที่ตกลงหรือไม ครูควรมีแบบบันทึกการเลน
เกมของเด็กแตละคน 
   6. เด็กแตละคนมีความสนใจในการเลนเกมแตกตางกัน ครูอาจนําเทคนิคการเลนเกม
การศึกษาจัดใหเด็ก เพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศบางในบางโอกาส เชน 
    6.1 คว่ําภาพหาคู 
    6.2 เลนเกมใหเลนรวมกันเปนกลุม เชน แจกภาพคนละ 1 ภาพ ใหสัญญาณหาคู 
   7. ปจจุบันเกมการศึกษา มีจําหนายแพรหลายมากขึ้น การเลือกซ้ือ ควรคํานึงถึง
พัฒนาการเด็กแตละวัย เชน ภาพตัดตอ 3 – 5 ชิ้น เหมาะสําหรับเด็กอายุ 3 – 4 ขวบ 6 – 8 ชิ้น 
สําหรับเด็กอายุ 4 – 5 ป 8 – 10 ชิ้น สําหรับเด็กอายุ 5 – 6 ป 
   8. การนําผลการวิจัย เก่ียวกับเกมการศึกษามาใช หรือนําเกมการศึกษาของแตละ
ประเทศที่มีขายมาใหเด็กเลน ครูควรนํามาศึกษาทดลองใชกับเด็กกลุมเล็กๆ กอนวาสงผลตอ
พัฒนาการเด็กมากนอยเพียงใด กอนการตัดสินใจซื้อ 
 วัลนา ธรจักร (2544: 38) กลาววาการจัดเกมการศึกษาและหลักในการใชเกมการศึกษา
น้ันตองคํานึงถึงพัฒนาการและประสบการณของเด็กแตละคน ควรเลนเกมไปตามลําดับจากงายไป
ยาก ในขณะที่เด็กเลนเกมครูควรเดินดูใหกําลังใจเม่ือเด็กตองการความชวยเหลือ เม่ือเด็กเลนเกม
เสร็จแลวครูควร มีการตรวจสอบวาเด็กเลนเกมไดตามจุดประสงคหรือไม ควรมีแบบบันทึกการเลน
เกมของแตละคน และฝกเด็กใหปฏิบัติจนเปนนิสัยวา เม่ือเลนเสร็จแลวควรเก็บเกมลงกลองเปนชุดๆ 
แลวยกเก็บเขาที่ 
 สุธีรา ทาวเวชสุวรรณ (2548: 46) กลาววา หลักในการใชเกมการศึกษา ครูเตรียมเกมให
พรอม ใหเด็กหมุนเวียนเลนอยางทั่วถึง มีเกมเพียงพอที่จะใหเด็กเลน เรียงเกมจากงายไปหายาก 
และจัดรูปแบบการเลนโดยใหเลนคนเดียว หรือเลนสองคน หรือเลนกลุมใหญ ควรกําหนดกฎกติกา
การเลน การรักษาเกมไมใหฉีกขาด การแบงปน ควรจัดใหเหมาะสมสอดคลองกับความสามารถของ
เด็กแตละคน 
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 จันทนา วงศทิพากร (2548: 42) กลาววา ในการนําเกมการศึกษาไปใช ตัวครูสําคัญมาก
จะตองมีความพรอมในทุกๆ ดาน และมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับเกมการศึกษาเปนอยางดี 
เพ่ือที่จะเปนผูแนะนําและชวยเหลือเด็ก ใหเด็กไดเลนเกมการศึกษาไดอยางถูกตอง 
 จากที่กลาวมาสรุปไดวา การใชเกมการศึกษามาประกอบการสอนนั้นตองคํานึงถึง
พัฒนาการและประสบการณของเด็กแตละคน ครูควรเปนผูคอยแนะนํา และใหกําลังใจในขณะที่เด็ก
เลน รวมทั้งตรวจสอบความถูกตอง  เพ่ือเด็กจะไดเรียนรูวิธีการเลนอยางถูกวิธีและเก็บเขาที่ได
เรียบรอย 
 
 2.5 รายงานวิจยัที่เก่ียวของกับเกมการศึกษา 
   งานวิจัยตางประเทศ 
   พินเตอร (ลักคะณา  เสโนฤทธิ์. 2551: 37; อางอิงจาก Pinter. 1977: -A) ไดศึกษา
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการสะกดคําที่สอนโดยใชเกมการศึกษาและสอนโดยตํารากับนักเรียน
ระดับ 3 ในเพนซิลวาเนีย จํานวน 94 คน โดยไดศึกษาเกี่ยวกับมโนภาพและความสามารถในการ
จดจํา ผลการทดลองพบวา 
   1. กลุมที่ใชเกมการศึกษามีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการสะกดคําสูงกวา กลุมที่สอน
ตามตํารา 
   2. นักเรียนหญิง และนักเรียนชายในกลุมที่ใชเกมการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการ
สะกดคําสูงกวากลุมที่สอนตามตํารา 
   3. กลุมที่ใชเกมการศึกษามีความคงทนในการจําสูงกวากลุมที่สอนตามตํารา 
   4. นักเรียนที่มีสติปญญาปานกลาง และ ต่ําในกลุมใชเกมการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการสะกดคําสูงกวากลุมที่เรียนตามตํารา 
   5. เด็กผูหญิงมีมโนภาพแหงตนในการรวมมือมากกวาเด็กชาย 
  คินเคด (สมาพร  สามเตี้ย. 2545: 46; อางอิงจาก Kincaid. 1977: 419-A) ไดทําการศึกษา
ของนําเกมคณิตศาสตรไปใชที่บานโดยการฝกบิดาหรือมารดาของนักเรียนเปนพิเศษ เพ่ือศึกษา
ทัศนคติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทําการทดลองกับนักเรียนระดับ 2 ซ่ึงบิดามารดาของนักเรียน
สมัครใจท่ีจะรวมการศึกษาจํานวน 35 คนเขาประชุมรวมกันเพ่ือศึกษาและสรางอุปกรณในการเลนเกม
ไปไวใชที่บานของตนเองกอนที่จะนํากลับไปบาน จะตองทดลองเลนกอน มีการแนะนําบิดามารดา
ของนักเรียนใหกระตุนนักเรียนมีบทบาทในการเลนเกมอยางเต็มใจ ใชอุปกรณอยางมีประโยชน   
ทําการทดลองเปนเวลา 10 สัปดาหผลการทดลองปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
ของนักเรียนที่ไดเลนเกมสูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไมไดเลนเกมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ในดานทัศนคตินักเรียนไดเลนเกมมีทัศนคติตอวิชาคณิตศาสตรที่ดีสูงกวา นักเรียน
ที่ไมไดเลนเกมอยางนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
  ไบรท และอ่ืนๆ (Bright; others. 1980: 265) พบวาการใชเกมฝกทักษะกับการใชเกม
สอนความคิดรวบยอดทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมแตกตางกัน 
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  จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของดังกลาวขางตนพอสรุปไดวา เกมการศึกษาเปนสื่อ
ที่สําคัญในการพัฒนาเด็กทั้ง 4 ดาน เด็กไดเรียนรูการสังเกต การคิด การแกปญหา ไดดวยตนเอง
เปนการเรียนรูผานการเลน 
 
 งานวิจัยในประเทศ 
  เอ้ืองฟา  สมบัติพานิช (2525: 169) ไดศึกษาผลของการใชเกมการแขงขันเปนกลุม 
และรายบุคคลท่ีมีตอความพรอมทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นเด็กเล็กที่ไดเรียน โดยใช
เกมการแขงขันเปนกลุมและรายบุคคล ปรากฏวาความพรอมทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน 
ทั้งสองกลุมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  จันทรวรรณ  เทวรักษ (2526: บทคัดยอ) ไดศึกษาของการจัดอิทธิพลของการจัด
กิจกรรมสรางสรรคและเกมการศึกษาในวัย 4 – 6 ขวบ ที่มีผลตอการเรียนรูภาษาไทยและ
คณิตศาสตร มีกลุมทดลอง 2 กลุม กลุมที่ 1 เนนการอานและเรียนเลข อีกกลุมหน่ึง เรียนเนนการฝก
กิจกรรมสรางสรรคเกมการศึกษา ผลปรากฏวาการเรียนที่เนนการฝกกิจกรรมสรางสรรคและเกม
การศึกษามีผลสงเสริมความสามารถ และทักษะในการเรียนภาษาไทยและคณิตศาสตรมากกวาวิธี
สอนการเนนอานเขียนและทองจํา 
  รุงรวี  กนกวิบูลยศรี (2529: 57) ไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการจําแนก 
ดวยการมองเห็นของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการฝกทักษะ โดยการใชเกมการศึกษากับการใชแบบฝกหัด 
ผลปรากฏวาความสามารถในดานการจําแนกดวยการมองเห็นของกลุมที่ฝกทักษะโดยเกม
การศึกษาสูงกวากลุมที่ใชแบบฝกหัด 
  วรรณา  แจมกังวาน (2534: 45) ไดศึกษาความคิดรวบรอดในดานการอนุรักษของเด็ก
ปฐมวัย ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนเกมการศึกษาปกติ และเกมการศึกษาที่เสริมดวยเกมฝก 
ดานมิติสัมพันธ ผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเลนเกมการศึกษาที่เสริมดวย 
เกมฝกดานมิติสัมพันธ มีความคิดรวบยอดในดานการอนุรักษสูงกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการเลนเกมการศึกษาแบบปกติ 
  เยาวพรรณ  ทิมทอง (2535: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาสติปญญาของเด็กปฐมวัย
ดานเกมการศึกษามิติสัมพันธ ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเลนเกม 
การศึกษามิติสัมพันธ และเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเลนเกมการศึกษาแบบปกติหนวยการ
สอนมีพัฒนาการทางสมองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  วัลนา  ธรจักร (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็ก 
ปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมประสบการณดวยกิจกรรมเกมการศึกษาประกอบการประเมินสภาพ
จริง ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณดวยกิจกรรมเกมการศึกษาประกอบ 
การประเมินสภาพจริงมีคะแนนเฉลี่ยทั้งสี่ดานเพ่ิมสูงขึ้น เม่ือเปรียบเทียบระหวางกอนการจัด
กิจกรรมกับระหวางจัดกิจกรรมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  จิตรลดา  เอมแบน (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลของการใชเกมการศึกษาที่มีตอ
ความสามารถ ในการจําแนกสิ่งเราของนักเรียนชั้นอนุบาล 2  ผลการวิจัยพบวา  
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   1. นักเรียนมีความสามารถในการจําแนกสิ่งเรามากขึ้นหลังจากไดรับการใชเกม 
การศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   2. นักเรียนมีความสามารถในการจําแนกสิ่งเรามากขึ้นหลังจากไมไดรับการใชเกม 
การศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   3. นักเรียนที่ไดรับการใชเกมการศึกษามีความสามารถในการจําแนกสิ่งเรามาก 
กวานักเรียนที่ไมไดรับการใชเกมการศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  รติกร  ธัญญะอุดม (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลของการใชเกมการศึกษามิติสัมพันธ 
ที่มีตอการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นอนุบาล 2  ผลการวิจัยพบวา  
   1. นักเรียนมีการคิดเชิงเหตุผลไดมากข้ึนหลังจากไดรับการใชเกมการศึกษามิติ
สัมพันธ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   2. นักเรียนมีการคิดเชิงเหตุผลไดมากขึ้นหลังจากไมไดรับการใชเกมการศึกษามิติ
สัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   3. นักเรียนที่ไดรับการใชเกมการศึกษามิติสัมพันธมีการคิดเชิงเหตุผล ไดมากกวา 
นักเรียนที่ไมไดรับการใชเกมการศึกษามิติสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  สุทธิรัตน  คุยสวัสด์ิ (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาการเปรียบเทียบความดานการอาน
ของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 โดยการจัดประสบการณดวยชุดเกมการศึกษากับการจัดประสบการณ
แบบปกติ  
   1. ชุดเกมการศึกษา มีประสิทธิภาพ 78.47/ 89.51 
   2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความพรอมดานการอานของนักเรียนที่ จัด
ประสบการณดวยชุดเกมการศึกษากับการจัดประสบการณแบบปกติ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุมที่จัดประสบการณดวยชุดเกมการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กวาการจัดประสบการณแบบปกติ 
   3. พฤติกรรมการปฏิบัติดานความพรอมดานการอานของนักเรียนอยูในระดับมาก
ทั้งที่จัดประสบการณโดยชุดเกมการศึกษาและการจัดประสบการณแบบปกติ 
   4. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดประสบการณโดยชุดเกมการศึกษาและจัด
ประสบการณแบบปกติอยูในระดับมาก 
  หน่ึงฤทัย  ออนสุดใจ (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาเกมการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู
ทางภาษา ความคิดรวบยอดเรื่องสัตวของเด็กกอนวัยเรียน ผลการวิจัยพบวา ระดับคะแนนการ
เรียนรูทางภาษา และความคดรวบยอดเรื่องสัตวของนักเรียน ภายหลังการทดลองของกลุมทดลอง
และกลุมควบคุม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเม่ือเปรียบเทียบ 
ระดับคะแนนการเรียนรูทางภาษา และความคิดรวบยอดเรื่องสัตวของนักเรียนในกลุมทดลอง 
ภายหลังการทดลอง มีความแตกตางกันอยางนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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  พัชรี  กัลยา (2551: บทคัดยอ) ไดศึกษาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็ก 
ปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามิติสัมพันธ  ผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการคิด
เชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย หลังจากการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามิติสัมพันธ โดยภาพรวมและ
จําแนกรายดานทุกดานอยูในระดับดี และเม่ือเปรียบเทียบกับกอนการทดลอง พบวาสูงขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวาการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามิติสัมพันธสงเสริมใหเด็ก
ปฐมวัยมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลสูงขึ้น 
  จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับเกมการศึกษา สรุปไดวาเกมการศึกษาเปนสื่อ
สําคัญและเปนพ้ืนฐานในการเรียนรูของเด็ก สามารถสงเสริมพัฒนาการใหกับเด็กทั้งทางรางกาย 
อารมณ สังคม และสติปญญา เด็กเกิดการเรียนรูฝกทักษะการสังเกต จําแนก เปรียบเทียบ ทักษะ
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและทักษะทางการอาน ควรจัดเกมการศึกษาใหเด็กเลนตองคํานึงถึง
พัฒนาการของเด็กเปนสําคัญ 
 

3.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับเกมการศึกษาเนนภาษา  
 3.1 ความหมายของเกมการศึกษาเนนภาษา 
  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541: 145 – 153) กลาววาเกม
การศึกษาเนนภาษาโดยรูปแบบการหาความสัมพันธระหวางภาพกับสัญลักษณ เกมนี้จะชวยเด็ก
กอนที่จะเร่ิมอานหนังสือเด็กจะคุนเคยกับสัญลักษณที่เปนภาพกับคําหรือตัวเลขแสดงจํานวน
กําหนดใหตั้งแต 3 คูขึ้นไป 
  สรุปไดวาเกมการศึกษาเนนภาษา คือ เกมหาความสัมพันธระหวางภาพกับสัญลักษณ 
เปนเกมที่ประกอบดวยภาพ สัญลักษณ  และมีภาพกับคําที่เปนสัญลักษณของภาพนั้นอยูใตภาพ 
 
 3.2 รูปแบบของเกมการศึกษาเนนภาษา 
  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541: 145 -153) ไดแบงรูปแบบ
ของเกมการศึกษาเนนภาษา 
   1. เกมจับคูภาพที่มีเสียงสระเหมือนกัน เชน กา-นา, งู-ปู 
   2. เกมจับคูภาพที่มีเสียงพยัญชนะตนเหมือนกัน เชน นก-หนู, กุง-ไก 
   3. เกมหาความสัมพันธระหวางภาพกับสัญลักษณ 
 
 3.3 หลักในการใชเกมการศึกษาเนนภาษา 
  ดิลล (Dill. 1969: 180) กลาววาเกมน้ันจะตองเหมาะสมกับผูเลนจะตองสลับซับซอน 
พอที่จะเรียกรองความสนใจของผูเลน  มีลักษณะคลายกับทดสอบความสามารถและประสบการณใน
การศึกษา 
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  ราศี  ทองสวัสด์ิ (2523: 79)  กลาวถึงเรื่องการนําเกมการศึกษาไปใหวา 
   1. ครูควรเตรียมเกมการศึกษาไวใหเพียงพอ 
   2. ลักษณะของเกมอาจจะเปนภาพตัดตอ  จับคูเหมือน  โดมิโน การแยกหมู 
   3. เวลาใชฝกน้ีกําหนดไวเปนชุดๆ ละ กิจกรรม เพราะอุปกรณแตละชุดจะใหผล
ตอเด็กไมเหมือนกัน ดังน้ันครูควรจัดหมุนเวียนใหเด็กเลนหรือฝกทุกชุดใหทั่วถึงกัน 
   4. เกมหรืออุปกรณที่ใชควรมีพอที่จะหมุนเวียนกันอยูเสมอหากจําเจ เด็กอาจจะ
เบื่อไมอยากเลน 
  อารี  เกษมรัติ (2523: 71 – 72) กลาววาควรลําดับเกมตามความสามารถ เร่ิมจากสิ่ง
ที่ไมละเอียดนัก  เพราะเด็กจะสังเกตสิ่งที่ใหญกอน เม่ือเด็กมีความสังเกตจดจํามากแลวจึงทําใหเด็ก 
สังเกตสิ่งยอยๆ หรือรายละเอียดมากขึ้นตามลําดับ ดังนั้นจึงควรใหเด็กไดเลนเกมที่มีความยาก
เพ่ิมขึ้นเพ่ือใหเด็กรูจักคิด รูจักสังเกตจดจําอยางมีเหตุมีผลมากขึ้น วิธีการใหเด็กเลนอาจใหเด็กเลน
เปนกลุมเลนคนละชุด หรือ 2 คน ตอ 1  ชุด ใครเลนเสร็จกอนถูกตองตามกติกาก็ใหเลนเกมชุดอ่ืน
ตอไป ในระยะแรกเด็กจะสังเกตและลองเลนบาง โดยผลัดกันเลนครั้งละ 6 – 8 คน  เด็กจะเลนแบบ
น้ีสักระยะหนึ่ง จากน้ันครูจึงใหเด็กเลนเองโดยแบงกลุมใหรับผิดชอบแตละเกมจะวางกติกาไววา แต
ละกลุมจะตองไมสงเสียงดัง ตองไมแยงกัน เลนดวยความรวดเร็วและถูกตอง รูจักรักษาของไมทํา
สกปรกหรือฉีกขาด เลนเสร็จแลวตองเก็บใหเรียบรอย เม่ือเด็กมีความชํานาญในการเลนมากขึ้น ครู
ตองเพิ่มเกมใหเด็กเลนโดยจัดเกมที่ยากและแปลกขึ้นเรื่อยๆ เพ่ือใหเด็กไดฝกคิด สังเกต และจดจํา 
อยางมีเหตุผลทั้งน้ีขึ้นอยูกับความสามารถของเด็กดวย 
  พัฒนา  ชัชพงศ (ม.ป.ป.: 39) กลาววา  เกมการศึกษา เปนของเลนเด็กซ่ึงมีเกมฝก
ความพรอมแบบตางๆ ไวใหไดเลนในเวลาที่กําหนดหรือนอกเวลาเม่ือเด็กอยากเลน เกมแตละชุด
ตองจัดทํากลองใสไวเปนชุดๆ ทั้งน้ีเพ่ือจะไดฝกเด็กใหเขาใจวาเกมแตละชุดจะจัดใสไวในกลองและ
เก็บไวในชั้นที่เตรียมไว ในตารางกิจกรรมประจําวัน แตหากเปนนอกเวลาที่เด็กเลนกันเองครูควรมี
เวลาเดินดูการเลนเพ่ือใหคําแนะนํากับเด็กที่เลนผิด เม่ือเลนเสร็จครูจะตองฝกใหเด็กปฏิบัติจนเปน
นิสัยวาเม่ือเลนเสร็จจะตองเก็บเกมลงกลองเปนชุดๆ แลวยกเก็บเขาที่ 
  กรมวิชาการ (2540: 44) แนวทางการใชเกมการศึกษาดังน้ี เกมการศึกษาที่จัดใหกับ
เด็กปฐมวัยแบงออกเปน  2  ลักษณะ คือ  
   1. กรณีที่เปนเกมใหมเด็กยังไมเคยเลนมากอน ครูควรปฏิบัติดังน้ี 
      1.1  แนะนําใหเด็กทราบวาเกมชุดใหมมีชื่ออะไร มีก่ีชิ้น และอะไรบาง 
       1.2  สาธิตหรืออธิบายวิธีการเลนเกมเปนขั้นๆ ตามประเภทของแตละชนิด 
        1.3  ใหเด็กหมุนเวียนเขามาเลนเปนกลุม หรือรายบุคคลตามความเหมาะสม 
       1.4  ขณะเด็กเลนครูทําหนาที่เพียงผูเสนอแนะ 
       1.5  เม่ือเด็กเลนเกมแตละชุดเรียบรอยแลวครูควรตรวจสอบความถูกตองหรือ
รวมตรวจ เพ่ือนๆ และชมเชยใหกําลังใจ 
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       1.6  ใหเด็กนําเกมที่เลนเรียบรอยแลวเก็บใสกลองเขาที่ใหเรียบรอยทุกคร้ัง
กอนที่จะเลนเกมอ่ืนตอไป 
   2. กรณีที่เด็กเคยเลนเกมการศึกษานี้มาแลว ครูควรปฏิบัติดังน้ี 
       2.1  จัดวางเกมที่เคยเลนแลวใหเด็กเลนเปนกลุมๆ ละ 4-5 คน แตละกลุมจะมี
เกม 1 ชุด หรืออาจจะใหเด็กเลนคนเดียว 
       2.2  หมุนเวียนใหเด็กเลนชุดใหมและชุดเกาจะจัดไว 
       2.3  เม่ือเลนเสร็จแลวใหเด็กเก็บใหเรียบรอย และอยูในสภาพที่จะนําไปใชอีก 
  สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ (2541: 155) กลาวถึง หลักในการจัด
เกมการศึกษาไวดังน้ี 
   1. ควรคํานึงถึงความเปนจริง เหมือนของจริง เชน หนอนผีเสื้อ การเรียงลําดับ
ดวงอาทิตยที่เรียงจากใหญไปเล็กไมได 
   2. ภาพที่แสดงความเคลื่อนไหว ควรจะเคลื่อนไหวจากซายไปขวา บนลงลาง
เหมือนการเขียนหนังสือของไทย 
   3. การใหสีถาเปนภาพสัตว ควรใหสีที่ใกลเคียงกันกับสีธรรมชาติจะชวยใหเด็ก
เรียนรูธรรมชาติ การใหสีที่รอนแรง เด็กจะเคลื่อนไหวไมอยูน่ิง สีประเภทสีเย็น เด็กจะสงบเงียบ 
   4. การนําเกมการศึกษาใหเด็กเลน ไมควรฝกหัดวาตองเลนไปตามหนวยที่เรียน
ควรคํานึงถึงพัฒนาการ ประสบการณของเด็กแตละคน เลนเกมตามลําดับความยากงาย 
   5. การตรวจสอบวาเด็กเลนเกมครบตามที่ตกลงหรือไม ครูควรมีแบบบันทึกการ
เลนเกมของเด็กแตละคน 
   6. เด็กแตละคนมีความสนใจในการเลนเกมแตกตางกัน ครูอาจนําเทคนิคการเลน
เกมการศึกษาจัดใหเด็ก เพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศบางในบางโอกาส เชน 
       6.1  คว่ําภาพหาคู 
       6.2  เลนเกมใหเลนรวมกันเปนกลุม เชน แจกภาพคนละ 1 ภาพ ใหสัญญาณ
หาคู 
   7. ปจจุบันเกมการศึกษามีจําหนายแพรหลายมากขึ้น การเลือกซ้ือควรคํานึงถึง
พัฒนาการเด็กแตละวัย เชน ภาพตัดตอ 3-5 ชิ้น เหมาะสําหรับเด็กอายุ 3-4 ขวบ 6-8 ชิ้น สําหรับ
เด็กอายุ 4-5 ป 8-10 ชิ้น สําหรับเด็กอายุ 5-6 ป 
   8. การนําผลการวิจัยเก่ียวกับเกมการศึกษามาใช หรือนําเกมการศึกษาของแตละ
ประเทศที่มีขายมาใหเด็กเลน ครูควรนํามาศึกษาทดลองใชกับเด็กกลุมเล็ก ๆ กอนวาสงผลตอ
พัฒนาการเด็กมากนอยเพียงใด กอนการตัดสินใจซื้อ 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2542: 86) ไดกลาวถึงเกมการศึกษา
สําหรับเด็กปฐมวัยควรคํานึงถึงตัวเด็กเปนสําคัญ จัดใหตรงกับความสนใจ เหมาะสมกับวัย เพ่ือ
กระตุนใหเกิดการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล มีหลักการสอนเกมการศึกษาดังน้ี 
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   1. ทําความเขาใจและศึกษาเกมกอน 
   2. ครูตองเตรียมเกมใหพรอมและเพียงพอ 
   3. การจัดเด็กใหพรอม อาจน่ังเปนกลุมหรือรูปคร่ึงวงกลม 
   4. อธิบายวิธีเลน ตองอธิบายใหชัดเจนกะทัดรัดและไดยินทั่วถึง 
   5. สาธิตวิธีเลนสําหรับบางเกมที่เด็กยังไมเขาใจ 
   6. ใหเด็กลงมือปฏิบัติ 
   7. มีการติดตามผล แตละเกมมีจุดมุงหมายในการฝกทักษะตางๆ โดยการสังเกต 
  สมใจ ทิพยชัยเมธา และละออ ชุติกร (2525: 186) ไดกลาวถึงหลักการนําเกมการศึกษา
สําหรับเด็กปฐมวัยมาใชควรมีเกณฑในการเลือกดังน้ี 
   1. ความสอดคลองกับวัตถุประสงค เด็กปฐมวัยมีความสนใจในการเลนในเวลาไม
มากตองดูวัตถุประสงคใหตรงกับที่ตั้งไว 
   2. ใหเหมาะสมกับวัยซ่ึงเด็กแตละวัยจะมีความสามารถทางรางกายและสติปญญา
ตางกัน 
   3. เหมาะสมกับเวลาสําหรับวัยของกลุมเด็กปฐมวัย 
   4. ความปลอดภัยในการเลน โดยคํานึงถึงการจัดตั้ง วิธีการเลน ใหดําเนินการไป
ตามหลักเกณฑ 
   5. การจัดทําเกมแตละชุด ควรคํานึงถึงยากงายในแตละเกม ควรมีความยากงาย
ปะปนกันเพ่ือเปนการเสริมแรงใหกับเด็กหรือเพ่ือเปนการทาทาย 
  บทบาทและหนาที่ของครูในการนําเกมการศึกษามาใชในกิจกรรมการสอนควร
คํานึงถึงความยากงายของเกม ปะปนกันเพ่ือเปนการเสริมแรงใหกับเด็ก เม่ือเด็กทําไดควรมีเกมที่
ทาทายความสามารถของเด็ก นอกจากน้ีครูควรใหกําลังใจแกเด็กที่มีปญหาและแกไขใหเรียบรอย
กอนที่จะเลนเกมชุดอ่ืนตอไป ครูอาจมีสวนรวมเลนกับเด็กไดเม่ือสังเกตพบวาเด็กยังไมเขาใจวิธีเลน 
  จากที่กลาวมาสรุปไดวา การใชเกมการศึกษานั้น ครูตองมีความรูความเขาใจในการ
นําเกมการศึกษามาจัดประสบการณควรคํานึงถึงสภาพความพรอมดานตางๆ ของเด็ก ขณะเดียวกัน
ครูตองเปนผูที่คอยแนะนํา และใหการชวยเหลือนักเรียนขณะเลน เพ่ือใหนักเรียนเลนเกมไดถูกวิธี
และถูกตอง 
  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่กลาวมาขางตน ทําใหสรุปไดวาเกมการศึกษาหา
ความสัมพันธระหวางภาพกับสัญลักษณ เปนเกมที่เหมาะกับเด็กปฐมวัย  เพราะนอกจากจะชวยให
เด็กเกิดความสนุกสนานแลวยังไดรับการฝกทักษะในดานตางๆ ใหแกเด็กและเด็กเกิดการเรียนรู
ดวยตนเองอยางมีความสุข 
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                3.4 รายงานการวิจัยที่เก่ียวของกับเกมการศึกษาเนนภาษา 
  งานวิจัยตางประเทศ 
  พินเตอร (พัชรี กัลยา. 2551: 45; อางอิงจาก Pinter. 1977: -A) ไดศึกษาเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการสะกดคําที่สอน โดยใชเกมการศึกษาและสอนโดยตํารากับนักเรียนระดับ 3 ใน
เพนซิลาเนีย จํานวน 94 คน โดยไดศึกษาเกี่ยวกับมโนภาพและความสามารถในการจดจํา ผลการ
ทดลองพบวา 
   1. กลุมที่ใชเกมการศึกษามีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการสะกดคําสูงกวา กลุมที่สอน
ตามตํารา 
   2. นักเรียนหญิง และนักเรียนชายในกลุมที่ใชเกมการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการ
สะกดคําสูงกวากลุมที่สอนตามตํารา 
   3. กลุมที่ใชเกมการศึกษามีความคงทนในการจําสูงกวากลุมที่สอนตามตํารา 
   4. นักเรียนที่มีสติปญญาปานกลาง และต่ําในกลุมใชเกมการศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ทางการสะกดคําสูงกวากลุมที่เรียนตามตํารา 
   5. เด็กผูหญิงมีมโนภาพแหงตนในการรวมมือมากกวาเด็กชาย 
  คินเคด (นฤมล ปนดอนทอง. 2544: 34; อางอิงจาก Kincaid. 1977: 419-A) ได
ทําการศึกษาของการนําเกมคณิตศาสตรไปใชที่บาน โดยการฝกบิดาหรือมารดาของนักเรียนเปน
พิเศษ เพ่ือศึกษาทัศนคติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทําการทดลองกับนักเรียนระดับ 2 ซ่ึงบิดา
มารดาของนักเรียนสมัครใจที่จะรวมการศึกษาจํานวน  35 คน เขาประชุมรวมกันเพ่ือศึกษาและสราง
อุปกรณในการเลนเกมไปไวใชที่บานของตนเองกอนที่จะนํากลับไปบาน จะตองทดลองเลนกอน มี
การแนะนําบิดามารดาของนักเรียนใหกระตุนนักเรียนมีบทบาทในการเลนเกมอยางเต็มใจ ใช
อุปกรณอยางมีประโยชน ทําการทดลองเปนเวลา  10 สัปดาห ผลการทดลองปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดเลนเกมสูงกวาทัศนคตินักเรียนไดเลนเกมมีทัศนคติตอ
วิชาคณิตศาสตรที่ดีสูงกวา นักเรียนที่ไมไดเลนเกมอยางนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  ไบรท และอ่ืน ๆ (Bright; others. 1980: 265) พบวาการใชเกมฝกทักษะกับการใช
เกมสอนความคิดรวบยอดทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมแตกตางกัน 
  จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับเกมการศึกษาเนนภาษา สรุปไดวา เกม
การศึกษาเนนภาษาเปนกิจกรรมที่สามารถสงเสริมพัฒนาการใหกับเด็กทั้งทางรางกาย อารมณ 
สังคม และสติปญญา นอกจากน้ียังชวยใหเด็กเกิดการเรียนรู ฝกทักษะการสังเกต จําแนก 
เปรียบเทียบ ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร และทางภาษา เกมการศึกษามีหลายรูปแบบ การจัด
เกมการศึกษาใหเด็กเลนตองคํานึงถึงความสามารถตามวัยของเด็กดวย 
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  งานวิจัยในประเทศ 
  หน่ึงฤทัย  ออนสุดใจ (2548: บทคัดยอ) เกมการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรูทางภาษา 
ความคิดรวบยอดเรื่องสัตวของเด็กกอนวัยเรียน ผลการวิจัยพบวาระดับคะแนนการเรียนรูทางภาษา 
และความคิดรวบยอดเรื่องสัตวของนักเรียน ภายหลังการทดลองของกลุมทดลองและกลุมควบคุม มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเม่ือเปรียบเทียบ ระดับคะแนนการเรียนรู
ทางภาษา และความคิดรวบยอดเรื่องสัตวของนักเรียนในกลุมทดลอง ภายหลังการทดลอง มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  จันทนา วงศทิพากร (2548: บทคัดยอ) ผลการศึกษาคนควาพบวา แผนการจัดประสบการณ 
เพ่ือเตรียมความพรอมดานคณิตศาสตรดวยเกมการศึกษา ชั้นอนุบาลปที่ 2 มีประสิทธิภาพเทากับ  
83.41/85.66  ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไวและมีดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดประสบการณ   
มีคาเทากับ 0.7312  คิดเปนรอยละ 73.12  โดยนักเรียนที่เรียนดวยแผนการจัดประสบการณเพ่ือ
เตรียมความพรอมดานคณิตศาสตรดวยเกมการศึกษา มีความพรอมดานคณิตศาสตรการเรียนหลัง
เรียนเพ่ิมขึ้นจากกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีความพรอมดานคณิตศาสตรหลัง
เรียนมากกวานักเรียนที่เรียนดวยแผนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความ 
พึงพอใจตอการเรียนรูดวยแผนการจัดประสบการณ เพ่ือเตรียมความพรอมดานคณิตศาสตรเกม
การศึกษาอยูในระดับมาก 
  ศิริวรรณ บุญไชย (2548: บทคัดยอ) ผลของกิจกรรมเกมการศึกษาและกิจกรรมฝก
ความพรอมทางการเรียนที่มีตอความสามารถทางสติปญญาในดานการคิดแบบจัดประเภท แบบ
อันดับสัมพันธ  และแบบอนุรักษ ของเด็กปฐมวัย  ผลการวิจัยพบวา 
   1. เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา มีความสามารถทางสติปญญา
ในดานการคิดแบบจัดประเภท แบบอันดันสัมพันธและแบบอนุรักษ หลังการทดลงเพิ่มขึ้นจากกอน
การรทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   2. เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมฝกความพรอมทางการเรียน มีความสามารถ
ทางสติปญญาในดานการคิดแบบจัดประเภท แบบอันดับสัมพันธ และแบบอนุรักษ หลังการทดลอง
เพ่ิมขึ้นกอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
   3. เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาและกิจกรรมฝกความพรอม
ทางการเรียนมีความสามารถทางสติปญญาในดานการคิดแบบจัดประเภทและแบบอนุรักษ หลังการ
ทดลอง ไมแตกตางกัน สวนความสามารถทางสติปญญาในดานการคิดแบบอันดับสัมพันธหลังการ
ทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเด็กปฐมวัยที่ไดรับกิจกรรมเกม
การศึกษามีคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองสูงกวาเด็กปฐมวัยใชกิจกรรมฝกความพรอมทางการเรียน 
  สุธีรา ทาวเวชสุวรรณ (2548: บทคัดยอ) การเปรียบเทียบความพรอมทางคณิตศาสตร
ของเด็กปฐมวัยที่จัดประสบการณ โดยใชเกมการศึกษาและเพลง กับการจัดประสบการณตามคูมือ
ครู  ผลการวิจัยพบวา 
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   1. ความพรอมทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปที่ 2  ที่จัดประสบการณ
โดยใชเกมการศึกษาและเพลง กับการจัดประสบการณตามคูมือครู มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเด็กปฐมวัยที่จัดประสบการณ โดยใชเกมการศึกษาและเพลงมี
ความพรอมทางคณิตศาสตรสูงกวา  เด็กปฐมวัยที่จัดประสบการณตามคูมือครู โดยความพรอมเร่ือง
การจับคูหน่ึงตอหน่ึงมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 
   2. ความคิดเห็นของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปที่ 2 ที่มีตอการจัดประสบการณ โดย
ใชเกมการศึกษาและเพลง กับการจัดประสบการณตามคูมือครู โดยสอบถาม 3 ดาน คือ บรรยากาศ 
กิจกรรมในการจัดประสบการณและประโยชนที่ไดรับ พบวา กลุมทดลองที่จัดประสบการณ โดยใช
เกมการศึกษาตามคูมือครู สวนใหญมีความคิดเห็นในระดับพอใจมาก เชนเดียวกัน คือ เด็กปฐมวัย
ชอบกิจกรรมการเลนเกมและรองเพลง 
  นิธิกานต ขวัญบุญ (2549: บทคัดยอ) การพัฒนาการเกมการศึกษาเพื่อเตรียมความ
พรอมทางคณิตศาสตร สําหรับเด็กปฐมวัย  ผลการวิจัยพบวา 
   1. นักเรียนและบุคคลที่เก่ียวของตองการใหมีการพัฒนาเกมการศึกษา โดยมี
รูปแบบเหมาะสมกับวัยของผูเรียน ภาพมีสีสันสวยงาม   
   2. เกมการศึกษาท่ีสรางขึ้นประกอบดวย คํานํา วัตถุประสงค คูมือครู แผนการจัด
ประสบการณการเรียนรู คูมือนักเรียน แบบทดสอบ ที่มีเน้ือหาเก่ียวกับตัวเลข 1-10  เกมการศึกษา
มีประสิทธิภาพ 82.73 / 85.60 สูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว  
   3. นําเกมการศึกษาไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 3 โดยใชเรียนรูรวมกัน
เรียนเปนกลุม ขณะเรียนโดยใชเกมการศึกษาเรียนมีความกระตือรือรนตั้งใจเรียนและสนุกสนานกับ
การปฏิบัติกิจกรรม 
   4. ผลการเรียนดานความพรอมทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังเรียนโดยใชเกม
การศึกษามีคะแนนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนเห็นดวยตอ
การเรียนรูโดยใชเกมการศึกษาในระดับมาก โดยเห็นวาเกมการศึกษามีรูปแบบที่นาสนใจชวย
กระตุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูมีความสุขในการเรียนมีความคิดสรางสรรคและมีเจตคติที่ดีตอเกม
การศึกษาเพ่ือเตรียมความพรอมทางคณิตศาสตร 
   จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของขางตนพอสรุปไดวา เกมการศึกษาเนนภาษาเปน
สื่อที่มีความสําคัญในการสงเสริมการเรียนรูของเด็กฝกการใชความคิด การตัดสินใจ การแกปญหา 
ทั้งยังเปดโอกาสใหเด็กไดเลือกทํากิจกรรมตามความสามารถและถนัดของตน ทําใหเด็กไมเบื่อ
หนายในการเรียนรู ทั้งกระตุน จูงใจใฝรู เปนการสรางบรรยากาศในการเรียนรูที่สนุกสนาน เกิด
ความเพลิดเพลินและมีความสุขตอการเรียนรูดวย 
  ดังน้ันผูวิ จัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกมการศึกษาเนนภาษาโดยใช รูปแบบเกมการหา
ความสัมพันธระหวางภาพกับสัญลักษณที่มีตอทักษะทางการอาน ดานการสังเกต เปรียบเทียบ ของ
เด็กปฐมวัยอยางไร ทั้งน้ีเพ่ือเปนแนวทางสําหรับครู ผูปกครอง และผูที่เก่ียวของกับการพัฒนา
ทักษะพ้ืนฐานทางการอาน ตลอดจนจัดกิจกรรมการเลนไดอยางเหมาะสมกับเด็ก  



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
  ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
   1.  การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 
   2.  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
   3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
   4.  การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการสุมตัวอยางคร้ังน้ีเปนนักเรียนชายและหญิง อายุ 3 – 4 ป ซ่ึง
กําลังศึกษาอยูชั้นอนุบาลปที่  1  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2551  โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถมัภ 
กรุงเทพมหานคร  สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน มีนักเรียน  2 หองเรียน 
จํานวน  73  คน 
 
 การเลือกกลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางที่ใชในการการศึกษาคร้ังนี้ เปนนักเรียนชาย -  หญิง อายุ 3 – 4 ป  ชั้นอนุบาลปที่  1  
ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2551  โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมภ  กรุงเทพมหานคร  สังกัดสํานัก
บริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จํานวน 20 คน  โดยวิธีเลือกกลุมตัวอยางหลาย
แบบขั้นตอน ดังน้ี 
 

  1. จับสลากเด็กปฐมวัยมา 1 หองเรียน ซ่ึงมีเด็กปฐมวัยจํานวน 39 คน 
  2. จับสลากเด็กปฐมวัยที่ไดจากขอ 1 มาจํานวน 20 คน  
 

  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควาในครั้งน้ี มีดังน้ี 
  1.  เกมการศึกษาเนนภาษา  จํานวน  40 เกม 
  2.  แบบทดสอบวัดความสามารถทักษะทางการอาน จํานวน  30  ขอ 
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การสรางและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 ในการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับขั้นดังตอไปน้ี 
             
            การสรางเกมการศึกษา 
     1. ศึกษาขอมูลเบื้องตน ประโยชนและประเภทในการสรางเกมการศึกษาเนน
ภาษา เชน ทฤษฎีพัฒนาการ และการเรียนรูของเด็กปฐมวัย เกมและการเลนสําหรับเด็กปฐมวัย 
องคประกอบของทักษะการอานของเด็กปฐมวัย  และหลักสูตรระดับปฐมวัย 
    2. สรางเกมการศึกษาเนนภาษา โดยกําหนดประเภทของเกม 4 ประเภท ไดแก 
เกมเรียงประโยค/เกมเรียงลําดับ จํานวน 15 เกม เกมจับคูภาพกับคํา จํานวน 15 เกม เกมภาพตัด
ตอ จํานวน 15 เกม เกมลอตโต จํานวน 15 เกม โดยกําหนด ชื่อเกม ระยะเวลา จุดประสงค และ
ดําเนินกิจกรรม 
    3. นําเกมการศึกษาเนนภาษาที่ผูวิจัยสรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความ
สอดคลองของกิจกรรมเกมการศึกษาเนนภาษากับทักษะทางการอาน จํานวน 3 ทาน 
      อาจารยสุทธาภา  โชติประดิษฐ  อาจารยประจําภาควิชาการศึกษาปฐมวัย 
             มหาวิทยาลัยบูรพา  จ.ชลบุรี 
       อาจารยธัญลักษณ  ลีชวนคา     อาจารยโรงเรียนพระศรีอารย 
             จ.ราชบุรี 
       อาจารยนงลักษณ  งามขํา        อาจารยโรงเรียนสันติสุขวิทยา 
             กรุงเทพมหานคร  
      4. ผลการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญ โดยใชเกณฑคาดัชนีความสอดคลองระหวาง
เกมการศึกษาเนนภาษากับประสงค (IOC) เทากับ .67- 1.00  และปรับปรุงเกมการศึกษาเนนภาษา
ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ คือ ปรับรูปภาพใหชัดเจนเหมือนของจริง ปรับตัวหนังสือใหเหมาะสม
กับพัฒนาการของเด็ก ปรับภาษาของคําใหเหมาะสมกับเกมยิ่งขึ้น 
    5. นําเกมการศึกษาที่ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญไปทดลองใช
จริงกับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1  จํานวน 20 คน ที่เลือกมาโดยวิธีเลือกกลุมตัวอยางหลาย
ขั้นตอน แตไมใชกลุมตัวอยางเพื่อปรับปรุงเกมการศึกษาเนนภาษาใหเหมาะสมกับระยะเวลาที่
กําหนดไว 
    6. นําเกมการศึกษาเนนภาษาที่ปรับปรุงเหมาะสมแลว ไดแก เกมเรียงประโยค/
เกมเรียงลําดับ จํานวน 8 เกม เกมจับคูภาพกับคํา จํานวน 8 เกม เกมภาพตัดตอ จํานวน 8 เกม   
เกมลอตโต จํานวน 8 เกม เพ่ือนําไปใชกับกลุมตัวอยางในการทดลอง 
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 การสรางแบบทดสอบทักษะทางการอานของเด็กปฐมวัย 
   1.  ศึกษาขอมูลเบื้องตน การสรางแบบทดสอบวัดความสามารถทักษะทางการ
อานของเด็กปฐมวัย ผูวิจัยสรางขึ้นโดยดําเนินการตามขั้นตอนตอไปน้ี 
       1.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการสรางแบบทดสอบวัดทักษะ
ทางการอาน เชน ทฤษฎีวิทยาพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กปฐมวัย  งานวิจัยที่เก่ียวกับ
แบบทดสอบวัดทักษะทางการอาน  วิธีสรางแบบทดสอบ และวิเคราะหขอสอบ 
       1.2  สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการสังเกตการเปรียบเทียบ  การหา
ความสัมพันธระหวางภาพกับสัญลักษณ และการหาศัพทสัมพันธของเด็กปฐมวัย  ที่เปนรูปภาพ
ชนิด 3 ตัวเลือก  จํานวน 45 ขอ ซ่ึงแบงออกเปน 3 ชุดดังน้ี 
                    ชุดที่ 1 แบบทดสอบวัดการสังเกตเปรียบเทียบ  จํานวน  15  ขอ 

         ชุดที่ 2 แบบทดสอบวัดการหาความสัมพันธระหวางภาพกับสัญลักษณ   
        จํานวน 15 ขอ  

           ชุดที่ 3 แบบทดสอบวัดการหาศัพทสัมพันธ จํานวน 15 ขอ 
       1.3  สรางคูมือในการดําเนินการวัดทักษะทางการอาน  โดยใหสอดคลองกับ
แบบทดสอบแตละชุดที่ไดสรางขึ้น 
   2.  นําแบบทดสอบใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง  โดยใช
คา  IOC  มีผูเชี่ยวชาญจํานวน  3  คน คือ 
       อาจารยอุไรวรรณ  โชติชุษณะ อาจารยโรงเรียนสาธิตลอออุทิศ 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
        อาจารยสายชน  วงสานน  ผูชวยครใูหญฝายอนุบาล 
        โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมภ 
                                                                         กรุงเทพมหานคร 
        อาจารยรัชนี  แกวออน  ฝายวิชาการสวนการศึกษาอนุบาล 
                                                                         โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 
        กรุงเทพมหานคร 
   3. ผลการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญ โดยใชเกณฑคาดัชนีความสอดคลองระหวาง
แบบทดสอบกับจุดประสงค (IOC) เทากับ .67- 1.00 และมีขอเสนอแนะใหปรับปรุงภาพใหมีความ
ชัดเจน ปรับปรุงตัวเลือกที่เปนคําใหเหมาะสมสอดคลองกับการวัดทักษะทางการอาน ดานการ
สังเกตเปรียบเทียบ ดานการหาความสัมพันธระหวางภาพกับสัญลักษณ ดานการหาศัพทสัมพันธ
และ ปรับปรุงแกไขแบบทดสอบและคูมือดําเนินการทดสอบตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ  
   4. นําแบบทดสอบวัดความสามารถทักษะทางการอานที่ผานการปรับปรุงแกไข
เรียบรอยแลวไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 ปการศึกษา 2551 ของโรงเรียนเศรษฐบุตร
อุปถัมภ ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 20 คน 
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   5.  นําแบบทดสอบที่ไดมาวิเคราะหขอสอบรายขอเพ่ือหาความยากงายและคา
อํานาจจําแนก โดยคัดเลือกแบบทดสอบไวชุดละ 10 ขอ ซ่ึงมีความยากงาย (p) ตั้งแต .20 -.90 และ
มีคาอํานาจจําแนก (r) ระหวาง .21 - .67  
   6.  นําแบบทดสอบที่ผานการคัดเลือกทั้ง 3 ชุด มาหาคาความเชื่อม่ัน โดยวิธีของ
คูเดอร – ริชารดสัน (Kuder – Richardson) จากสูตร KR-20 (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 
2538: 197- 198) คุณภาพของแบบทดสอบดังแสดงในตาราง 1 
 
ตาราง 1 คุณภาพของแบบทดสอบวัดทักษะทางการอาน 
 

 

ทักษะทางการอาน 
 

 

จํานวนขอ 
 

ความยากงาย 
 

อํานาจจําแนก 
 

ความเชื่อม่ัน 

ดานการสังเกตเปรียบเทียบ 10 .55 - .80 .41 - .67 .86  
ดานการหาความสัมพันธ
ระหวางภาพกับสัญลักษณ 

 

10 
 

.20 - .70 
 

.28 - .66 
 

.82 

ดานการหาศัพทสัมพันธ 10 .45 - .90 .21 - .60 .77 
รวม 30 .20 - .90 .21 - .67 .89 

 
   7.  เกณฑในการแปรความหมายทักษะทางการอาน 
 ในการศึกษาครั้งน้ี ไดจัดระดับความสามารถของทักษะทางการอานซึ่งมี 3 ระดับ คือ 
 
   คะแนนเต็ม  10  คะแนน    ระดับความสามารถ 
        6.68 – 10.00    ดี 
        3.35 – 6.67           ปานกลาง 
        0.00 – 3.34           ปรับปรุง 
 
 รวม  3  ชุด คะแนนเต็ม  30  คะแนน    ระดับความสามารถ 
        21.1 – 30    ดี 
        10.1 – 20          ปานกลาง 
         0.00 – 10          ปรับปรุง  
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วิธีดําเนินการทดลอง 
 แบบแผนการทดลอง 
  การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental  Design)  ผูวิจัยไดดําเนินการ
ทดลองโดยอาศัยการวิจัยแบบการทดลองกลุมเดียว วัดผลกอนและหลังการทดลอง  (The One- 
Group Pretest- Posttest Design)  มาปรับใหเหมาะสมกับงานวิจัย  ดังแสดงในตาราง 2  
  
ตาราง 2 แบบแผนการทดลอง 
 
  กลุมทดลอง  O  pretest  x  treatment O  posttest 
 
 เม่ือ  O  pretest      แทน      การทดสอบกอนทํากิจกรรม 
    X  treatment      แทน      การจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
    O  posttest      แทน      การทดสอบหลังทํากิจกรรม 
 

วิธีดําเนินการทดลอง 
 การทดลองคร้ังน้ี ดําเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 เปนเวลา 8 สัปดาห 
สัปดาหละ  5 วัน วันละ 30 นาที ระหวางเวลา 14.20 – 14.50 น. รวม 40 วัน โดยมีลําดับขั้นตอนดังนี้ 
 1.  สรางความคุนเคยกับกลุมตัวอยางเปนเวลา 1 สัปดาห 
 2.  นําแบบทดสอบวัดทักษะทางการอานที่ผูวิจัยสรางขึ้นมาทดสอบกอนทดลองกับกลุม
ตัวอยาง 
 3. ดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยาง โดยการใชเกมศึกษาเนนภาษาเปนเวลา 8 สัปดาห 
สัปดาหละ 5 วัน วันละ 30 นาที  
 4.  ในการดําเนินการทดลองในแตละวัน จะแบงเด็กออกเปน 4 กลุม กลุมละ 5 คน เด็ก
สามารถหยิบเกมการศึกษาเนนภาษาจากมุมเกมการศึกษามาเลนดวยตนเอง เม่ือเลนเสร็จแลวเด็ก
ตองนําเกมไปเก็บไวมุมเกมตามเดิมใหเรียบรอย จึงหยิบใหมออกมาเลนในการจัดเกมการศึกษาเนน
ภาษาจะมีเกมใหมเปลี่ยนเขามาทุกวัน 
 5. หลังจากทําการทดลองที่เลนเกมการศึกษาเนนภาษาแลว ไดจัดใหมีการทดสอบดวย
แบบทดสอบวัดทักษะทางการอานอีกคร้ัง 
 6.  นําผลการวัดทักษะทางการอานจากขอ 2 และ 5 ไปวิเคราะหขอมูล    
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การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 1. หาคาสถิตพ้ืินฐานของคะแนนจากแบบทดสอบทักษะทางการอานกอนและหลงัการ
ทดลอง โดยนําขอมูลไปหาคาเฉลี่ย และคาความเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 2. เปรียบเทียบความแตกตางของทักษะทางการอานกอนและหลังการจัดกิจกรรมโดยใช  
t-test สําหรับ Dependent Samples (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 104)  
 3. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  3.1 หาคาคะแนนเฉลีย่ (Mean) โดยคํานวณจากสูตร (ลวน  สายยศ; และอังคณา  สายยศ. 
2538: 73) ดังน้ี 
     

       Χ       = 
Ν
Χ∑  

 
  เม่ือ   Χ  แทน คะแนนเฉลี่ย 
             ∑ X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
     Ν  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
  3.2 หาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) คํานวณจากสูตร 
(ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 79) 
  

     S      =     ( )
( )1

22

−ΝΝ

Χ−Ν∑ ∑X
 

          
    เม่ือ   S แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
     N แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
              ∑ X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
              ∑ 2X  แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 

 
  3.3 หาคาความยากงาย (Difficulty) ของขอสอบโดยใชสูตร (ลวน สายยศ; และ
อังคณา  สายยศ. 2538: 210) ดังน้ี 
 

     P      = 
N
R  

 
       เม่ือ P    แทน   คาความยากงาย 
     R    แทน   จํานวนนักเรียนที่ทําขอน้ันถูก 
     N    แทน   จํานวนนักเรียนที่ทําขอน้ันทั้งหมด 
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  3.4  หาคาอํานาจจําแนก (Discrimination) โดยใชวิธีวิเคราะหสหสัมพันธแบบพอยต 
ไบซีเรียล (Point Biserial Correlation) (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2521: 258) โดยใชสูตร 
 

     rpbis            =  pq
S

MM

t

qp ⋅
−

 

 
       เม่ือ rpbis     แทน   คาอํานาจจําแนกสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ 
              พอยต ไบซีเรียล 
     Mp      แทน   คาเฉลี่ยของคะแนนรวมในกลุมตอบถูก 
     Mq      แทน   คาเฉลี่ยของคะแนนรวมในกลุมตอบผิด 
     St       แทน   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทั้งหมด 
     p       แทน   สัดสวนของคนตอบถูก 
     q       แทน   1 – p (สัดสวนของคนตอบผิด) 
 

  3.5  คํานวณหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล 
โดยใชวิธีของ คูเดอร – ริชารดสัน (Kuder – Richardson) จากสูตร KR – 20 (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 
2521: 99) ดังน้ี 
 

     rtt               =    
1−n

n  
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
− ∑

2
1

tS
pq

 

 
   เม่ือ rtt         แทน    ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
     n        แทน    จํานวนขอของแบบทดสอบ 
     p        แทน    สัดสวนของคนที่ตอบถูกในแตละขอ 
     q        แทน    สัดสวนของคนที่ตอบผิดในแตละขอ 
               2

ts         แทน    คะแนนความแปรปรวนของแบบทดสอบทั้งฉบับ 
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  3.6  สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือดานความเที่ยงตรงของเน้ือหา 
(Content Validity) โดยคํานวณจากสูตร (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2539: 246-250) ดังน้ี 
 

              IOC   =    
Ν
∑R  

 
    เม่ือ IOC   แทน     ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับ 
             จุดประสงคการเรียนรูตามความเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
     R∑   แทน     ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
             แตละคน 
     Ν     แทน      จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
  3.7  การเปรียบเทียบคะแนนภายในกลุมกอนการทดลองและหลังการทดลอง โดยใช 
t-test for Dependent Samples (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538:104) 
 

                t     =     ( )
1

22

−
−∑ ∑

∑

N
DDN

D

 

   
   โดย   df   =     N – 1 
   เม่ือ t       แทน       คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t – distribution 
     D      แทน ความแตกตางระหวางคะแนนแตละคู 
     N      แทน จํานวนคน 
               D∑   แทน ผลรวมทั้งหมดของผลตางของคะแนนระหวาง 
       กอนและหลังการทดลอง 
               2D∑  แทน ผลรวมทั้งหมดกําลังสองของคะแนนระหวางกอน 
       และหลังการทดลอง 
 

   
 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากผลการทดลอง และการแปลงความหมายของการวิเคราะห 
ขอมูลใหเขาใจตรงกัน ผูวิจัยจึงไดกําหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
 

 N  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
           Χ   แทน คะแนนเฉลี่ย (Mean) 
 S  แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 K  แทน คะแนนเต็มรายดาน 
 D   แทน คาเฉลี่ยของความแตกตางระหวางคะแนนแตละคู 
 Sd  แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคาความแตกตางระหวางคะแนนแตละคู 
 t  แทน คาสถิติที่ใชในการพิจารณาจากการแจกแจงของ T 
 **  แทน นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
            p         แทน        ความนาจะเปนของคาสถติ ิ
 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 ผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําเสนอเปนลําดับดังน้ี 
 1.  ระดับความสามารถของทักษะทางการอานของเด็กปฐมวัยที่เลนเกมการศึกษาเนนภาษา  
 2.  การเปรียบเทียบทักษะทางการอานของเด็กปฐมวัยที่เลนเกมการศึกษาเนนภาษา  
  

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 1.  ระดับความสามารถของทักษะทางการอานของเด็กปฐมวัยที่เลนเกมการศึกษา
เนนภาษา  
 การวิเคราะหในตอนนี้ ผูวิจัยไดนําทักษะทางการอานของเด็กปฐมวัยกอนและหลังเลนเกม
การศึกษาเนนภาษาทั้งโดยรวมและรายดาน ไดแก การสังเกต เปรียบเทียบ การหาความสัมพันธ
ระหวางภาพกับสัญลักษณ การหาศัพทสัมพันธ   
 ผลการศึกษาระดับความสามารถของทักษะการอานของเด็กปฐมวัยที่เลนเกมการศึกษา
เนนภาษาดัง  ดังปรากฏตาราง 3 
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ตาราง 3  ระดับความสามารถทักษะทางการอานของเด็กปฐมวัยที่เลนเกมการศึกษาเนนภาษา 
 

 

 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง  3  พบวา  ทักษะทางการอานของเด็กปฐมวัยกอนที่เลนเกม
การศึกษาเนนภาษา โดยรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายดาน พบวา 
ดานการหาศัพทสัมพันธเด็กปฐมวัยมีความสามารถสูงเปนอันดับแรก  รองลงมาคือ ดานการสังเกต
เปรียบเทียบ และดานการหาความสัมพันธระหวางภาพกับสัญลักษณ  ตามลําดับ 
 เม่ือพิจารณาทักษะทางการอานของเด็กปฐมวัยหลังที่เลนเกมการศึกษาเนนภาษา 
โดยรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับดี เม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานการหาศัพทสัมพันธเด็ก
ปฐมวัยมีความสามารถสูงเปนอันดับแรก รองลงมา คือ ดานการสังเกตเปรียบเทียบ และดานการหา
ความสัมพันธระหวางภาพกับสัญลักษณตามลําดับ 
 
 2. การเปรียบเทียบทักษะทางการอานของเด็กปฐมวัยที่เลนเกมการศึกษาเนน
ภาษา  
 ผูวิจัยไดนําทักษะทางการอานของเด็กปฐมวัยกอนและหลังที่เลนเกมการศึกษาเนนภาษา 
มาเปรียบเทียบกัน ปรากฏผลดังตาราง 4 
 
 
 
 
 

 
 

ทักษะทางการอาน 
 
K 

 

กอนการทดลอง 

 

หลังการทดลอง 

X  S ระดับ 
ความสามารถ 

X  S ระดับ 
ความสามารถ 

1. การสังเกต
เปรียบเทียบ 

 

10 
 

4.00 
 

2.27 
 

ปานกลาง 
 

8.20 
 

1.51 
 

ดี 

2. การหาความ  
สัมพันธระหวางภาพ 
กับสัญลักษณ 

 
10 

 
 

3.40 
 

1.27 

 

 
 
 

ปานกลาง 

 
 

8.05 

 
 

1.23 

 
 

ดี 

3. หาศัพทสัมพันธ   10 5.20 1.51 ปานกลาง 8.65 1.18 ดี 
รวม 30 12.60 3.83 ปานกลาง 24.90 2.59 ดี 
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ตาราง 4 การเปรียบเทียบทักษะทางการอานของเด็กปฐมวัยกอนและหลังทีเ่ลนเกมการศึกษา 
 

 

ทักษะทางการอาน 
 

กอนทดลอง หลังทดลอง  

D  
 

 

Sd 
 

t 
 

p 
X  S X  S 

1. การสังเกตเปรียบเทียบ 4.00 2.27 8.20 1.51 4.20 1.91 9.84** .000 
2. การหาความสัมพันธ 
   ระหวางภาพกับสัญลักษณ 

 

3.40 
 

1.27 
 

8.05 
 

1.23 
 

4.65 
 

1.57 
 

13.29**  
 

.000 

3. การหาศัพทสัมพันธ   5.20 1.51 8.65 1.18 3.45 1.28 12.09** .000 
รวม 12.60 3.83 24.90 2.59 12.30 2.70 20.40** .000 

 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง  4 พบวา เด็กปฐมวัยที่เลนเกมการศึกษาเนนภาษา มีทักษะ
ทางการอานทั้งโดยรวมและรายดาน ไดแก ดานการสังเกต เปรียบเทียบ ดานการหาความสัมพันธ
ระหวางภาพกับสัญลักษณ และดานการหาศัพทสัมพันธ หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวาการเลนเกมการศึกษาเนนภาษาทําใหเด็กปฐมวัยมี
ทักษะทางการอานสูงขึ้น 

 
ตาราง 5  ตัวอยางการเปลี่ยนแปลงทักษะทางการอานของเด็กปฐมวัยกอนและหลังที่ 
     เลนเกมการศึกษาเนนภาษาเปนรายบุคคล 
 

 

นักเรียน
คนที ่

 
ทักษะทางการอาน 

คะแนน
กอนการ
ทดลอง 

คะแนน
หลังการ
ทดลอง 

 

การเปลี่ยนแปลง
คะแนน 

 
รอยละ 

1 1. การสังเกตเปรียบเทียบ 4 8 4 100.00 
 2. การหาความสัมพันธ  

2 
 

8 
 

6 
 

300.00 
    ระหวางภาพกับสัญลักษณ 
 3. การหาศัพทสัมพันธ 7 9 2 28.57 
 รวม 13 25 12 92.31 
2 1. การสังเกตเปรียบเทียบ 7 10 3 42.86 
 2. การหาความสัมพันธ  

5 
 

9 
 

4 
 

80.00 
    ระหวางภาพกับสัญลักษณ 
 3. การหาศัพทสัมพันธ 5 8 3 60.00 
 รวม 17 27 10 58.82 
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 ผลการวิเคราะหตามตาราง 5 พบวา หลังเลนเกมการศึกษาเนนภาษา เด็กมีการเปลี่ยนแปลง
ทักษะทางการอานเปนรายบุคคล ดังน้ี 
 นักเรียนคนที่ 1 มีการเปลี่ยนแปลงทักษะทางการอานโดยรวมคิดเปนรอยละ  92.31 ของ 
ความสามารถพื้นฐานเดิม เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวามีการเปล่ียนแปลงทักษะทางการอานใน
ดานการหาความสัมพันธระหวางภาพกับสัญลักษณสูงเปนอันดับแรก  รองลงมาไดแก ดานการ
สังเกตเปรียบเทียบ และดานการหาศัพทสัมพันธ ตามลําดับ 
 นักเรียนคนที่ 2 มีการเปลี่ยนแปลงทักษะทางการอานโดยรวมคิดเปนรอยละ 58.82 ของ 
ความสามารถพื้นฐานเดิม เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวามีการเปล่ียนแปลงทักษะทางการอานใน
การหาความสัมพันธระหวางภาพกับสัญลักษณสูงเปนอันดับแรก  รองลงมาไดแก ดานการหา
ศัพทสัมพันธ และดานการสังเกตเปรียบเทียบ ตามลําดับ 
 

 
 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง เพ่ือเปรียบเทียบทักษะทางการอานของเด็กปฐมวัย
กอนและหลังที่ไดเลนเกมการศึกษาเนนภาษา ทั้งนี้เพ่ือสงเสริมและพัฒนาทักษะทางการอานของ
เด็กปฐมวัย ซ่ึงมีลําดับขั้นตอนและผลงานของการวิจัย โดยสรุปดังน้ี 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายเพ่ือเปรียบเทียบทักษะการอานของเด็กปฐมวัย
กอนและหลังที่ไดเลนเกมการศึกษาเนนภาษา 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
 เด็กปฐมวัยที่ไดเลนเกมการศึกษาเนนภาษามีทักษะทางการอานสูงขึ้น 
 

ความสําคัญของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีทําใหทราบถึงทักษะทางการอานของเด็กปฐมวัยที่ไดเลนเกมการศึกษาเนน
ภาษา เพ่ือเปนแนวทางสําหรับครู ผูปกครองและผูที่เก่ียวของในการสงเสริมพัฒนาทักษะการอาน
รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเลนเกมการศึกษาเนนภาษาใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนเด็กปฐมวัยชาย – หญิง อายุ 3 – 4 ป ที่กําลัง
ศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมภ 
กรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน มีนักเรียน          
2 หองเรียน จํานวน 73 คน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี เปนเด็กปฐมวัยชาย – หญิง อายุ 3 – 4 ป ที่กําลัง
อยูชั้นอนุบาลปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมภ กรุงเทพมหานคร 
สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จํานวน 20 คน โดยมีขั้นตอน
คัดเลือกกลุมตัวอยางหลายแบบขั้นตอนดังน้ี 
   1. จับสลากเด็กปฐมวัยมา 1 หองเรียนซึ่งมีเด็กปฐมวัยจํานวน 39 คน 
   2. จับสลากเด็กปฐมวัยไดจากขอ 1 มา จํานวน 20 คน 
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เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
1. เกมการศึกษาเนนภาษา จํานวน 40 เกม 
2. แบบทอสอบวัดความสามารถทักษะทางการอาน จํานวน 3 ชุด ไดแก 

แบบทดสอบวัดทักษะทางการอานดานการสังเกตเปรียบเทียบ จํานวน 10 ขอ 
แบบทดสอบวัดทักษะทางการอานดานการหาความสัมพันธระหวางภาพกับสัญลักษณ 
จํานวน 10 ขอ 
แบบทดสอบวัดทักษะทางการอานดานการหาศัพทสัมพันธ จํานวน 10 ขอ 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1.  กอนทําการทดลองผูวิจัยทําการทดสอบกอนการทดลอง (Pretest) กับกลุมตัวอยาง
โดยใชแบบทดสอบวัดทักษะทางการอาน 
 2.  ผูวิจัยดําเนินการทดลองดวยตนเองซึ่งในระยะเวลาในการทดลอง 8 สัปดาหละ 5 วัน 
วันละ 30 นาที รวมทั้งสิ้น 40 วัน 
 3.  ในการดําเนินการทดลองในแตละวัน เด็กจะแบงกลุมออกเปน 4 กลุมๆ ละ 5 คน เด็ก
สามารถหยิบเกมการศึกษาเนนภาษาจากมุมเกมการศึกษามาเลนดวยตนเอง เม่ือเลนเสร็จแลวเด็ก
ตองนําเกมไปเก็บที่มุมเกมตามเดิมใหเรียบรอย แลวจึงหยิบเกมใหมออกมาเลนในการจัดเกม
การศึกษาจะมีเกมใหมเปลี่ยนเขามาทุกวัน 
 4.  หลังจากเสร็จสิ้นการทดลอง ผูวิจัยทําการทดสอบการทดลอง (Posttest) กับกลุม
ตัวอยางทั้งหมด โดยใชแบบทดสอบวัดทักษะทางการอานฉบับเดียวกันกับการทดสอบกอนการ
ทดลอง แลวตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนด 
 5.  นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบวัดทักษะทางการอานมาทําการวิเคราะหขอมูล 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 ใชคาสถิติ t – test สําหรับ Dependent Samples เปรียบเทียบทักษะทางการอานของเด็ก
ปฐมวัยกอนและหลังที่ไดเลนเกมการศึกษาเนนภาษา 
 

สรุปผลการวิจัย 

 1.  เด็กปฐมวัยมีทักษะทางการอานหลังการเลนเกมการศึกษาเนนภาษาทั้งโดยรวมและ
รายดานมีการเปลี่ยนแปลงทักษะทางการอานสูงขึ้น โดยกอนการเลนเกมการศึกษาเนนภาษาอยูใน
ระดับปานกลางและหลังการเลนเกมการศึกษาเนนภาษาอยูในระดับดี โดยมีความสามารถทักษะ
ทางการอาน ดานการหาศัพทสัมพันธสูงเปนอันดับแรก รองลงมา คือ ดานการสังเกตเปรียบเทียบ
และดานการหาความสัมพันธระหวางภาพกับสัญลักษณ ตามลําดับ 
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 2.  ทักษะทางการอานของเด็กปฐมวัยหลังการเลนเกมการศึกษาเนนภาษาโดยรวมและ
รายดาน คือ ดานการสังเกตเปรียบเทียบ ดานการหาความสัมพันธระหวางภาพสัญลักษณ ดานการ
หาศัพทสัมพันธสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือเปรียบเทียบทักษะทางการอานของเด็กปฐมวัยกอนและ
หลังที่ไดเลนเกมการศึกษาเนนภาษาและเพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงทักษะทางการอานของเด็ก
ปฐมวัยที่ไดเลนเกมการศึกษาเนนภาษาผลการวิจัยพบวา 
 ทักษะทางการอานหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน จากการวิจัยพบวาเด็กปฐมวัยมีทักษะทางการอานหลังการเลนเกม
การศึกษาเนนภาษาทั้งโดยรวมและรายดานมีการเปลี่ยนแปลงทักษะทางการอานสูงขึ้น โดยกอน
การเลนเกมการศึกษาเนนภาษาอยูในระดับปานกลางและหลังการเลนเกมการศึกษาเนนภาษาอยูใน
ระดับดี โดยมีความสามารถทักษะทางการอาน ดานการศัพทสัมพันธสูงเปนอันดับแรก รองลงมา คือ 
ดานการสังเกตเปรียบเทียบ และดานการหาความสัมพันธระหวางภาพกับสัญลักษณ ตามลําดับ  
ทั้งน้ีจากเหตุผลดังน้ี 
  1. เกมการศึกษาเนนภาษาเปนวิธีการเรียนผานการเลน เปนการเลนที่ เนน
กระบวนการเปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูโดยการลงมือปฏิบัติดวยตนเองอยางอิสระตามความสนใจ 
สามารถตองสนองตอธรรมชาติและสอดคลองกับพัฒนาการของเด็กเปนอยางดี เด็กไดลงมือกระทํา
และสนุกกับการอานตามภาพในแตละเกมโดยอาศัยประสบการณ เกมการศึกษาเนนภาษาเปนสื่อที่
เปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูโดยผานการเลนดวยตนเอง ในขณะที่เด็กเลนเกมนั้นเด็กไดรับ
ประสบการณตรงโดยผานประสาทสัมผัสทั้งหา ทําใหเด็กไดพัฒนาทักษะการสังเกตเปรียบเทียบ 
การหาความสัมพันธระหวางภาพกับสัญลักษณ การหาศัพทสัมพันธอยางตอเน่ืองอีกดวย ดังที่ 
จอหน ดิวอ้ี (John Dewey) ไดกลาววา เด็กเรียนรูจากการกระทํา (Leaning by Doing) ซ่ึงบรูเนอร 
(Bruner) ก็ไดกลาวสอดคลองเชนเดียวกันวาเด็กจะเกิดการเรียนรูไดตองเร่ิมจากการไดลงมือทําดวย
ตนเอง บันลือ พฤกษะวัน (2543: 69) ไดกลาววา การจัดประสบการณและกิจกรรมการเรียนการ
สอนสําหรับเด็กควรจัดอยูในลักษณะของการเรียนปนเลน เพราะการเลนถือเปนอาชีพของเด็ก 
ดังน้ันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัยจะตองไมแยกการเลนออกจากการเรียน ตอง
เปดโอกาสใหเด็กไดเลนและเรียนรูไปพรอมๆ กันและเด็กจะตื่นตัวอยูเสมอสําหรับการเรียนรูซ่ึงโดย
ธรรมชาติของเด็กในชวงปฐมวัยจะชอบเลน ดังนั้นทักษะทางการอานโดยเปดโอกาสใหเด็กไดเลน
เกมการศึกษาเนนภาษาเพื่อการเรียนรูคําจากภาพไดเร่ิมจากการสังเกตเปรียบเทียบ การหา
ความสัมพันธระหวางภาพกับสัญลักษณและการหาศัพทสัมพันธ สอดคลองกับงานวิจัยวา เด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับการกิจกรรมเกมการศึกษามีคะแนนทักษะการอานหลังการทดลองสูงกวากอนการ
ทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ศุภวรรณ ฤทธิคุปต (2550: บทคัดยอ) เกมการศึกษา



         

 

59 

เนนภาษาชวยสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของเด็กปฐมวัยไดเปนอยางดี ซ่ึงเด็กปฐมวัยจะไดเรียนรู
ทักษะทางการอานเพ่ือเปนการวางรากฐานในการฝกทักษะทางการอานตอไป 
  2. เกมการศึกษาเนนภาษา เปนสื่อประเภทเกมการศึกษาที่มีสีสัน สวยงาม มีรูปภาพที่
เหมือนของจริง นาสนใจ เปนเกมที่เด็กไมคุนเคยจึงชวยในการจูงใจและเราความสนใจของเด็ก มี
ความเหมาะสมกับวัยและมีลักษณะเปนรูปธรรม ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีทางสติปญญาของ (Piaget) 
ที่กลาววา เด็กอายุ 2 – 7 ป เปนวัยที่เหมาะสมสําหรับการเรียนรูผานสื่อ วัสดุ อุปกรณตางๆ เพราะ
เด็กวันนี้ไมสามารถเรียนรูจากส่ิงที่เปนนามธรรมไดตองอาศัยสื่อที่เปนรูปธรรมในการเรียนรู ในขณะ
ที่ (Dewey) กลาววา การเรียนรูจะไดผลดีที่สุดเกิดจากการลงมือกระทํา โดยที่เด็กสนใจในการเรียนรู
และลงมือปฏิบัติจริงกับวัสดุที่จัดเตรียมเอาไวให สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.
(2546 : 46) ไดกลาวถึงแนวทางในการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยไววา เด็กควรจะไดรับการ
จัดประสบการณใหสอดคลองกับการเรียนรูของเด็ก คือ เด็กไดลงมือกระทําและเรียนรูผานประสาท
สัมผัสทั้งหา ไดเคลื่อนไหว สํารวจ เลน สังเกต สืบคน ทดลองและจัดกิจกรรมในรูปแบบบูรณาการ
ทั้งทักษะและการเรียนรู โดยใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับสื่อและแหลงการเรียนรูที่หลากหลายอยูในวิถี
ของเด็ก กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2543: 9) ที่กลาววา สื่อเปนสิ่งเราที่ดีและเหมาะในการเรียนรูของเด็ก
ปฐมวัยไดเปนอยางดี เน่ืองจากเด็กปฐมวัยไดเรียนรูจากส่ือผานการเลน การไดสัมผัส จับตอง 
สังเกต คิดคนศึกษาดวยความเพลิดเพลินการที่เด็กไดสังเกต เปรียบเทียบ จําแนกสิ่งเราจากส่ือที่
เรียนจะทําใหเด็กเกิดการจําและเขาใจ สรางมโนทัศนในเรื่องที่เรียนไดอยางถูกตอง สอดคลองกับ
งานวิจัยวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความพรอมการอานของนักเรียนที่จัดประสบการณดวยชุด
เกมการศึกษากับการจัดประสบการณแบบปกติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยกลุมที่ จัดประสบการณดวยชุดเกมการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาการจัด
ประสบการณแบบปกติ สุทธิรัตน  คุยสวัสด์ิ (2547:บทคัดยอ) จึงทําใหเด็กปฐมวัยมีการพัฒนา
ทักษะทางการอานและความเขาใจความหมายของคํามากขึ้น 
  3. ทักษะทางการอานของเด็กปฐมวัยที่เลนเกมการศึกษาเนนภาษา มีการเปลี่ยนแปลง
สูงขึ้น เพราะเด็กมีโอกาสไดเลนเกมทุกวัน โดยจะมีทั้งเกมที่เลนแลวและเกมใหมที่เพ่ิมขึ้นแตละครั้ง
จัดวางไวใหเลือกเลนเกมการศึกษาเนนภาษา เปนเกมที่สงเสริมและกระตุนใหเด็กเกิดทักษะทางการ
สังเกตเปรียบเทียบ การหาความสัมพันธระหวางภาพกับสัญลักษณและการหาศัพทสัมพันธ 
ระยะเวลา 8 สัปดาหของการทดลอง เด็กไดมีการปฏิสัมพันธกับสื่อตลอดเวลาทําใหเด็กเกิดทักษะ  
ทั้ง 3 ดาน สอดคลองกับกฎการฝกหัด (Lows of Exercise) ของธอรนไดค (Thorndike) ที่กลาววา 
เม่ือตองการใหเด็กมีทักษะจะตองชวยใหเด็กเกิดความเขาใจและหม่ันฝกฝนบอยๆ ซ่ึงสอดคลองกับ
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2528: 16 – 17) ที่กลาววา การพัฒนาทางดาน
ภาษาของเด็กปฐมวัย เด็กสามารถเรียนรูภาษาไดจากการเห็น การทดลองใช ไดฝกและไดปฏิบัติ
บอยๆ การสนทนากับเพ่ือน ครู พอ แม ผูใหญ การไดคําตอบ การไดเลาเร่ือง ลวนเปนการสราง
ความงอกงามในการเรียนรูภาษาใหกับเด็กทั้งสิ้น การใหโอกาสทางภาษา คือ การเรียนรูภาษาที่มี
คุณคาสําหรับเด็กปฐมวัย เกมการศึกษาเนนภาษามีวิธีการเลนที่สนองความตองการตามวัย ดังที่  
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บูรเนอร (Bruner) ไดกลาวเชนเดียวกันวา เด็กจะเกิดการคิดไดตองเร่ิมจากการไดลงมือทําเสียกอน 
การจัดสภาพแวดลอม ประสบการณที่หลากหลายอยางเหมาะสม ตลอดจนการเปดโอกาสใหเด็กได
คิดและลงมือกระทําดวยตนเองแลวเด็กปฐมวัยสามารถพัฒนาทักษะการอานไดเชนกัน ซ่ึงสอดคลอง
กับแนวคิดของ เพียเจต (Piaget) ที่วา พัฒนาการดานสติปญญาของเด็กเกิดจากการท่ีเด็กมี
ปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอม โดยเด็กจะซึมซับประสบการณและปรับขยายโครงสรางสติปญญา 
สุนันทา ม่ันเศรษฐวิทย (2537: 13) ที่กลาววา เด็กควรไดรับการสอนอยางเปนทางการเม่ืออายุ 5 ป
ขึ้นไปโดยใหเด็กรูจักคําและความหมาย เริ่มจาก ใชภาพเปนสื่อ เขียนคําอธิบายใตภาพสั้นๆ คําควร
เปนคําที่อยูใกลตัวเด็ก เม่ือเด็กไดพบคําและภาพบอยๆ ก็จะคุยเคยและจดจําไดเร็ว สอดคลองกับ
งานวิจัยวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมโดยการเลนเกมทางภาษามีพัฒนาการพูดโดยเฉลี่ย
รวมกอนการจัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สมาพร  สามเตี้ย (2545: บทคัดยอ) ซ่ึงเกมการศึกษาเนนภาษามีจุดประสงคที่เนนใหเด็กไดรูจักการ
สังเกตเปรียบเทียบ การหาความสัมพันธระหวางภาพกับสัญลักษณและการหาศัพทสัมพันธ 
  4.  เกมการศึกษาเนนภาษา เปนสื่อที่สามารถศึกษารายละเอียดภาพกับคํา เปนเกมที่
เอ้ือตอการฝกทักษะทางดานการสังเกตเปรียบเทียบ การหาความสัมพันธระหวางภาพกับสัญลักษณ 
การหาศัพทสัมพันธ ซ่ึงเปนทักษะทางการอาน ศรีเรือน แกวกังวาน (2540: 57) เกมแตละเกมที่
ผูวิจัยสรางขึ้นถือไดวาเปนสิ่งเราที่คอยกระตุนใหเกิดความอยากที่จะเรียนรูที่จะรวมทํากิจกรรม 
เน่ืองจากเกมมีรูปแบบที่หลากหลาย แปลกใหมอยูตลอดทําใหเด็กเกิดความสนใจ ดังที่ บูรเนอร 
(Bruner. n.d.) เชื่อวา การจัดกิจกรรมของครูน้ัน ตองสอดคลองกับพัฒนาการและความสามารถของ
เด็ก เด็กไดรับประสบการณตรงจากการลงมือกระทําดวยตนเอง เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ สอดคลอง
กับการเลนเกมการศึกษาเนนภาษา ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพ่ือพัฒนาทักษะทางการอาน ดานการสังเกต
เปรียบเทียบ การหาความสัมพันธระหวางภาพกับสัญลักษณ การหาศัพทสัมพันธ เม่ือเด็กไดเลน
เกมการศึกษาเนนภาษาแลว ทําใหเห็นผลการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจน ซ่ึงทักษะทางการอาน
หลังจากการท่ีไดเลนเกมการศึกษาเนนภาษามีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นกวากอนที่ไดเลนเกม
การศึกษาเนนภาษาทั้งโดยรวมและรายดาน ซ่ึงดานการหาศัพทสัมพันธมีการเปลี่ยนแปลงอยางเห็น
ไดชัดเจนสูงเปนอันดับแรก ดานการสังเกตเปรียบเทียบ และดานการหาความสัมพันธระหวางภาพ
กับสัญลักษณ มีการเปลี่ยนแปลงรองลงมา ตามลําดับ การท่ีเด็กไดเลนเกมการศึกษาเนนภาษา 
สงเสริมใหเด็กมีทักษะทางการอาน เพ่ือฝกใชทักษะการสังเกตเปรียบเทียบ การหาความสัมพันธ
ระหวางภาพกับ สัญลักษณ การหาศัพทสัมพันธ ในการดําเนินการทดลองเด็กไดเลนเกมการศึกษา
เนนภาษาทุกวันอยางตอเน่ืองเปนเวลา 8 สัปดาห ทําใหเด็กมีทักษะทางการอานสูงขึ้น ซ่ึงสอดคลอง
กับแนวคิดของธอรนไดค (Thorndike. n.d.) ที่วา พัฒนาการการเรียนรูและทักษะเกิดจากการท่ี
บุคคลไดรับการฝกฝนซ้ําแลวซํ้าอีกจะเกิดความชํานาญและสามารถปฏิบัติไดอยางคลองแคลว 
 ดังน้ันจึงควรที่จะสงเสริมใหเด็กปฐมวัยไดเลนเกมการศึกษาเนนภาษา เพ่ือฝกฝนใหเด็ก
ไดเกิดทักษะทางการอาน ซ่ึงเปนการวางรากฐานของการเรียนรูของเด็กปฐมวัยในระดับชั้นอ่ืนๆ
ตอไป 
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ขอสังเกตที่ไดจากการวิจัย 
 1.  สัปดาหแรก มีเกมการศึกษาเนนภาษา จํานวนหลายเกมซึ่งตางจากเกมปกติ เด็กตอง
ปรับตัวในการเลนเกมการศึกษาเนนภาษา มีเกมจํานวนหลายเกม และเปนเกมใหมทั้งหมดเด็กไม
คุนเคย ผูวิจัยจึงตองใชเวลาในกาอธิบาย วิธีเลน และตองเขาไปรวมเลนกับเด็กดวย 
 2.  เด็กจะสามารถอานคําตางๆ ไดดี โดยเฉพาะคําส้ันๆเด็กสามารถอานไดไมมีรูปภาพ
ประกอบ 
 3.  ลักษณะของเกมการศึกษาเนนภาษามีสีสัน สวยงาย และขนาดที่พอเหมาะกับเด็ก ซ่ึง
พบวา เด็กมีความสนใจในรูปภาพ สีสัน และสามารถหยิบไดอยางคลองแคลวโดยเฉพาะ ภาพตัดตอ 
และเกมลอตโต เด็กชอบมากที่สุด 
 4.  ในแตละเกมเด็กสามารถเลนเสร็จไดอยางรวดเร็ว และอานคําตางๆไดถูกตอง 
 5.  เด็กมีความสุขในการเลนเกม เด็กจะถามผูวิจัยวาวันน้ีมีเกมใหมอะไรใหเลนคะ/ ครับ 
 6.  เด็กสามารถเรียงเกมเขากลองไดเรียบรอยและเก็บเขาที่ไดถูกตอง   

 
ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
 1.  ครูควรนําเกมการศึกษาเนนภาษามาใชการพัฒนาทักษะทางการอานของเด็กปฐมวัย 
ไดโดยพิจารณาความยากงายเหมาะสมกับความสามารถของเด็ก 
 2.  ในระหวางทํากิจกรรมครูควรสรางบรรยากาศความเปนกันเองกับเด็ก เพ่ือเปนการ
กระตุนใหเด็กไดกลาเลน เปดโอกาสใหเด็กไดเลือกเลนอยางอิสระและเม่ือเห็นเด็กที่ยังไมเขาใจใน
การเลนครูควรรีบเขาไปชวยเหลือเพ่ือที่เด็กจะไดเขาใจในการเลนและสามารถพัฒนาการทางการ
อานใหมากขึ้น 
 3.  เม่ือสิ้นสุดกิจกรรมควรนําเกมการศึกษาเนนภาษาจัดไวในมุมเพ่ือใหเด็กไดเลนทุก
โอกาสที่ตองการเพ่ือใหเด็กไดฝกฝนทักษะอยางตอเน่ือง 
 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 1.  ควรมีการศึกษาผลของการเลนเกมการศึกษาเนนภาษากับตวัแปรอ่ืนๆ เชน 
พัฒนาการดานสังคม ฝกทักษะทางการคิดและความคิดรวบยอด 
 2.  ควรศึกษาเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการอานดวยเกมการศึกษาเนนภาษา
กับกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือศึกษาการพัฒนาการอานใหมีรูปแบบหลากหลายยิ่งขึ้น 
 3.  ควรนําเกมการศึกษาเนนภาษาไปใชกับกลุมตัวอยางในระดับชั้นอ่ืนๆ เชน ในระดับชั้น
อนุบาลปที่ 2 และปที่ 3 โดยปรับรูปแบบเกมใหมีความยากขึ้นตามความเหมาะสมกับระดับน้ันๆ 
เพ่ือศึกษาทักษะทางการอาน  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 

 

63   

บรรณานุกรม 
 
กมลรัตน  คะนองเดช. (2540). รายงานการวิจัยการสอนภาษาแบบธรรมชาตทิี่มีตอการเรียนรูดาน
 การอานเขียนภาษาไทยของเด็กสองภาษา  ระดับอนุบาลใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต. 
 ยะลา: ภาคอนุบาล สถาบนัราชภัฎยะลา. ถายเอกสาร. 
กรมวิชาการ. (2540). การประเมินผลสภาพจริง. กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว. 
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (2547). คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 
 (สําหรับเด็กอายุ 3 – 5 ป). กรุงเทพฯ: โรงพิมพครุุสภา. 
กุลยา  ตันติผลาชีวะ. (2543). การสอนแบบจิตปญญา : แนวการใชการสรางแผนการสอนระดับ 
 อนุบาลศึกษา. กรุงเทพฯ: เอดิสันเพรสโปรดักส. 
จินตนา  ใบกาซูยี. (2534). หนังสือสําหรับเด็ก. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาพฤติกรรม 
 เด็กหนวยที่ 14. พิมพคร้ังที่ 2. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
จันทนา  วงศทิพากร. (2548). การพัฒนาแผนการจัดประสบการณเพ่ือเตรียมความพรอมดาน 
 คณิตศาสตรดวยเกมการศึกษา ชั้นอนุบาลปที่ 2. ปริญญานิพนธ กศ.ม.  
 (หลักสูตรและการสอน). มหาสารคาม: บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัมหาสารคาม. 
 ถายเอกสาร. 
จันทรวรรณ  เทวรักษ. (2526). รายงานการวิจัยอิทธพิลของการจัดกิจกรรมสรางสรรคและเกมการ 
 ศึกษาในวัย 4 – 6 ขวบ ที่มีตอการเรียนรูภาษาไทย และคณิตศาสตรในระดับประถมศึกษา.  
 กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศลิปากร. 
ฉันทนา  ภาคบงกช. (2538). เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏบิัตกิารเรื่องการพัฒนาการทาง 
 ภาษาแบบ Whole Language สําหรับเด็กปฐมวยั. หนา 1 - 4  ระหวางวันที่ 8 – 9 
 พฤษภาคม. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
ชุมจิรา  เลาหบุตร. (2542). ผลของการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานในมุมหนังสือที่มีตอพฤติกรรม 
 การใชหนังสือที่ถูกตอง. ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ:  
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
เตือนใจ  กรุยกระโทก. (2543). การศึกษาผลการสอนซอมเสริมดานความเขาใจในการอานและ 
 การเขียนสะกดคําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชหนังสือแผนเดียวเปนสื่อ. 
 ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การศึกษาประถม). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
ธัญลักษณ  ลชีวนคา. (2544). การคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยที่เลนเกมการศึกษามิตสิัมพันธ. 
 ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
 



     
 

 

64   

นฤมล  ปนดอนทอง. (2544). การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดการเลนเกมสราง 
 มโนทัศนดานจํานวน. ปริญญานิพนธ. กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ: 
 บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
นที  เกิดอรุณ. (2538). การเปรียบเทียบความสามารถในการรับรูทางสายตาของเด็ก ในระดับกอน 
 วัยเรียน ที่มีความบกพรองทางการไดยินที่ฝกทักษะการเลนเกม และการใชแบบฝก.  
 ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การประถมศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
นภดล  จันทรเพ็ญ. (2539). การใชภาษาไทย. พิมพคร้ังที่ 3. กรุงเทพฯ: ตนออ. 
นิตยา  ประพฤติกิจ. (2538). การพัฒนาการอานของลูก. พิมพคร้ังที่ 2 กรุงเทพฯ: ขาวฟาง. 
นิธิกานต  ขวญับุญ. (2549). การพัฒนาเกมการศึกษาเพ่ือเตรียมความพรอมทางคณิตศาสตร. 
 วิทยานิพนธ  ศษ.ม. (หลักสูตรและการนเิทศ). นครปฐม: บัณฑิตวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยศิลปากร. ถายเอกสาร. 
บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. (2521). การจัดประเมินผลการศึกษา. กรุงเทพฯ: ภาควิชาพ้ืนฐาน 
 การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
บันลือ  พฤกษะวัน. (2538). การสรางและการสอนประสบการณภาษาของมนุษย. เอกสาร 
 ประกอบคําบรรยาย ณ สํานักงานศึกษาธิการเขต 8. เชียงใหม: ม.ป.พ. 
-----------. (2538). มิติใหมในการสอนอาน. พิมพคร้ังที่ 3. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
-----------. (2532). มิติใหมในการอาน. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.  
บําเพ็ญ  การพานิชย. (2539). พัฒนาการอานของเด็กปฐมวยัที่ไดรับการจัดประสบการณ 
 กิจกรรมสนทนาประกอบกิจกรรมการอาน. ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย). 
 กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
ประเทิน  มหาขันธ. (2530). การสอนอานเบื้องตน. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร. 
ประพีร  อุนจิตติ. (2530). การเปรียบเทยีบสัมฤทธิ์ในการอานและไมสัมพันธพยัญชนะไทยของ 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนโดยการสัมพันธและมาสัมพันธตามพยัญชนะชื่อ 
 สัตว. วทิยานพินธ ค.ม. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
 ถายเอกสาร. 
ปยรัตน  กลอนดอน. (2547). ผลการจัดกิจกรรมการอานหนังสอืนิทานตามแนวการสอนภาษาแบบ 
 ธรรมชาตทิี่มีตอความสนใจในการอานของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบานศรีสมบูรณ จังหวัด 
 กําแพงเพชร. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ถายเอกสาร. 
พราวพรรณ  เหลืองสุวรรณ. (2537). ปฐมวัยศึกษา : กิจกรรมและสื่อการสอนเพ่ือฝกทักษะ 
 พัฒนาการและการเรียนรู. พิมพคร้ังที่ 2. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั. 
พนัส  สุขหนองบึง. (2538). ผลการใชเกมสอนซอมเสริมวิชาภาษาไทยกับนักเรียนชั้นประถมศกึษา 

ปที่ 3 ที่เรียน ที่อานหนังสือไมออก. มหาสารคาม: บัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม. 



     
 

 

65   

พัชรี  กัลยา. (2551). ความสามารถในการคิดเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเกม 
 การศึกษามิตสิัมพันธ. ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ:  
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
พัฒนา  ชัชพงศ. (2545). ทฤษฎีและปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย. กรุงเทพฯ:  
 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
มงคล  นามโคตร. (2547). การใชหนังสือภาพเพ่ือสรางนิสัยการอานของเด็กปฐมวัยโรงเรียนบาน 
 หนองไมงาม จังหวัดสุรินทร. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ถายเอกสาร. 
มยุรี  กันทะลอื. (2543). ผลของการจัดกิจกรรมการอานตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาตติอ 
 พัฒนาการดานการอานภาษาไทยของเด็กปฐมวยัที่พูดภาษาถิ่น. ปริญญานิพนธ กศ.ม. 
 (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวิโรม. ถายเอกสาร. 
เยาวพรรน  ทมิทอง. (2535). การพัฒนาสติปญญาของเด็กปฐมวัยดวยเกมการศึกษามิติสัมพันธ. 
 ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
เยาวพา  เดชะคุปต. (2542). กิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย. กรุงเทพฯ: แม็ค. 
รติกร  ธัญญะอุดม. (2547). ผลของการใชเกมการศึกษามิติสัมพันธที่มีตอการการเชิงคิดเชิงเหตุผล 
 ของนักเรียนชัน้อนุบาล 2 โรงเรียนสุเหราดอนสะแก เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร. 
 ปริญญานิพนธ กศ.ม. (จิตวทิยาการศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลัย 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
ราศี  ทองสวสัด์ิ. (2523). “การจัดตารางกิจกรรมประจําวัน” เขาใจเด็กกอนวัยเรียน. กรุงเทพฯ:  
 โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
รุงรวี  กนกวบิูลยศรี. (2529). การเปรียบเทียบความสามารถในการจําแนกดวยการมองเห็นของเด็ก 
 ปฐมวยัที่ไดรับการฝกทักษะโดยใชเกมและแบบฝก. ปริญญานิพนธ กศ.ม.  
 (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
 ถายเอกสาร. 
ลวน  สายยศ; และอังคณา สายยศ. (2538). เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา. พิมพคร้ังที่ 5.  
 กรุงเทพฯ: สุรีริยาสาสนการพิมพ. 
วรรณา  แจมกังวาน. (2534). การศึกษาความคิดรวบยอดในดานการอนุรักษของเด็กปฐมวัยที่ไดรับ 
 การเลนเกมการศึกษาปกตแิละเสริมดวยเกมการฝกดานมิติสัมพันธ. ปริญญานิพนธ  
 กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ: บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
 ถายเอกสาร. 
วรรณี  โสมประยูร. (2534). การสอนภาษาไทยระดบัประถมศึกษา. กรุงเทพฯ: ภาควิชาหลักสูตร 
 และการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
 
 



     
 

 

66   

วรี  เก๋ียสกุล. (2530). การเปรียบเทียบความสามารถทางการฟงของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการฝกโดย 
 ใชเกมและแบบฝก. ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ: บัณฑติ 
 วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
-----------. (2537). การสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
วัลนา  ธรจักร. (2544). ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวยัที่ไดรับการจัดประสบการณ 
 ดวยกิจกรรมเกมการศึกษาประกอบการประเมินจรงิ. ปริญญานิพนธ กศ.ม.  
 (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
 ถายเอกสาร. 
วิยะดา  บัวเผือ่น. (2531). การฝกความสนใจในการเลนเกมการศึกษาของเด็กปฐมวัยโดยครูชีแ้นะ 
 และเลนดวยตนเอง. ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ: บัณฑติ 
 วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
ศิริวรรณ  บุญไชย. (2548). ผลของกิจกรรมเกมการศึกษาและกิจกรรมฝกความพรอมทางการเรียน 
 ที่มีตอความสามารถทางสตปิญญาในดานการคิดแบบจัดประเภท แบบอันดับสัมพันธ และ 
 แบบอนุรักษของเด็กปฐมวัย. ปริญญานิพนธ กศ.ม. (จิตวทิยาการศกึษา). มหาวิทยาลัย 
 มหาสารคาม. ถายเอกสาร. 
ศรีรัตน  เจิงกลิ่นจันทร. (2536). การอานและการสรางนิสัยรักการอาน. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
ศรีเรือน  แกวกังวาน. (2540). จิตวิทยาพัฒนาการชีวติทุกชวงวัย. พิมพคร้ังที่ 7 กรุงเพทฯ:  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
สมคิด  บุญบูรณ. (2546). การศึกษาความสามารถดานการอานภาษาไทยของเด็กที่มีปญหาทางการ
 เรียนรูดานการอาน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยวิธกีารสอนอานตามแบบ.  
 ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ). กรุงเทพฯ: บณัฑิตวทิยาลยั 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
ศุภวรรณ  ฤทธคิุปต. (2550). ผลของเกมการศึกษาที่มีตอทักษะการอานของเด็กปฐมวัย.  
 วิทยานิพนธ ศษ.ม. (การศกึษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ: บณัฑิตวทิยาลยั  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. ถายเอกสาร. 
สมาพร  สามเตี้ย. (2545). พัฒนาการทางการพูดของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมโดยการเลน 
 เกมทางภาษา. ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
สมใจ  ทิพยชัยเมธา; และละออ  ชุติกร. (2525). การเลนและเกมสําหรับเด็กปฐมวยั. ในเอกสาร 
 ประกอบการสอนชุดวิชาสือ่การสอนสําหรับเด็กปฐมวัยศึกษา เลมที่ 1 หนวยที่ 4.  สาขา 
 ศึกษาศาสตร. นนทบุรี: มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช. 
สนิท  ฉิมเล็ก. (2540). พฤติกรรมการสอนภาษาไทยประถมศึกษา. พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูล 
 สงคราม. 
 



     
 

 

67   

สุวิมล  ตันปต.ิ (2536). การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการอานออกเสียงคําที่มี ร ล ว ควบ 
 กล้ําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ทีไ่ดรับการฝกทักษะโดยใชเกมและการฝกทักษะ 
 โดยใชกิจกรรมในคูมือครู. ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การประถมศึกษา). กรุงเทพฯ:  
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
สุนันทา  ม่ันเศรษฐวทิย. (2537). หลักและวิธสีอนอานภาษาไทย. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
สุทธิรัตน  คุยสวัสด์ิ. (2547). การเปรียบเทียบความพรอมการอานของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 
 โดยการจัดประสบการณดวยชุดเกมการศกึษากับการจัดประสบการณแบบปกติ. 
 วิทยานิพนธ ศษ.ม. (หลักสูตรและการนเิทศ). นครปฐม: บัณฑิตวิทยาลัย
 มหาวิทยาลัยศิลปากร. ถายเอกสาร. 
สุภาวดี  ศรีวรรธนะ. (2541). พัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัยและวธิีการสงเสริม. นครสวรรค:  
 ภาควิชาการอนุบาลศกึษา คณะครุศาสตร สถาบันราชภัฏนครสวรรค. 
สุมณฑา  พรหมบุญ. (2539). อัจฉริยภาพ ภาษาและการอาน. เอกสารประกอบการการอบรมการ 
 สรางอัจฉริยภาพในการอาน. กรุงเทพฯ: สมาคมอนุบาลแหงประเทศไทย. 
สุธีรา  ทาวเวชสุวรรณ. (2548). การเปรียบเทียบความพรอมทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยที่จัด 
 ประสบการณโดยใชเกมการศึกษาและเพลง กับการจัดประสบการณตามคูมือครู. 
 วิทยานิพนธ ศษ.ม. (หลักสูตรและการนเิทศ บัณฑติวทิยาลัย). นครปฐม: บณัฑิตวิทยาลัย
 มหาวิทยาลัยศิลปากร. ถายเอกสาร. 
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. (2527). เกมการศึกษา. กรุงเทพฯ:  
 คุรุสภาลาดพราว. 
------------. (2534). คูมือการจัดกิจกรรมเกมและเกมกลางแจงสําหรับเด็กระดับกอนประถมศึกษา.  
 กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพราว. 
------------. (2541). คูมือการอบรมเลี้ยงดูเด็กระดับกอนประถมศึกษา. กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. (2528). แผนการจัดประสบการณชั้นอนุบาลปที่ 2  
 (เลมที่ 1). กรุงเทพฯ: โรงพิมพกรมศาสนา. 
------------. (2542). เอกสารประกอบการอบรมครูโรงเรียนเอกชน. กรุงเทพฯ: สํานักงาน 
 คณะกรรมการการศึกษาเอกชน. 
หรรษา  นิลวิเชียร. (2535). ปฐมวัยศึกษา หลักสูตรและแนวปฏบิัติ. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร. 
หน่ึงฤทัย  ออนสุดใจ. (2548). เกมการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรูทางภาษา : ความคิดรวบยอด 
 เรื่องสัตวของเด็กกอนวัยเรียน. วิทยานิพนธ คศ.บ. (คหกรรมศาสตร). กรุงเทพฯ:  
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. ถายเอกสาร. 
อนงค  วรพันธ. (2546). พัฒนาการอานและการเขยีนของเด็กปฐมวยัที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลา 
 นิทานประกอบการทําสมุดเลมเล็ก. ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ: 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
 



     
 

 

68   

อนงคศิริ  วิชาลัย. (2536). ผลการใชตํานานพื้นบานลานนาเพ่ือพัฒนาความเขาใจในการอานของ 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6. พะเยา: สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพะเยา. 
อารี  เกษมรัติ. (2523). “การสอนเกมการศึกษาแกเด็กอนุบาลปที่ 1” เขาใจเด็กกอนวัยเรียน. 
 กรุงเทพฯ: ชมรมไทย – อิสราเอล. 
อรัญญา  ฤาชัย. (2541). การเปรียบเทียบความเขาใจในการอานความสามารถในการเขียนและ 
 เจตคตติอการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการสอนแบบมุง 
 ประสบการณทางภาษากับการสอนตามคูมือครู. ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การประถมศึกษา). 
 กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 
อุทัย  ภิรมยร่ืน. (2541, พฤษภาคม). การอานสรางปญญายุคโลกาภิวัตน. วารสารการศึกษานอก 
 โรงเรียน. 1(6): 27 – 30. 
อุษา  กลแกม. (2533). การเปรียบเทียบความสามารถในการจําแนกดวยสายตาของนักเรียนหูหนวก 
 ที่ไดรับการฝกทักษะโดยใชเกมการศึกษาและแบบฝกหัด. ปริญญานิพนธ กศ.ม.  
 กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
อัจฉรา ชีวพันธ. (2536). คูมือการสอนภาษาไทยกิจกรรมการเลนประกอบการสอน. กรุงเทพฯ:  
 ไทยวัฒนาพานิช. 
อุษารัตน  ตังควิเวชกุล. (2550). การศึกษาความสามารถในการอานคําของเด็กที่มีปญหาทางการ 
 เรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชเกมการศกึษา. ปรญิญานิพนธ กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ).  
 กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
อัจฉรา  นาคทรัพย. (2546). การศึกษาความสามารถในการอานของเด็กที่มีปญหาในการเรียนรูดาน 
 การอานโดยวิธีการสอนอานคํา. ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ). กรุงเทพฯ: 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีรินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
อัมพา  นกอ่ิม. (2550). การศึกษาความสามารถในการอานคําพ้ืนฐานของเด็กที่มีปญหาในการเรียน 
 รูดานการอาน ชั้นประถมศกึษาปที่ 2 โดยใชเกมทางภาษา. ปริญญานิพนธ กศ.ม. 
 (การศึกษาพิเศษ). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ.  
 ถายเอกสาร. 
เอ้ืองฟา  สมบัติพานิช. (2525). ผลการใชเกมแขงขันเปนกลุมและเปนรายบุคคลที่มีความพรอมทาง 
 การเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นเด็กเล็ก. ปริญญานิพนธ กศ.ม. กรุงเทพฯ:  
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
Box, J.A. (1990). The Effect of shared Reading Experience on Head start children’s Concept 

about Print and story Structure. Dissertation, Ed.D. New York: University of 
Alabama at Birmingham. 

Brian,G. (1992). Getting Started in whole language. Canada. Ginn Pubilishing Canada. 
Bright, G.W.; J.G.Harvey; & M. M. Wheeler. (1980, May – June). Achievement Grouping 

with Mathematics Concept. 8(2): 12. 



     
 

 

69   

Bruner, J. (1983). Child’ s Talk. New York: W.W. Norton. 
Cochrane, P.; other. (1984). Introuction to Early childhood Education. USA: A Simon and 

Schuster. 
Dewey, J. (1944). How We Think. Boston D.C.: Heath. 
Dill, W. R. (1969). What Management Games Do Best.  Management of Human Resources. 

Edited by Paul Piger, Charies A. Myers and F.T. Main, New York: n.p. 
Goodman, K. (1971). The Psychology of Second Language Learning. New York: Cambridge 

University Press. 
Kincaid. W.A. (1977). A study of Effects on children’s Attitude and Achievement in 

Mathematics Resulting from the Introduction of Mathematical Games into the 
Home by specially Trained Parents. Dissertation Abstracts. International. 3: 110. 

Leney, T. L. (1992). Reading Development in four Representative Transitional First Grade 
Students Participating in a whole language Approach to Reading, Dissertation 
Abstracts International. Winter. 

Piaget, J.; & Inhelder, B. (1969). The Psychology of the Child. New York: Weaver. Helen, 
 Basic Book. 
Pinter. D. (1977, August). The Effect of on Academic Game on the spelling Achievement of 

Third Grader. Dissertation Abstract International. 2: 710 – A. 
Ross, B.; & William, N. (1993). Teaching students with Mild Disabilities. Massachusetts: 

Allyn and Bacon. A Simon & Schuster. 
Whitehurst, G.J.; other. (1994). A Picture Book Reading intervention in Day Care And home 
 for children from Low – income Families. Developmental Psychology. 30: 679 – 689.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



71 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
-  คูมือดําเนินการทดสอบวัดทักษะทางการอาน 

                                    -  ตัวอยางแบบทดสอบวัดทกัษะทางการอาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



72 
 

 

 คูมือดําเนินการทดสอบวัดทักษะทางการอานของเด็กปฐมวัย 
 
1.  คําชี้แจง 
 1.1  แบบทดสอบน้ีเปนแบบทดสอบการวัดทักษะทางการอานของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 
ปที่ 1  (อายุ 3 – 4 ป) 
 1.2  แบบทดสอบนี้มีทั้งหมด 3 ชุด เปนแบบทดสอบประเภทขอคําถามเปนรูปภาพเหมือน
จริง 
 1.3  การดําเนินการทดสอบ ผูทดสอบอธิบายวิธีการทําแบบทดสอบทีละขอ สําหรับผูชวย
ดําเนินการทดสอบจะคอยดูแลและใหผูรับการทดสอบใหปฏิบัติอยางถูกตองตามขั้นตอนซึ่งการ
ทดสอบจะวันละ 1 ชุด โดยเรียงลําดับจากชุดที่ 1 – 3 รวมระยะเวลาในการทดสอบ 3 วัน เม่ือทํา
การทดสอบครบ 3 ชุดแลว นําแบบทดสอบมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑ 
2.  คําแนะนําในการใชแบบทดสอบ  
 2.1  แบบทดสอบวัดทักษะทางการอานชุดน้ีใชกอนทําการทดลอง 1 คร้ัง (Pre-test) และ
เม่ือผูวิจัยไดดําเนินการทดลองแลว นําแบบทดสอบนี้มาวัดทักษะทางการอานหลังการทดลองอีกคร้ัง 
(Post-test) 
 2.2  ลักษณะทั่วไปของแบบทดสอบ ประกอบดวยแบบทดสอบจํานวน 3 ชุด 
  ชุดที่ 1  แบบทดสอบวัดการสังเกตเปรียบเทียบ 
  ชุดที่ 2  แบบทดสอบวัดการหาความสัมพันธระหวางภาพกับสัญลักษณ 
  ชุดที่ 3  แบบทดสอบวัดการหาศัพทสัมพันธ 

2.3  การตรวจใหคะแนน 
2.4  ขอที่กากบาท (X) ถูกให  1  คะแนน 

 2.5  ขอที่กากบาท (X) ผิดหรือไมไดกากบาท  (X) หรือกากบาท  (X)  เกินกวาภาพหรือ  
1 ขอ  ให 0 คะแนน 
 2.6  การเตรียมตัวกอนทดสอบ 
  2.6.1  สถานที่ทดสอบควรเปนหองเรียนที่มีสภาพแวดลอมทั้งภายในหองเรียนและ
ภายนอกหองเรียนเอ้ืออํานวยตอผูรับการทดสอบ  เชน  โตะ  เกาอ้ี  มีขนาดพอเหมาะกับผูรับการ
ทดสอบ  จัดใหเหมาะสม  มีแสงสวางเพียงพอ  ไมมีเสียงดังรบกวน 
  2.6.2  ผูดําเนินการทดสอบตองศึกษาคูมือดําเนินการทดสอบใหเขาใจกระบวนการใน
การทดสอบทั้งหมดอยางละเอียดถี่ถวนเพื่อใหเกิดความชํานาญ  ในการใชแบบทดสอบ และกอน
การทดสอบผูดําเนินการทดสอบตองเขียน  ชื่อ – สกุล ของผูเขารับการทดสอบใหเรียบรอย 
  2.6.3  อุปกรณที่ใชในการทดสอบ ผูดําเนินการทดสอบเตรียมอุปกรณ ดังน้ี 
   1.  คูมือดําเนินการทดสอบ 
   2.  แบบทดสอบ 
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   3.  สีเทียนหรือดินสอดําสําหรับการทดสอบ 
   4.  นาฬิกาจับเวลา 1 เรือน 
  2.6.4  ขอปฏิบัติกอนทดสอบ 
   1.  กอนดําเนินการทดสอบใหผูรับการทดสอบไปทําธุระสวนตัว  เชน  ด่ืมนํ้า  เขา
หองน้ําใหเรียบรอย 
   2.  ผูดําเนินการทดสอบควรสรางความคุนเคยกับผูรับการทดสอบโดยการทักทาย
พูดคุยเพ่ือสรางสัมพันธภาพที่ดี เม่ือเห็นวาผูรับการทดสอบพรอมจึงทําการทดสอบ 
  2.6.5  ขอปฏิบัติในการทดสอบ 
   1. ผูดําเนินการทดสอบอานคําสั่งใหผูรับการทดสอบฟงชาๆ และชัดเจนขอละ 2 
คร้ัง 
   2. ใหผูเขารับการทดสอบใชเวลาทําแบบทดสอบกําหนดขอละ  1  นาที     
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                                                                    ตัวอยาง 
แบบทดสอบวัดทักษะทางการอาน 

   ชุดที่ 1  ดานการสังเกตเปรียบเทียบ 
    จํานวน  10  ขอ 
 
   
 
  ชื่อ – สกุล .................................................................. 
  โรงเรียน ..................................................................... 
  ชั้นอนุบาลปที ่1 
  วันที่ทําการทดสอบ ..................................................... 
  ผูดําเนินการทดสอบ .................................................... 
 
 
 
 
 
                                              อานนิดฉลาดหนอย   
                                           อานบอยๆ  ฉลาดมาก.. 
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แบบทดสอบวัดทักษะทางการอาน 

ชุดที่ 1 แบบทดสอบการสังเกตเปรียบเทียบ 
 

หนาปลา 
 
ขอตัวอยาง   ขอบาน 
 ครู  :  เด็กๆ เปดหนาปลา ดูบาน 

- ใหเขียนกากบาท (X) ตามรอยประ (ครูพูดซํ้าอีก 1 คร้ัง) 
 เด็ก  :  เขียนเครื่องหมายตามรอยประและเขียนเองในขอตอไป 
 ครู   :  เกงมากคะเราจะเริ่มทําขอตอไป  เด็กๆ ดูขอรองเทานะคะ 
ขอรองเทา 
 ครู  :  เด็กๆดูขอรองเทา ฟงคําส่ังนะคะ 
 -   ใหเขียนกากบาท (X)  เหมือนขอบาน (ครูพูดซํ้าอีก 1 คร้ัง) 
 เด็ก  :  เขียนเครื่องหมายกากบาท (X)  ตามคําส่ัง 
 ครู   :  สังเกตใหเด็กทําทุกคน 

 
 หนามะเขือ 

ขอฆอน 
 ครู  :  เด็กๆ ดูขอคอน ฟงคําส่ังนะคะ 

- ใหเขียนกากบาท (X) ภาพที่แตกตางจากภาพอ่ืน (ครูพูดซํ้าอีก 1 คร้ัง) 
 เด็ก  :  เขียนกากบาท (X) ทับภาพตามคาํส่ัง 
 ครู   :  เกงมากคะเราจะเริ่มทําขอตอไป  เด็กๆ ดูขอเครื่องบินนะคะ 
ขอเคร่ืองบิน 
 ครู  :  เด็กๆดูขอเคร่ืองบิน ฟงคําส่ังนะคะ 
 -   ใหเขียนกากบาท (X) ภาพที่แตกตางจากภาพอ่ืน (ครูพูดซํ้าอีก 1 คร้ัง) 
 เด็ก  :  เขียนกากบาท (X) ทับภาพตามคาํส่ัง 
 ครู   :  สังเกตใหเด็กทําทุกคน  เด็กๆ เปดหนาตอไป 
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ตัวอยาง 
แบบทดสอบวัดทักษะทางการอาน 

ชุดที่ 2  ดานการหาความสมัพันธระหวางภาพกับสัญลักษณ 
จํานวน  10  ขอ 

 
   
 
  ชื่อ – สกุล .................................................................. 
  โรงเรียน ..................................................................... 
  ชั้นอนุบาลปที ่1 
  วันที่ทําการทดสอบ ..................................................... 
  ผูดําเนินการทดสอบ .................................................... 
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แบบทดสอบวัดทักษะทางการอาน 
ชุดที่ 2 แบบทดสอบการหาความสัมพันธระหวางภาพกับสัญลกัษณ 

 
 

หนากางเกง 
ขอใบไม 
 ครู  :  เด็ก ๆ ดูขอใบไม ฟงคําส่ังนะคะ 

- ใหเขียนกากบาท (X) ทับคําที่ครูอานออกเสียงเหมือนกับภาพทางซายมือ (ครูพูดซํ้า 
อีก 1 คร้ัง) 

 เด็ก  :  เขียนกากบาท (X) ทับคําตามคําส่ัง 
 ครู  :  สังเกตใหเด็กทุกคนทํา   
ขอสุนัข  
 ครู  :  เด็ก ๆ ดูขอสุนัข ฟงคําส่ังนะคะ 

- ใหเขียนกากบาท (X) ทับคําที่ครูอานออกเสียงเหมือนกับภาพทางซายมือ (ครูพูด 
ซํ้าอีก 1 คร้ัง) 

 เด็ก  :  เขียนกากบาท (X) ทับคําตามคําส่ัง 
 ครู  :  สังเกตใหเด็กทุกคนทํา  เด็กๆเปดหนาตอไป 

 
 

หนาหวี 
ขอมะมวง 
 ครู  :  เด็ก ๆ ดูขอมะมวง ฟงคําส่ังนะคะ 
  -  ใหเขียนกากบาท (X) ทับคําที่ครูอานออกเสียงเหมือนกับภาพทางซายมือ (ครูพูด 
   ซํ้าอีก 1 คร้ัง)  
 เด็ก  :  เขียนกากบาท (X) ทับคําตามคําส่ัง 
 ครู  :  สังเกตใหเด็กทุกคนทํา   
ขอมังคุด  
 ครู  :  เด็ก ๆ ดูขอมังคุด ฟงคําส่ังนะคะ 
  -  ใหเขียนกากบาท (X) ทับคําที่ครูอานออกเสียงเหมือนกับภาพทางซายมือ (ครูพูด 
   ซํ้าอีก 1 คร้ัง) 
 เด็ก  :  เขียนกากบาท (X) ทับคําตามคําส่ัง 
 ครู  :  สังเกตใหเด็กทุกคนทํา  เด็กๆเปดหนาตอไป 
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ตัวอยาง 
แบบทดสอบวัดทักษะทางการอาน 
ชุดที่ 3  ดานการหาศัพทสมัพันธ 

จํานวน  10  ขอ 
 
   
 
  ชื่อ – สกุล .................................................................. 
  โรงเรียน ..................................................................... 
  ชั้นอนุบาลปที ่1 
  วันที่ทําการทดสอบ ..................................................... 
  ผูดําเนินการทดสอบ .................................................... 
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แบบทดสอบวัดทักษะทางการอาน 
ชุดที่ 3 แบบทดสอบการหาศัพทสัมพันธ 

 
หนาหมี 

ขอแมไก 
 ครู  :  เด็ก ๆ ดูขอแมไก  ฟงคําส่ังนะคะ 
  -  ครูอานคําวา น้ิวมือ 
  -  ใหเขียนกากบาท (X) ทับภาพที่สัมพันธกับคําที่ครูอานทางซายมือ (ครูพูดซํ้าอีก 1  
   คร้ัง) 
 เด็ก  :  เขียนกากบาท (X) ทับภาพตามคําส่ัง 
 ครู  :  สังเกตใหเด็กทุกคนทํา   
ขอแตงโม 
 ครู  :  เด็ก ๆ ดูขอแตงโม  ฟงคําส่ังนะคะ 
  -  ครูอานคําวา โตะ 
  -  ใหเขียนกากบาท (X) ทับภาพที่สัมพันธกับคําที่ครูอานทางซายมือ (ครูพูดซํ้าอีก 1  
   คร้ัง) 
 เด็ก  :  เขียนกากบาท (X) ทับภาพตามคําส่ัง 
 ครู  :  สังเกตใหเด็กทุกคนทํา  เปดหนากระตายคะ 
 
      หนากระตาย 
ขอถวย 
 ครู  :  เด็ก ๆ ดูขอถวย  ฟงคาํส่ังนะคะ 
  -  ครูอานคําวา เสื้อ 
  -  ใหเขียนกากบาท (X) ทับภาพที่สัมพันธกับคําที่ครูอานทางซายมือ (ครูพูดซํ้าอีก 1  
   คร้ัง) 
 เด็ก  :  เขียนกากบาท (X) ทับภาพตามคําส่ัง 
 ครู  :  สังเกตใหเด็กทุกคนทํา  
ขอสมโอ 
 ครู  :  เด็ก ๆ ดูขอสมโอ ฟงคําส่ังนะคะ 
  -  ครูอานคําวา ชอน 
  -  ใหเขียนกากบาท (X) ทับภาพที่สัมพันธกับคําที่ครูอานทางซายมือ (พูดซํ้าอีก 1  
   คร้ัง) 
 เด็ก  :  เขียนกากบาท (X) ทับภาพตามคําส่ัง 
 ครู  :  สังเกตใหเด็กทุกคนทํา  เปดหนาตอไป 
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ภาคผนวก ข 
      -  คูมือการเลนเกมการศึกษาเนนภาษา 

                                             -  ตัวอยางแผนการจัดกิจกรรมการเลนเกมการศึกษาเนนภาษา 
      -  ตัวอยางเกมการศึกษาเนนภาษา 

 -  ภาพการทํากิจกรรมเกมการศึกษา 
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                                     คูมือการเลนเกมการศึกษาเนนภาษา 
 
  เกมการศึกษาเนนภาษา ชุดน้ีเหมาะสําหรับวัย 3 – 4 ป   โดยมีจุดประสงค เพ่ือใหผูเลน
ฝกทักษะทางการอาน การสังเกตเปรียบเทียบ การหาความสัมพันธระหวางภาพกับสัญลักษณ และ
การหาศัพทสัมพันธ ในการศึกษาครั้งน้ี มีเกมการศึกษาเนนภาษา 4 ชนิด 

 1. เกมเรียงประโยค/เกมเรียงลําดับ เปนบัตรภาพขนาด 5.5Ø 6.7 ซ.ม. แตละเกมมีจํานวน 

6 ประโยค รวมอยูดวยกัน  เกมเรียงประโยค/เกมเรียงลําดับ มีทั้งสิ้น 8 เกม 

 2.1 เกมจับคูภาพกับคํา เปนบัตรภาพขนาด 5.2 Ø 6 ซ.ม. เปนบัตรหลักแตละเกมมี

จํานวน 1 แผน  และบัตรยอยขนาด 3.5 Ø 6 ซ.ม. แตละเกมมีจํานวน 3 แผน  รวมอยูดวยกัน มี

ทั้งสิ้น 8 เกม 

 2.2 เกมจับคูภาพกับคํา (2) เปนบัตรภาพ ขนาด 5.5 Ø 6.4 ซ.ม. เปนบัตรหลักแตละเกมมี

จํานวน 9 แผน และบัตรยอยจํานวน 9 แผน รวมอยูดวยกัน มีทั้งสิ้น 8 เกม 

 3. เกมภาพตัดตอ เปนบัตรภาพ 15 Ø 21 ซ.ม. แตละเกมมีจํานวน 1 แผน มีทั้งสิ้น 8 เกม 

 4. เกมลอตโต เปนบัตรภาพ 15.7 Ø 13 ซ.ม.เปนบัตรหลัก แตละเกมมี 1 แผน และบัตร

ยอยขนาด 3.5 Ø 6.5 ซ.ม. แตละเกมมีจํานวน 4 แผน รวมอยูดวยกัน มีทั้งสิ้น 8 เกม 

 2. จุดประสงค 
  2.1 เพ่ือฝกทักษะทางการอาน 
  2.2 เพ่ือฝกทักษะการสังเกตเปรียบเทียบ ลักษณะรูปราง ภาพกับสัญลักษณ 
  2.3 เพ่ือฝกทักษะการหาความสัมพันธระหวางภาพกับสัญลักษณ 
  2.4เพ่ือทักษะการหาศัพทสัมพันธ 
  2.5 เพ่ือเกิดความสนุกสนาน 
  2.6 เพ่ือใหมีระเบียบวินัยในการจัดเก็บหลังจากเลิกเลนแลว 
 3. วิธีดําเนินกิจกรรม 
  ขั้นนํา  
   ครูแนะนําใหเด็กรูจักเกม และวิธีการในการเลนเกมโดยสาธิตหรืออธิบายและเปด
โอกาสใหเด็กซักถามจนเขาใจกอนที่จะใหเด็กเลนเกม 
  ขั้นกิจกรรม 
   เด็กลงมือเลนเกมใหมผสมกับเกมที่เคยเลนมาแลว 
  ขั้นสรุป 
   เม่ือหมดเวลาเด็กเก็บเกมเขาที่  และสนทนารวมกันวา เด็กไดเลนเกมอะไรบาง 
รูจักคําอะไรบาง 
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 4.  การประเมิน 
  4.1 สังเกตการเลนเกมการศึกษา 
  4.2 สังเกตพฤติกรรมเด็กในขณะที่เด็กเลนรายบุคคล 
  4.3 สังเกตการเก็บเกมการศึกษาเขาที่ใหเรียบรอย   
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ตัวอยาง 
แผนการจัดกิจกรรมการเลนเกมการศึกษาเนนภาษา 

     

เน้ือหา 
 1. มีดังน้ี เกมการศึกษา ที่มีคําวา  พอ แม ตา ยาย ลุง ปา ปู ยา ฉัน รัก 
 2. เกมการศึกษาที่เคยเลนมาแลว  
จุดประสงค 
 1. เพ่ือฝกพัฒนาทักษะทางการอาน 
 2. เด็กสามารถเรียงคําและเชื่อมโยงเปนประโยคที่มีความหมายได  
 3. ทักษะการสังเกตเปรียบเทียบ ลักษณะรูปราง ภาพ สัญลักษณกับคํา 
 4. ทักษะการหาความสัมพันธระหวางภาพกับสัญลักษณ 
 5. เพ่ือเกิดความสนุกสนาน 
 6. เพ่ือใหมีระเบียบวินัยในการจัดเก็บหลังจากเลิกเลนแลว 
 

ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม 
  ข้ันนํา 
  ครูแนะนําใหเด็กรูจักเกมครอบครัวของฉัน  และวิธีการในการเลนเกมโดยสาธิตหรือ
อธิบาย และเปดโอกาสใหเด็กซักถามจนเขาใจกอนที่จะใหเด็กเลนเกม 
 ข้ันลงมือเลน 
  1. ใหเด็กเลือกเลนเกมตามความสนใจ อาจจะเปนการเลนเดียวหรือกลุมเล็กก็ได 
  2. ใหเด็กมาหยิบเกมการศึกษาและลงมือเลนเกมใหมและเกมเกา โดยครูคอยให
คําแนะนําและกระตุนใหกําลังใจ  และอาจเขารวมเลนกับเด็ก หากสังเกตวาเด็กยังไมเขาใจวิธีการ
เลน หรือมีปญหาในการเลน 
  3. เม่ือเด็กเลนเกมการศึกษาเสร็จแลวเด็กตองเก็บเกมการศึกษาใหเรียบรอยทุกคร้ัง
กอนที่จะหยิบเกมการศึกษาชุดอ่ืนมาเลน 
 ข้ันสรุป 
  1. เด็กและครูรวมสรุปถึงเน้ือหาของเกมวาในภาพเปนภาพอะไร และมีคําอะไรบาง ที่
เด็ก ๆ เห็นในเกมที่เลน 
  2. เด็กและครูทบทวนการอานคําอีกคร้ัง 
 

การประเมิน  
 1. สังเกตการเลนเกมการศึกษา 
 2. สังเกตพฤติกรรมเด็กในการขณะที่เด็กเลนรายบุคคล 
 3. สังเกตการณเก็บเกมการศึกษาเขาที่ใหเรียบรอย 
 

อุปกรณ  

 1. บัตรภาพกับสัญลักษณขนาด 5.5Ø 6.7 ซ.ม. จํานวน 6 ประโยค  
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เกมจับคูภาพกับคํา 
เกมเครื่องใชในครัว 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

กระทะ 

 
 

กระทะ 
 

 
 

กระทะ 
 

 
 

กระทะ 
 

 
 
 
 

หมอ 

 
 

หมอ 
 

 
 

หมอ 
 

 
 

หมอ 
 

 
 
 
 

จาน 

 
 

จาน 
 

 
 

จาน 
 

 
 

จาน 
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                                                          เกมจับคูภาพกับคํา (2) 
เกมสัตวนารัก 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ลิง นก กระตาย 

เปด กบ แมว 

ปลา 
สุนัข หมี 
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เกมลอตโต 

กระตาย 

สุนัข แมว 

 

กบ 

ปลา 

 

ลงิ 

 

หม ี

 

นก 

 

เปด 
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เกมเครื่องแตงกาย 
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หมวก 
 

รองเทา 

 

ถุงเทา 
 

เสือ้ 

 

กางเกง 
 

ถุงมอื 

 

ผาหม 
 

เขม็ขดั 
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                                                              เกมภาพตัดตอ 
เกมดอกไมแสนงาม 
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ภาพการทํากิจกรรมเกมการศึกษาเนนภาษา 
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