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 The purpose of this research was to study mathematical basic skills of young 
children before and after acquired through geometry  fraction didactic games. 
 The 30 Subjects were 5 – 6 years old in kindergarten 3, second semester, academic 
year 2010 at Jintek School, Under The Office of the Private Education Commission Bangkok. 
Subjects were selected by simple random sampling.  The experiment was carried by the 

researcher  for 8 weeks, 3 days a week and 40 minutes per day, totally 24 times. 
 The research instruments were Mathematics Basic Skills Test which has reliability at 
.89 and 60 geometry fraction didactic games developed by the researcher.  The study was 
The One Group Pretest - Posttest Design.  The data was analyzed by t – test  for dependent 
samples 
 The results revealed that mathematics basic skills of preschool children acquired 
through geometry  fraction didactic games increased significantly difference  at .01 level.  The 
average score was increased form fare to good level as a whole and in each aspects. 
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ประกาศคุณูปการ 
 
 ปริญญานิพนธฉบบัน้ี สําเรจ็ลุลวงไดดวยดี เพราะผูวิจัยไดรับความเมตตากรุณาจากอาจารย 
ดร.พัฒนา ชัชพงศ ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ผูชวยศาสตราจารยจิราภรณ บุญสง  
กรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธใหคําปรึกษาแนะนําดานสถิต ิทานทั้งสองไดเสียสละเวลาอันมีคาเพื่อให
คําปรึกษาแนะนําในการจัดทาํงานวิจัยน้ีทกุขั้นตอนอยางดียิ่ง ขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย ศรียา 
นิยมธรรม และอาจารย ดร.สุจินดา ขจรรุงศิลป กรรมการในการสอบปริญญานิพนธ ที่กรณุาให
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ทําใหปริญญานิพนธฉบบัน้ีสมบูรณยิ่งขึ้น ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง
ไว ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารยอริสรา เจริญวานิช หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยี
ทางการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาจารยกอบกมล ทบบัณฑิต อาจารยวงษเงิน  ปนนอย 
อาจารยวรรณี วัจนสวัสดิ์ อาจารยชนิสรา ใจชัยภูมิ อาจารยจารุวรรณ วงศสิงห ที่กรุณาใหคําแนะนํา
และแกไขขอบกพรองตางๆ เพ่ือพัฒนาเครื่องมือการวจัิยใหมีคุณภาพในการทดลองและเกบ็ขอมูลวิจัย
ครั้งน้ี 
 การเกบ็รวบรวมขอมูลในการทําวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยขอขอบพระคุณคณะผูบริหารและครใูนระดบั
อนุบาลทุกทาน ของโรงเรียนจ้ินเตอะ สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  
กลุมงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ ในความดูแลของสมาคมฮากกาแหงประเทศไทย ที่ใหเวลาและโอกาส
กับผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลไดอยางเต็มที่ทําใหการวิจัยสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 ขอขอบพระคุณคณาจารยสาขาการศึกษาปฐมวัยทุกทานที่ไดกรุณาอบรม สั่งสอนประสิทธิ์
ประสาทวิชาความรู ประสบการณอันมีคุณคาและคําแนะนําตางๆ ที่ทําใหผูวิจัยประสบความสําเร็จใน
การศึกษา และขอขอบพระคุณพ่ี เพ่ือนนิสิตปริญญาโทสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ทุกทานที่เปนกําลังใจ
ในการทําปริญญานิพนธจนสําเร็จไดดวยดี 

 
 คุณคาและประโยชนของปริญญานิพนธฉบับน้ี ขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณของบิดา มารดา 
ตลอดจนคณาจารยทุกทานผูประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูแกผูวิจัยทั้งในอดีตและปจจุบันที่มีสวนชวยเหลือ
สนับสนุนใหกําลังใจในการทําปริญญานิพนธครั้งน้ีสําเร็จไปไดดวยดี 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง  
  
  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนส่ิงที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ ประเทศใดที่คนในชาติมคีวามรู  
 ประเทศนั้น ยอมมีความเจริญรุงเรือง ดังนั้นประเทศตางๆ จึงใหความสําคัญตอการพัฒนาคนในชาติ 
 ของตน โดยการใหความสําคัญตอการใหการศึกษาแกคนในชาติ เพราะการศึกษาคือการพัฒนาให 
 คนมคีวามรูที่สามารถสรางตนใหมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูงขึ้น สรางชาติใหอยูอยางมีความสุข  
 และรุงเรืองได  
 
      (สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี.  2542: 86)  
 
 
 เด็กจึงเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคายิ่งเปนผูสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมและความเปนมนุษย
เปนพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ อนาคตของชาติจึงขึ้นอยูกับคุณภาพของเด็กที่สมบูรณ ทัง้ทาง 
ดานรางกาย จิตใจ มีพัฒนาการทุกดานที่เหมาะสมกับวัย จะเปนผูที่สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมใด
อยางมีความสุข เด็กในวัยเริ่มแรกของชีวิตหรือที่เรียกวา “เด็กปฐมวัย คือวัยตั้งแตแรกเกิด ซ่ึงการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยควรตองเร่ิมตนตั้งแตปฐมวัยจนถึง 6 ป 
 คณิตศาสตร เปนทักษะดานหนึ่งที่ควรสงเสริม และจัดประสบการณใหกับเด็ก เน่ืองจาก
คณิตศาสตรเปนวิชาที่มีความเกี่ยวของกับการดํารงชีวิตประจําวัน ถามองไปรอบๆ ตัวจะเห็นวา ชีวิตเรา
เกี่ยวของกับคณิตศาสตรมากมาย เริ่มตั้งแตเลขที่บาน ทะเบียนบาน ทะเบียนรถปฏิทิน นาฬิกา เวลา 
การซื้อขาย การคมนาคม และการติดตอสื่อสาร สิ่งเหลานี้ ลวนเกี่ยวของกับคณิตศาสตรดวยทั้งสิ้น 
(นิตยา ประพฤติกิจ.  2537: 241) ซ่ึงในชวีติประจําวันของเด็กวยักอนประถมศึกษาจะตองเก่ียวของกับ
คณิตศาสตรอยูตลอดเวลา นับตั้งแตตื่นนอนในตอนเชาเด็กรูจักคําวา “เชา” ซ่ึงเปนคําบอกชวงเวลา
เม่ือจะแปรงฟนเด็กจะตองใชการสังเกต เพ่ือจําแนกใหไดวาแปรงสีฟนอันไหนเปนของตน เด็กตองสังเกต
และจดจําตําแหนงของสีของที่ตองใชอยูเปนประจํานอกจากนี้เด็กตองนับจํานวนสิ่งของของใชความคิด
เกี่ยวกับการเปรียบเทียบจํานวนสิ่งของวา กลุมใดมีจํานวนมากวากลุมใด นอยกวา เปนตน (มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมมาธิราช. 2532: 616) ดังน้ัน การฝกใหเด็กเกิดทักษะพื้นฐานในการเรียนรูคณิตศาสตร 
เพราะหลักการทางคณิตศาสตร จะทําใหเด็กรูจักคิดซึ่งสอดคลองกับที่ไดกลาวไววา บลูม (Bloom) ซ่ึง
สอดคลองกับที่ไดกลาวไววา สติปญญาของเด็กเม่ืออายุ 1 ป จะพัฒนารอยละ 20 เม่ืออายุ 4 ป จะพัฒนา
เพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 50 และเม่ืออายุ 6 ป สติปญญาของเด็กจะพัฒนาเปน รอยละ 75 และเพีย เจต (Piaget) 
ยังกลาววา พัฒนาการทางสติปญญาที่เกิดขึ้นในวัยกอนประถมศึกษานี้ จะเปนรากฐานใหแกพัฒนาการ
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ทางสติปญญาในระดับตอไป (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาติ.  2536ก ; อางอิงจาก 
Bloom.  1964: 209 – 225 ; & Piaget.  n.d.) ซ่ึงสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
กลาววา เด็กในชวงอายุ 0 – 6 ป ถือวา เปนโอกาสทองของการเรียนรู เพราะวัยน้ีสมองเจริญเติบโต
อยางรวดเร็ว โดยเฉพาะในชวง 3 ปแรก ถาเด็กไดรับการพัฒนาและไดรับการกระตุนดวยวธิีการที่
ถูกตองแลว จะพัฒนาเซลลสมอง ซ่ึงลวนสงผลตอสตปิญญาความฉลาดและการคิดของเด็ก (สํานกังาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ.  2543: 16) และพัฒนาการทางสติปญญาของเด็กจะพัฒนา
ไดชาหรือเร็ว ขึ้นอยูกับการที่เด็กไดมีโอกาสปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ดังที่ บรูเนอร (Bruner) กลาว
ไวคือ พัฒนาการทางความคดิและสติปญญาจะเกิดขึ้นจากการเรียนรูและขึ้นอยูกับสิง่แวดลอมเปนสําคัญ  
(Bruner; et al.  1966)   
 การฝกทักษะเบื้องตนในดานการคํานวณ  โดยสรางเสริมประสบการณแกเด็กปฐมวัยในการ
เปรียบเทียบรูปทรงตางๆ บอกความแตกตางของขนาด นํ้าหนัก ระยะเวลา จํานวนของสิ่งตางๆ ที่อยู
รอบตัวเด็ก สามารถแยกหมวดหมู เรียงลําดับใหญ-เลก็ หรือสูง-ต่ํา ฯลฯ ทักษะเหลานี้จะชวยใหเด็ก
พรอมที่จะคิดคํานวณในขั้นตอไป (วาโร เพ็งสวัสดิ์.  2542: 72) และทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร
สามารถสอดแทรกไดทุกกิจกรรมดังผลวิจัยของ วัลนา ธรจักร (2544: บทคัดยอ) พบวา เด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดประสบการณดวยกิจกรรมเกมการศึกษาประกอบการประเมินสภาพจริงมีทักษะพ้ืนฐานทาง 
คณิตศาสตรระหวางชวงสปัดาหเพ่ิมขึน้ นอกจากนี้ เมเยสกี้ (Mayesky.  1998: 317 – 320) ไดกลาววา 
การสงเสริมการเรียนรูคณิตศาสตรใหกับเด็กปฐมวัยน้ัน ควรใหเด็กไดเรียนรูอยางเปนธรรมชาตดิวย
ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ไมเครงเครียด จัดใหมีศูนยการเรียนตางๆ ขึ้นภายในหองเรียน เปดโอกาส
ใหเด็กไดคิดหาเหตุผลจากสิ่งที่เปนรูปธรรม 
 เกมการศึกษาเปนกิจกรรมการเรยีนชนิดหนึ่งที่สนบัสนนุทฤษฎีการเรียนรูของเด็ก คอื จัดให 
เด็กไดเรียนรูจากการเลนที่เปนรูปธรรม เกมการศึกษาจงึเปนกิจกรรมการเลนที่ชวยฝกทักษะและชวยให
เด็กเกิดความคดิรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งที่เรยีน นอกจากนี้ยังชวยฝกการแกปญหา การคิดหาเหตุผลการสังเกต
เปรียบเทียบ การจําแนก การจัดหมวดหมู อันเปนทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรดวย (สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ.  2541: 145) ซ่ึงความความสัมพันธและสอดคลองกับ พัฒนา ชัชพงศ 
(2530: 20) ที่กลาววากิจกรรมเกมการศึกษาชวยฝกการสังเกตและคิดหาเหตุผล ฝกการแยกประเภท
และจัดหมวดหมู ฝกการจัดลําดับ ฝกความพรอมในการเรียนสัญลกัษณทางภาษา และคณติศาสตร
เปนการทบทวนเนื้อหาที่เรียน และฝกความรับผิดชอบ  
 วรรณี วัจนสวัสดิ์ (2552: 55) เกมการศึกษาเปนกิจกรรมที่ชวยสงเสริมใหเด็กเกิดการเรียนรู 
พัฒนาไดหลายๆ ดานรวมทั้งชวยพัฒนาทักษะในดานตางๆ โดยเฉพาะทักษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร 
ซ่ึงเปนองคประกอบ และรากฐานสําคัญของกระบวนการพัฒนาทางดานสติปญญา และเกมการศึกษา
เปนสื่อที่ชวยใหผูเลนมีการสังเกตด ีชวยใหมองเห็นสิ่งที่ควรไดเห็น ไดฟง หรือคิดอยางรวดเร็ว เกม
การศึกษาตางจากการเลนอยางอ่ืน เชน การเลนตุกตา เครื่องเลนสนาม หรือเกมทางพลศึกษา ตรงที่วา 
แตละชุดมีวิธีเลนโดยเฉพาะ ผูเลนสามารถตรวจสอบการเลนวาถูกตองหรือไม ไดดวยตนเอง และยัง
เปนผลพลอยไดตามมาอีกหลายประการ เชน ฝกใหเด็กจัดภาพใหขอบเสมอกัน วางเรียงกันเปนชุดๆ 
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ใหเปนระเบียบ นอกจากชวยใหเด็กเปนคนทํางานอยางเปนระเบียบแลว ยังชวยฝกประสาทสัมผัสอีกดวย 
ในการเลนเด็กมักเลนรวมกันหลายคน เด็กเรียนรูการเลนรวมกัน เด็กตองพยายามปรับตนใหเขากับเพ่ือน 
กิจกรรมเชนนี้ชวยใหเด็กไดพัฒนาทั้งทางดานอารมณและสังคมไปดวย (กองวิชาการ.  2537: 1) เกม
การศึกษายังเปนกิจกรรมการเลนที่สงเสริมพัฒนาการทุกดานอันเปนพ้ืนฐานทางความเขาใจ ความคิด
อยางเปนระบบ มีกฎเกณฑ กติกาในแตละหนวยกิจกรรมเหมาะสมตามวัยของผูเลน ซ่ึงบูรณาการ
โดยนําเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรในระดับปฐมวัยที่มีความจําเปนตองฝกทักษะเบื้องตน ตามขอบขายของ
หลักสูตรอยางสอดคลองสัมพันธกัน 
 เกมการศึกษาเปนกิจกรรมที่มีคุณคาแกเด็ก ทั้งทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม ชวย
สรางบรรยากาศที่ดีในการเรียน (วรรณพร ศิลาขาว.  2538: 35) จากงานวิจัยดังกลาวสรุปไดวาทักษะ
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยเปนทักษะทีค่วรไดรับการสงเสริมใหกบัเด็กเปนอยางยิ่ง ผูวิจัย
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาคนควาการเลนเกมการศึกษา เนนเศษสวนของรูปเรขาคณิต ซ่ึงผลจากการวิจัย
ครั้งน้ี จะเปนประโยชนแกครแูละบคุลากรทีเ่กี่ยวของกับเด็กปฐมวยั จะไดใชเปนแนวทางในการจัดกจิกรรม  
เกมการศึกษาเนนเศษสวนของรูปเรขาคณิต เพ่ือใหเกิดการพัฒนาเด็กปฐมวัยอยางม่ันคง และยั่งยืน
สืบไป 
 

ความมุงหมายของการวิจัย  
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมาย ดังน้ี 
 1. เพ่ือเปรียบเทยีบทักษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรของเด็กปฐมวยักอนและหลังการเลนเกม
การศึกษาที่เนนเศษสวนของรูปเรขาคณิต  
 2. เพ่ือศึกษาระดับและการเปลีย่นแปลงทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยกอน
และหลังการเลนเกมการศึกษาที่เนนเศษสวนของรูปเรขาคณิต  
 

ความสําคัญของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาผลของการสงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรจากการเลนเกมการศึกษา เนน
เศษสวนของรูปเรขาคณิต การเปรียบเทียบ การจําแนก การจัดหมวดหมู การเรียงลําดับ การบอกตําแหนง  
การนับเลข ของเด็กปฐมวัย ซ่ึงจะเปนแนวทางในการสงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็ก
ปฐมวัย สําหรับครู ผูปกครอง และผูที่เกี่ยวของกับการศึกษา  
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย  
  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี เปนนักเรียนชาย – หญิง อายุระหวาง 5 – 6 ป ชั้น
อนุบาล 3 โรงเรียนจ้ินเตอะ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการ
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สงเสริมการศึกษาเอกชน กลุมงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ ในความดูแลของสมาคมฮากกาแหงประเทศไทย  
จํานวน  60 คน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  
  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชาย – หญิง อายุระหวาง 5 – 6 ป ชั้นอนุบาล 3 ภาคเรียนที่ 2 
ปการศึกษา 2552  ของโรงเรียนจ้ินเตอะ  เขตสาทร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักบริหารงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 1 จํานวน 30 คน โดยเลือกกลุมตัวอยาง
ดวยวธิีการสุมอยางงาย (Simples Random Sampling) มา 1 หองเรียน จากจํานวนทั้งหมด 2 หองเรียน   
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1. ตัวแปรอิสระ ไดแก เกมการศึกษาเนนเศษสวนของรูปเรขาคณิต 
  2. ตัวแปรตาม ไดแก ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กนักเรียนชาย – หญิง อายุระหวาง 5 – 6 ป ที่กําลังศึกษาอยู
ในชั้นอนุบาลปที ่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนจ้ินเตอะ เขตสาทรกรุงเทพมหานคร 
สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กลุมงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ ใน
ความดูแลของสามคมฮากกาแหงประเทศไทย 
 2. ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร หมายถงึ การที่เด็กปฐมวัยใชประสาทสัมผัสในการสังเกต
เปรียบเทียบ ขนาด จําแนกในรูปราง ขนาด การจัดหมวดหมู การเรียงลําดับเหตกุารณกอน – หลัง  
และการบอกตําแหนง ซ่ึงเปนพ้ืนฐานของการเรียนรู ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จําแนกทักษะทางคณิตศาสตร
ออกเปน 5 ดาน ดังน้ี 
  2.1 การเปรียบเทียบ เปนความสามารถในการสังเกต และเปรียบเทียบความเหมือน  
ความแตกตางของประเภทสิ่งตางๆ ในเรื่องของ จํานวน (มาก–นอย เทากัน–ไมเทากัน) ขนาด (เล็ก–
กลาง-ใหญ สัน้–ยาว สูง-ต่ํา) ปริมาณ (มาก–นอย หนัก-เบา) รูปราง รูปทรง รูปทรงเรขาคณิต 
(วงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม) 
  2.2 การจัดหมวดหมู เปนการจัดกลุมประเภทของวัสดุ อุปกรณตาง  ๆตามลักษณะคุณสมบัติ
บางประการ เชน ขนาด รูปราง ปริมาณ นําหนัก จํานวน 
  2.3 การเรียงลําดับ เปนการจัดเรียงวัสดุ อุปกรณตางๆ ตามคุณลักษณะ เชน ความสูง 
ความยาว ขนาด นํ้าหนัก จํานวน และการเรียงลําดับกอน – หลังเหตุการณ 
  2.4 การบอกตําแหนง ความสามารถในการบอกตําแหนงของสิ่งของในตําแหนงตางๆ  
บน – ลาง   ใน – นอก  เหนือ – ใต   ซาย – ขวา   กลาง – หนา – ขางหลัง  
  2.5 การรูคาจํานวน คือ ความสามารถในการบงบอกการนบัและแสดงคาของจํานวนของ
ภาพ ซ่ึงทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร ทัง้ 5 ดาน สามารถวัดไดโดยการทดสอบวดัทักษะพืน้ฐานทาง
คณิตศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้น  
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 3. กิจกรรมเกมการศึกษาเนนเศษสวนของรูปเรขาคณิต คือ การที่เด็กไดเลนเกม
เศษสวนพลาสติกอะครลีิกชนิดใส เด็กจะใชทักษะในการสังเกต เปรียบเทียบรูปราง จํานวน การจัด
หมวดหมู การเรียงลําดับ การนับจํานวน ในการเลนเกม ซ่ึงตัดเปนรูปสี่เหลี่ยม ขนาด 5 x 5 น้ิว  
เปนแผนหลัก บนแผนหลักจะมีรูปเรขาคณิตของวงกลม สามเหลี่ยม และสี่เหลี่ยมเต็มรูปปะติดอยู 
เพ่ือใหเด็กไดนําชิ้นยอยซึ่งมีลักษณะเปนเศษสวน จํานวน 2 – 9 ชิ้น มาวางเรียงประกอบกัน เปนรูป
วงกลม สามเหลี่ยม และสี่เหลี่ยมเต็มรูป เม่ือเด็กนํามาเรียงกันเต็มรูปในแผนหลกั จะไดคาเศษสวน

จํานวน 
9
1,

8
1 ,

6
1 ,

5
1 ,

4
1 ,

3
1 ,

2
1  ในการศึกษาครั้งน้ีมีจํานวนเกมทั้งสิ้นประกอบดวยเกมจํานวน 60 เกม 

  การเลนเกมการศึกษาโดยเนนเศษสวนของรูปเรขาคณติ เกมเศษสวนจากพลาสตกิ
อะครีลิกชนิดใส หน่ึงชุดประกอบดวยอุปกรณ 2 สวน คือ แผนหลัก ที่ตัดเปนสี่เหลี่ยม ขนาด  5 x 5 
เปนแผนหลัก บนแผนหลักจะมีรูปเรขาคณิตของวงกลม สามเหลี่ยม และสี่เหลี่ยมเต็มรูปประกบอยู 
เพ่ือใหเด็กไดนําชิ้นยอยขนาด 1 x 1 น้ิว จํานวน 2 – 9 ชิ้น มาวางเรียงประกอบกัน เปนรูปวงกลม 
สามเหลี่ยม และสี่เหลี่ยมเตม็รูป ผูเลนสามารถเลนเปนรายบุคคลหรือเปนรายกลุมก็ได ใชเวลาในการเลน
ประมาณ 40 นาที ในชวงเวลาของการจะจัดกิจกรรมเกมการศึกษา เวลา 13.00 – 13.40 น. สปัดาหละ 
3 วัน วันละ 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 24 ครั้ง โดยมีขั้นตอน ดังน้ี 
  3.1 ขั้นแนะนํา แนะนําใหเด็กรูจักเกมการศึกษาโดยเนนเศษสวนของรูปเรขาคณิต ใหม
โดยบอกชื่อ สวนประกอบจํานวนบัตรเกมและวิธีการเลนเกม 
  3.2 ขั้นลงมือเลน เด็กเลนเกมการศึกษาทีเ่นนเศษสวนของรูปเรขาคณิต โดยมีครูคอย
ดูแลใหกําลังใจ ใหความชวยเหลือ เด็กสามารถเลนเดี่ยวหรือเลนเปนกลุมก็ได เม่ือเด็กเลนเกมการศึกษา 
เนนเศษสวนของรูปเรขาคณิตจบ 1 เกม เด็กสามารถแลกเกมกับเพ่ือน เพ่ือใหเด็กสามารถเลือกเกมอื่น
ชุดตอไปไดอีก เด็กสามารถเลือกเกมการศึกษาเนนเศษสวนของรูปเรขาคณิตไดตามความตองการ       
เม่ือเด็กเลนเกมการศึกษาเนนเศษสวนของรูปเรขาคณติเสร็จแลวเด็กตองเก็บเกมการศึกษา ในแตละชุด
ใหเรียบรอยกอนหยิบเกมในชุดอ่ืนมาเลน 
  3.3 ขั้นสรุป เด็กและครูรวมกันสรุปถึงเกมที่เลน 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 

 

เลนเกมการศึกษาเนนเศษสวนของรปูเรขาคณิต 

ทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร 
• การจําแนกเปรียบเทยีบ 
• การจัดหมวดหมู 
• การเรียงลําดับ 
• การบอกตําแหนง 
• การรูคาจํานวน 
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สมมุติฐานในการวิจัย 
 เด็กปฐมวัยที่เลนเกมการศึกษาเนนเศษสวนของรูปเรขาคณิตมีทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร
สูงขึ้น 

 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ และไดนําเสนอตามหัวขอ
ตอไปน้ี 
  1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
   1.1 พัฒนาการทางสติปญญา 
    1.1.1 ความหมายของพัฒนาการทางสติปญญา 
    1.1.2 องคประกอบของพัฒนาการทางสติปญญา 
    1.1.3 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา 
   1.2 ความหมายของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
   1.3 ความสําคัญของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร   
   1.4 จุดมุงหมายในการเตรียมทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
   1.5 ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
   1.6 หลักการสอนคณิตศาสตรสาํหรับเด็กปฐมวัย 
   1.7 ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรที่เด็กปฐมวัยตองเรียน 
   1.8 แนวทางในการสงเสริมทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร 
   1.9 แนวทางในการสงเสริมทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร  
   1.10 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร 
  2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเกมและเกมการศึกษา 
   2.1 ความหมายของเกม 
   2.2 ประเภทของเกม 
   2.3 ความหมายของเกมการศึกษา 
   2.4 ประเภทของเกมการศึกษา 
   2.5 จุดประสงคของการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
   2.6 หลักในการใชเกมการศึกษา 
   2.7 ประโยชนของเกมการศึกษา 
   2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับเกมการศึกษา 
  3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเกมการศึกษาเนนเศษสวน 
   3.1 ความหมายและความสําคญัของการเลน 
   3.2 ทฤษฎีการเลน 
   3.3 ประเภทของการเลน 
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1. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
 1.1 พัฒนาการทางสติปญญา 
  1.1.1 ความหมายของพัฒนาการ (Development) 
   พัฒนาการของมนุษย เปนกระบวนการตอเน่ืองที่เริ่มตั้งแตปฏิสนธจินถึงการบรรลุ
นิติภาวะ และในหลายกรณกี็ยังพัฒนาตอไปจนตลอดชวีิตพัฒนาการของเด็กแตละคน จะมีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงหลากหลายแตกตางกนั ขึ้นอยูกับพันธุกรรมและประสบการณ พัฒนาการของเดก็ปฐมวัย
ดําเนินไปตามขั้นตอนที่เปนแบบแผน และทิศทางเฉพาะ นอกจากนี้ สิ่งที่ชวยใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ
อยางรวดเร็วก็คือ “ความพรอม” ซ่ึงเด็กแตละคนจะมีความพรอมที่แตกตางกัน ดังน้ัน เด็กปฐมวัยควร
ไดรับการสงเสริมพัฒนาการอยางเหมาะสม จึงจะทาํใหพัฒนาการของเด็กเปนไปอยางเต็มที่ และมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในสวนที่เกี่ยวกบัความหมายของพัฒนาการไดมีผูใหความหมายไวตาง กนัดังน้ี 
   พูนสุข บุณยสวัสดิ์ (2523: 2) กลาววา “พัฒนาการ” หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทั้ง
ทางดานโครงสรางและแบบแผนของอินทรียทุกสวน ซ่ึงจะกาวหนาไปเรื่อยๆ ตามขั้นตอนที่ควรจะเปน
ทําใหเด็กมีลักษณะความสามารถใหมๆ เกิดขึ้น อันจะมีผลใหเด็กเจริญกาวหนายิง่ขึ้นเปนลําดบั ทั้ง
ทางรางกาย สติปญญา ภาษา อารมณ และสังคม ฉวีวรรณ กินาวงศ (2526: 25) กลาววา “พัฒนาการ” 
ในความหมายเชิงจิตวทิยา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงลกัษณะของบุคคลทั้งในดานโครงสราง (Structure) 
และแบบแผน (Patterns) ของรางกายและพฤติกรรมที่แสดงออก ซ่ึงจะดําเนินเปนขั้นๆ ไปตั้งแตแรก
เกิดจนเปนผูใหญ และเปนแบบฉบับที่สอดคลองกนัใน 4 ดาน ไดแก พัฒนาการทาง ดานรางกาย (Physical 
Development) พัฒนาการทางสติปญญา (Intellectual Development) พัฒนาการทางอารมณ (Emotional 
Development) พัฒนาการทางสังคมและการปรบัตัว (Social Development) เพ็ญศร ีพิชัยสนธ ิ(2528: 
261) กลาววา “พัฒนาการ” หมายถึง การเพิ่มทางความสามารถหรือการทําสิ่งที่สลับซับซอนขึ้นเปน
กระบวนการเปลี่ยนแปลง โดยศักยภาพของแตละบุคคลที่คลี่คลายและปรากฏออกมาใหเปนสิ่งใหมใน
รูปของคุณภาพ ความสามารถ และลักษณะเฉพาะตวัหรือสันดานที่เกิดจากการเจริญเติบโตถึงวฒิุภาวะ 
การไดเรียนรู และการไดประสบความสําเร็จ เปนกระบวนการตั้งแตปฏิสนธิจนตายไมมีการยอนกลับ  
   คารเตอร ว ีกูด (Carter V. Good.  1973) ไดใหความหมาย”พัฒนาการ” วาหมายถงึ 
การเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางการทํางาน การจัดระเบียบสวนตางๆ ของรางกาย ซ่ึงทําใหมีการเพิ่มพูน
ทั้งดานขนาดความแตกตาง ความสลบัซับซอน การผสมกลมกลนื ขีดความสามารถ ประสิทธิภาพหรือ
กอใหเกิดความเพิ่มพูนภาวะสุดถึงขีด รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่มีความคงทนถาวร อันเนื่องมาจาก
การเรียนรูที่ยาวนาน ซ่ึงอาจเปนการเรียนรูที่มีจุดมุงหมาย หรือเกิดขึ้นตามเหตุการณมาสโซเกลีย 
(Massoglia. 1977: 116) ไดใหคําจํากัดความของ “พัฒนาการของเด็ก” (Child Development) เอาไววา
หมายถึง กระบวนการ หรือลําดับขั้นตอนซึ่งเกิดขึ้นในตัวเด็กตลอดระยะ เวลาที่เด็กมีการเปลี่ยนแปลง
จากเด็กทารกที่ไมสามารถชวยตวัเองไดเปนบุคคลที่ชวยตนเองได จะเห็นไดวา พัฒนาการเปนกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ของมนุษย อยางเปนลําดบัขัน้ตอน ที่เปนไปอยางมีแบบฉบบัและในทศิทาง
ที่ตอเน่ือง ตั้งแตแรกเกิดจนตาย ทั้งทางรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา 
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  1.1.2 องคประกอบที่เก่ียวของกับพัฒนาการเด็ก 
   พัชรี สวนแกว (2538: 28) กลาวถึง องคประกอบของพัฒนาการของมนุษยวา จะ
เกี่ยวของกับกระบวนการพื้นฐาน 2 อยาง คือ 
    1. วุฒิภาวะ (Maturation) หมายถึง ผลรวมทีเ่กิดอิทธิพลของยีนส ซ่ึงถายทอด
ทางพันธุกรรม ซ่ึงเปนตวัควบคุมแบบแผนของรางกายอนัจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตางๆ  
ในระดบัอายุตางๆ โดยไมตองอาศัยประสบการณหรือการเรียนรูที่อยูภายใตสภาวะแวดลอมทีป่กติ เชน 
เด็กเม่ือถงึระยะหนึ่งก็จะคลานได และเมื่อกลามเนื้อหรือโครงกระดกูเจรญิแข็งแรงก็พรอมจะเดินได เปนตน 
    2. การเรียนรู (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเปนผลเนื่อง 
มาจากประสบการณ หรือการฝกหัด หรือการฝกหัดนั้นคือกิจกรรมตางๆ ที่เด็กไดกระทําหรือการเรียน
ของเดก็ตองการการฝกหัด การทดลอง เพ่ือเปลี่ยนแปลงในดานกิจกรรม ซ่ึงมีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางทางรางกายและพฤติกรรมของเด็กอีกดวย การเรยีนรูทาํใหเด็กมีประสบการณตางๆ เพ่ิมขึ้น 
เพราะเด็กไดทํากิจกรรมตางๆ ไดเห็น ไดฟง และไดสัมผัส จึงเปนองคประกอบที่สําคัญที่ทาํใหเกิด
การพัฒนาขึ้น ดังน้ันพัฒนาการของเด็กจะเกิดขึ้น เม่ือมีความพรอมทั้งกระบวนการพื้นฐาน 2 อยาง 
น่ันคือ วุฒิภาวะและการเรียนรู ซ่ึงกระบวนการทั้งสองตองสอดผสานกัน จึงจะสงผลตอพัฒนาการของเด็ก 
  1.1.3 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา  สําหรับทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพัฒนาการทาง
สติปญญาที่จะกลาวถึง  ไดแก  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจตและทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติปญญาของบรูเนอร 
   1.1.3.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต (Piaget.  1969: 92 – 96)  
เพียเจต กลาววา เด็กจะเรียนรูสิ่งตางๆ รอบตัว โดยอาศัยกระบวนการทํางานที่สําคัญของโครงสราง
ทางสติปญญา 2 กระบวนการ คือ กระบวนการซึมซับประสบการณ (Assimilation) คือ กระบวนการที่
พยายามจะนําเอาขอมูลที่ไดรับจากสิ่งแวดลอมมาปรับใหเขากับสิ่งแวดลอม โดยการซึมซับประสบการณ
ตามระดับสติปญญาที่จะสามารถรับรูตอสิ่งน้ัน  ๆได และกระบวนการปรับขยายโครงสราง (Accommodation) 
คือ กระบวนการที่บุคคลปรับโครงสรางทางสติปญญาของตนเอง ใหเหมาะสมกับประสบการณที่ไดรับ
เขาไป กระบวนการทั้งสองนี้จะทํางานรวมกันตลอดเวลา เพ่ือใหเกิดความสมดุลในโครงสรางความคิด  
(Equilibrium) เพียเจต (Piaget) ไดแบงขั้นพัฒนาการทางสติปญญาออกเปน 4 ขั้น ตามลําดับ ดังน้ี 
    1.1.3.1.1 ขั้นประสาทสมัผัสและการเคลื่อนไหว (Sensorimotor Stage) เริ่ม
ตั้งแตแรกเกิดถึง 2 ป เปนชวงที่เด็กยังไมสามารถใชภาษาหรือสัญลกัษณ เด็กเรียนรูโดยใชประสาท
สัมผัส เชน ปาก หู ตา สัมผัสจับตองสิ่งแวดลอมรอบตัว   
    1.1.3.1.2 ขั้นความคิดกอนเกิดปฏิบัติการ (Pre - Operation Stage) อายุระหวาง  
2 – 6 ป เปนชวงที่เด็กยังไมเขาใจสิ่งตาง  ๆไดอยางเต็มที่เด็กจะเริ่มเรียนรูภาษาพูด สัญลักษณ  เครื่องหมาย 
ทาทางในการสื่อความหมาย รูจักสิ่งที่เปนตัวแทน (Representation) โครงสรางสติปญญาแบบงายๆ 
สามารถหาเหตุผลอางอิงได มีความเชื่อในความคิดของตนอยางมาก ยึดตนเองเปนศูนยกลาง (Egocentric)  
และชอบเลียนแบบผูใหญ   
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    1.1.3.1. 3 ขั้นปฏิบัติการคิดแบบรูปธรรม (Concrete Operation Stage) อายุ
ระหวาง 7 – 11 ป เปนชวงที่เด็กสามารถคิดอยางเปนระบบ รับรูรูปธรรมไดดี สามารถใชเหตุผลใน
การตัดสินใจ สรางกฎเกณฑและเห็นความสัมพันธของสิ่งตางๆ เปนนามธรรมได 
    1.1.3.1. 4 ขั้นปฏิบตัิการคิดแบบนามธรรม (Formal Operation Stage) อายุ
ระหวาง 11 – 16 ป เปนชวงที่เด็กสามารถเขาใจสิ่งที่เปนนามธรรม รูจักคิดหาเหตุผล มีระบบ คาดคะเน  
ตั้งสมมุติฐาน แกปญหา พัฒนาสติปญญาอยางสมบูรณ มีความคิดเทาผูใหญ แตจะแตกตางในดาน
คุณภาพ เน่ืองจากประสบการณที่แตกตางกัน (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ.  2545: 39)  
  จากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต (Piaget) สรุปไดวา เด็กปฐมวัยอยูใน
ขั้นความคิดกอนเกิดปฏิบัตกิาร (Pre - Operation Stage) ซ่ึงเด็กเริ่มมีพัฒนาการทางภาษาและความคิด 
แตยังไมสามารถคิดหาเหตผุลไดสมบูรณ มีความเชื่อจากความคิดของตน เรียนรูจากสัญลกัษณ และ
สามารถบอกชื่อสิ่งตางๆ รอบๆ ตัวได   
   1.1.3.1.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของบรูเนอร (Bruner.  1966: 46 – 48) 
บรูเนอร กลาววา การเรียนรูของเดก็เกิดจากกระบวนการทํางานภายในอินทรีย (Organism) โดยเนน
ความสําคัญของสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมที่จะชวยสงผลตอพัฒนาการทางสติปญญาของเด็ก บรูเนอร 
(Bruner) เชื่อวา การจัดประสบการณของครูจะชวยใหเด็กเกิดความพรอมที่จะเรียนตอไป โดยการจัด
กิจกรรมการเรยีนการสอนของครูน้ันตองสอดคลองกับพัฒนาการและความสามารถของเด็ก สอนใหเด็ก 
ไดรับประสบการณตรงดวยการลงมือกระทําดวยตนเอง เพ่ือใหเกิดการเรยีนรูอยางมปีระสิทธิภาพ บรูเนอร 
(Bruner) ไดแบงพัฒนาการทางสติปญญาออกเปน  3 ขั้น ดังน้ีคือ   
    1.1.3.1.2.1 ขั้นการเรียนรูดวยการกระทาํ (Enactive Stage) เปรียบไดกับขั้น 
ประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว (Sensorimotor Stage) ของเพยีเจต เปนขั้นที่เด็กไดเรียนรูและเขาใจ
สิ่งแวดลอมจากการกระทําและการใชประสาทสัมผัส 
    1.1.3.1.2.2 ขั้นการเรียนรูดวยการจินตนาการ (Iconic Stage) เปรียบไดกับขั้น
ความคิดกอนเกิดปฏิบัตกิาร (Pre - Operation Stage) ของเพียเจต เปนขั้นที่เด็กเกี่ยวของกบัความจริง
มากขึ้น ความสามารถในการคิดยังไมลึกซึ้งและยังไมสามารถจําแนกสิ่งตางๆ ไดอยางมีเหตุผล มีการใช
จินตนาการบาง   
    1.1.3.1.2.3 ขั้นการเรียนรูโดยใชสัญลักษณ (Symbolic Stage) เปรียบไดกับขั้น
ปฏิบตัิ การคดิแบบรปูธรรม (Concrete Operation Stage) และขัน้ปฏบิัติการคิดแบบนามธรรม (Formal 
Operation Stage) ของเพียเจต เปนขั้นที่เด็กสามารถคิดไดอยางอิสระโดยใชภาษาหรือสัญลักษณ
เปนเครื่องมือในการคิดและถายทอดประสบการณ เร่ิมมีความเขาใจสิ่งตางๆ ไดอยางมีเหตุผล โดยถือวา
เปนขั้นสูงสุดของการพัฒนาสติปญญา 
  สิ่งสําคัญในการสงเสริมพัฒนาการทางสตปิญญาสําหรับเด็กปฐมวัย ยังมีอีกหลายดาน 
เชน การสนับสนุนใหกําลังใจแกเด็กในการใชภาษาที่เหมาะสม ในการบอกหรืออธิบายขอมูลตางๆ ที่
เด็กตองการสื่อ สรางใยเชื่อมโยงการสนเทศที่เปนพ้ืนฐานความรูของเด็กดวยการเลานิทาน เพ่ือสราง
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การเชื่อมโยงความคิด กระตุนความจําเด็กสั้นๆ เปนระยะๆ กระตุนความจํายาวของเด็ก เอ้ืออํานวยให
เด็กสะทอนประสบการณที่เด็กพบ เชน ดูละครแลวใหเลาเรื่องราว และการใหโอกาสเด็กในการแกปญหา   
 จากหลักการในการสงเสริมพัฒนาการทางสติปญญาสําหรับเด็กปฐมวัย สรุปไดวา ในการจัด 
ประสบการณหรือกิจกรรมการเรียนการสอนใหแกเด็ก ครูควรใชคําถามปลายเปด เปดโอกาสใหเด็ก ได 
เลือกทํากิจกรรมตามความสนใจ ฝกใหคิดแกปญหา ใชการเสริมแรงอยางเหมาะสม ตลอดจนจัดประสบการณ
ที่หลากหลายใหสอดคลองกบัความแตกตางระหวางบคุคล เพ่ือที่จะชวยใหเด็กเกดิการเรียนรูอยางเต็ม
ตามศักยภาพและชวยสงเสริมพัฒนาการทางสติปญญาไปสูระดับสูงตอไป 
   งานวิจัยที่เก่ียวของกับพัฒนาการทางสติปญญา    
    งานวิจัยในตางประเทศ   
     ดอแนลตสนั และ มาการเรต็ (Donaldson; & Magaret.  1968: 461 – 471) 
ไดศึกษาความเขาใจของเด็กในเรื่องการจําแนกความแตกตางของจํานวนมากกวา - นอยกวา กับเด็ก
อายุ  3 – 4 ป จํานวน 15 คน ผลจากการศึกษาพบวา เด็กสามารถเขาใจคําวา “มากกวา” และ “นอยกวา” 
ไดแตมีแนวโนมวาเด็กจะเขาใจความหมายของคําวา “มากกวา” ไดดีกวาคําวา “นอยกวา”   
     แวนซ (Vance. 1978: 148) ไดเสนอแนวการจัดประสบการณทางเรขาคณิต
เบื้องตนใหกับเด็กปฐมวัยไววา ครูควรสอนรูปเรขาคณิตใหกับเด็ก เพราะวัสดุเกือบทุกชนิดมีคุณสมบัติ
ทางรูปเรขาคณิต ควรใหเด็กไดสํารวจ สังเกตสิ่งแวดลอม การเลนดวยอุปกรณ เพ่ือใหเกิดความเขาใจ
ในเรื่องตําแหนง รูปรางและขนาด รูปเรขาคณิตชวยใหเด็กสามารถจําลองสิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวได และ
กิจกรรมที่จัดเพื่อใหเด็กเกิดการเรียนรูสวนใหญมักเปนวัสดุที่มีรูปรางและรูปทรงเรขาคณิตทั้งสิ้น 
     กมิทโรว (Gmitrov.  2003: บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบความแตกตาง
ทางสติปญญาของเด็กปฐมวัยที่มีอายุระหวาง 3 – 6 ป ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนแบบครูเปนผูชี้แนะ
และแบบอิสระ ผลการวิจัยพบวา เด็กกลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมแบบครูเปนผูชีแ้นะ จะมีพัฒนาการ
ทางสติปญญาสูงกวาเด็กกลุมที่ไดเลนแบบอิสระ ทั้งนี้เน่ืองจากระหวางการเลนของกลุมที่มีครูเปนผูชี้แนะ  
ครูจะชวยเนนกระบวนการเลนใหมีความหมายมากขึ้น จึงเปนผลทําใหเด็กกลุมน้ีมีพัฒนาการทางสตปิญญา
สูงกวาเด็กที่ไดเลนแบบอิสระ 
 1.2 ความหมายของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย 
  บรีเวอร (Brewer.  1995: 98) กลาววา คณิตศาสตรเปนแนวทางของประสบการณ และ
ความเห็นตางๆ ที่เกี่ยวกับโลก เปนแนวทางในการแกปญหาที่เกี่ยวกับความเขาใจเรื่องจํานวนหนาที่ 
และความสัมพันธของสิ่งของ เม่ือเด็กโตและมีพัฒนาการขึ้นกิจกรรมเกี่ยวกับคณิตศาสตรก็จะเปลี่ยนแปลง
ไป เด็กจะไดสํารวจ เริ่มเขากลุม มีการเปรียบเทียบ และเม่ือมีความพรอมเรื่องความคิดรวบยอดเรื่อง
คณิตศาสตรเด็กจะสามารถบันทึกสิ่งที่คนพบโดยใชสัญลักษณทางคณิตศาสตร 
  เทเลอร (นิตยา ประพฤติกิจ.  2537: 4; อางอิงจาก Tayler.  1985) กลาววา คณิตศาสตร
เปนสวนหนึ่งของชีวติประจําวันที่สาํคัญเปดโอกาสใหเด็กไดใชชีวติคนควา แกปญหาและเรียนรูดวยตนเอง 
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โดยจัดประสบการณที่เหมาะสมใหกับเด็ก และตองคํานึงวาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร
น้ันขึ้นอยูกับระบบพัฒนาการของเด็กดวย 
  เมเยสกี ้(Mayesky.  1998: 317) ไดกลาวถึงทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรไววา ความเขาใจ
ทางคณิตศาสตรเกี่ยวกับตัวเลขของเด็ก จะพัฒนาอยางเปนขั้นตอนเชนเดียวกับการเจริญเติบโตของ
รางกาย โดยเริ่มจากการที่เด็กใชคณิตศาสตรอยางงาย จากความคิดของตน แลวคอยๆ พัฒนาถึง
กระบวนการคดิแบบคณิตศาสตรอยางถูกตอง 
  กุลยา ตันติผลาชิวะ (2545: 158)  กลาววา คณิตศาสตรสาํหรับเด็กปฐมวัย หมายถึง 
การเรียนรูดวยการสงเสริมประสบการณเกี่ยวกับคณิตศาสตรที่เปนพ้ืนฐานสําหรับเด็ก 6 ขวบ ซ่ึงตางจาก
คณิตศาสตรสาํหรับผูใหญ คณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย เปนความเขาใจ จํานวนการปฏิบัตเิกี่ยวกับ
จํานวน หนาที่ และความสัมพันธของจํานวนความเปนไปได และการวัดทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย
จะเนนไปที่การจัดจําแนกสิ่งตางๆ การเปรียบเทียบ และการเรียนรูสัญลักษณของคณิตศาสตร ซ่ึงเด็ก
จะเรียนรูไดจากกิจกรรมปฏิบัติการจากความหมายดังกลาววาขางตน 
  เพ็ญจันทร เงียบประเสริฐ (2542: 9) กลาววา คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย ก็คือ 
ประสบการณจริงทางคณิตศาสตรในชีวติประจําวันของเด็ก และกิจกรรมที่ครูจัดขึ้น เพ่ือสรางความรู และ
ทักษะที่เหมาะสมกับวัยทางคณิตศาสตร ทัง้น้ีการจัดประสบการณและการจัดกิจกรรมจะตองมีการวางแผน
และเตรียมการอยางดี และมุงเนนการทํางานเปนกลุมแบบมีสวนรวม โดยเนนเด็กเปนศูนยกลาง เพ่ือให
โอกาสเด็กไดสรางความรูและทักษะ ปลูกฝงใหเด็กรูจักการคนควา และแกปญหาอยางสนุกสนาน มีทักษะ
และความรูทางคณิตศาสตรที่เปนพ้ืนฐานการศึกษาที่สูงขึ้น และสามารถนํา ไปใชในชีวิตประจําวันได
ตอไป 
  นิตยา ประพฤติกิจ (2541: 3) กลาววา คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย เปนเรื่องหนึ่งที่
นอกจากจะตองอาศัยสถานการณในชีวิตประจําวันของเด็กในการสงเสริมความเขาใจ เกี่ยวกับคณิตศาสตร
แลวยังอาศัยการจัดกิจกรรมที่มีการวางแผน และเตรียมการอยางดีจากครู เพ่ือใหโอกาสแกเด็กไดคนควา 
แกปญหา ไดเรียนรู และพัฒนาความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคณิตศาสตร มีทักษะและมีความรูทางคณิตศาสตร
ที่เปนพ้ืนฐาน สําหรับการศึกษาที่สูงขึ้นและใชในชีวิต ประจําวันตอไป 
 สรุปไดวา ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย หมายถึง กระบวนการเรียนรู 
ความเขาใจเกี่ยวกับคณิตศาสตร ดานการสังเกต การจําแนก การเปรียบเทียบ การเรียนรูสัญลักษณ
ของคณิตศาสตร เพ่ือสงเสริมใหเด็กไดมีโอกาสสรางความรู ความเขาใจ เรียนรูจากการกระทํา  เปน
การสงเสริมใหเด็กรูจักคนควาแกปญหาเปนพ้ืนฐานสําหรับการศึกษาที่สูงขึ้น สามารถนําไปใชในชีวิต  
ประจําวันได 
 1.3 ความสําคัญของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
  ชมนาด เชื้อสวุรรณทว ี(2542: 3) ไดกลาวถึงความสําคัญของคณิตศาสตรไววา คณิตศาสตร
เปนวิชาที่เกี่ยวของกับความคิด เปนโครงสรางที่มีเหตุผล และสามารถนําคณิตศาสตรไปแกปญหา ใน
วิทยาศาสตรสาขาอื่น คณิตศาสตรเปนศิลปะอยางหนึ่ง ชวยสรางสรรคจิตใจของมนุษยฝกใหคิด อยาง
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มีระเบียบแบบแผน คณิตศาสตรไมใชสิ่งทีเ่กี่ยวของกับทกัษะทางคํานวณแตเพียงอยางเดียวหรือไมไดมี 
ความหมายเพียงตัวเลขสัญลักษณเทานั้น ยังชวยสงเสริมการสราง และใชหลักการรูจักการคาดคะเน
ชวยในการแกปญหาทางคณิตศาสตร และจากความแตกตางระหวางบุคคล ควรสงเสรมิใหผูเรียนสามารถ
คิดอยางอิสระบนความสมเหตุสมผล ไมจํากัดวาการคิดคํานวณตองออกมาเพียงคําตอบเดียว หรือมี
วิธีการเดียว 
 สรุปไดวา คณิตศาสตรเปนสิ่งสําคัญในชีวิตประจําวันของมนุษย เปนเครื่องมือในการเรียนรู
วิขาอ่ืนๆ คณิตศาสตรทําใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล และจําเปนรูจักการแกปญหา
ตางๆ ไดดี ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร จึงเปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่ง เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการ
เรียนรูตอไป 
 1.4 จุดมุงหมายในการเตรียมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
  การเตรียมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสาํหรับเด็กปฐมวัย ไดมีนักการศึกษาใหแนวคิด
เกี่ยวกับจุดมุงหมายไว ดังน้ี 
  ลีพเปอร และ คณะ (Leeper; & et al.  1974: 237) ไดกลาวถึงจุดหมายของการสอน
คณิตศาสตรไว ดังน้ี 
   1. สงเสริมความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดทางคณิตศาสตร 
   2. สงเสริมความสามารถในการแกปญหา 
   3. สงเสริมเทคนิคและทักษะในการคิดคํานวณ 
   4. สรางเสริมบรรยากาศในการคิดอยางสรางสรรค 
   5. สรางเสริมโปรแกรมตางชนิดใหสอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคล 
  นิตยา ประพฤติกิจ (2541: 3) ไดกําหนดจุดมุงหมายในการสอนคณิตศาสตร ในระดับ 
เด็กปฐมวัยศกึษาไว ดังน้ี 
   1. เพ่ือพัฒนาความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคณิตศาสตร (Mathematical Concepts)  
เชน การบวกหรือการเพิ่ม การลดหรือการลบ 
   2. เพ่ือใหเด็กรูจักการใชกระบวนการ (Process) ในการหาคําตอบ เชน เม่ือเด็ก
บอกวา “กิ่ง” หนักกวา “ดาว” แตบางคนบอกวา “ดาว” หนักกวา “กิ่ง” เพ่ือใหไดคําตอบที่ถกูตองมีการ
ชั่งนํ้าหนักและบันทึกน้ําหนัก 
   3. เพ่ือใหเด็กมีความเขาใจ (Understanding) พ้ืนฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร เชน  
รูจักคําศัพท และสัญลักษณทางคณิตศาสตรขั้นตน 
   4. เพ่ือใหเด็กฝกฝนทกัษะ (Skills) คณิตศาสตรพ้ืนฐาน เชน การนบั การวัด การจบัคู 
การจัดประเภท การเปรียบเทียบ การลําดับ เปนตน 
   5. เพ่ือสงเสริมใหเด็กคนควาหาคําตอบ (Explore) ดวยตนเอง 
   6. เพ่ือสงเสริมใหเด็กมีความรู (Knowledge) และอยากคนควาทดลอง (Experiment) 



 14 

  เพ็ญจันทร เงียบประเสริฐ (2542: 13) ไดกําหนดจุดมุงหมายของการสอนคณิตศาสตร  
ควรประกอบดวยลักษณะตางๆ ดังตอไปน้ี 
   1. ใหมีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร 
   2. ใหมีทักษะในการคิดคํานวณ 
   3. ใหมีความเขาใจคณิตศาสตร และใชสื่อสารได 
   4. ใหสามารถใชเหตุผลแกปญหาได 
   5. ใหเห็นคุณคา มีความมั่งใจและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร 
  กุลยา ตันติผลาชีวะ (2547ก: 160) ไดกลาวถึงจุดประสงคของการจัดกจิกรรมการเรียนรู
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร ที่สําคัญสําหรับเด็ก มีดังน้ี 
   1. สรางเสริมประสบการณใหเกิดในทัศนคณิตศาสตร วาเปนเรื่องเก่ียวกับตัวเลข
และเหตผุล 
   2. สรางความคุนเคยกับตัวเลข การนับ การเพิ่ม การลด 
   3. สรางเสริมความคิดเชิงตรรกะ หรือเหตุผลจากการมีความสามารถในการใชเหตุผล
ในการเปรียบเทียบ การจัดประเภท รูเวลา รูตําแหนง รูรูปทรง และขนาด 
   4. ฝกทักษะในการคิดคํานวณจากการเรยีนรูการนับ การเปรียบเทียบ หรือการจําแนก 
และรับรูแกปญหา 
   5. พัฒนาเจตคติที่ดีตอการเรียนรูคณิตศาสตร 
  จุดมุงหมายดังกลาว สรุปไดวา การเตรียมความพรอมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรใน
ระดับเด็กปฐมวัยเปนการเตรียมเด็กใหพรอมที่จะเรียนรูคณิตศาสตรในระดับสูงขึ้น เปนการฝกฝนให
รูจักการใชเหตผุลในการเปรยีบเทียบมีทักษะในการแกปญหา เพ่ือใหเกิดความคิดรวบยอดทางคณติศาสตร
และมีเจตคติที่ดีตอการเรียนคณิตศาสตร และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันตอไปได 
 1.5 ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
  นิตยา ประพฤติกิจ (2541: 17 – 19) ไดกลาววา ขอบขายของคณิตศาสตร ในระดับ
ปฐมวัยควรประกอบดวยทักษะ ดังตอไปนี้ 
   1. การนับ (Counting) เปนคณิตศาสตรเกี่ยวกับตัวเลขอันดับแรกที่เด็กรูจักเปน
การนับอยางมีความหมาย  เชน การนับตามลําดับตั้งแต 1 – 10 หรือมากกวานั้น 
   2. ตัวเลข (Number) เปนการใหเด็กรูจักตัวเลขที่เห็น หรือใชอยูในชีวิตประจําวัน
ใหเด็กเลนของเลนที่เกี่ยวกบัตวัเลข ใหเด็กไดนับและคิดเองโดยครูเปนผูวางแผนจัดกิจกรรม อาจมี
การเปรียบเทยีบ แทรกเขาไปดวย เชน มากกวา นอยกวา ฯลฯ 
   3. การจับคู (Matching) เปนการฝกฝนใหเด็กรูจักการสังเกตลักษณะตางๆ และ
จับคูสิ่งที่เขาคูกัน เหมือนกัน หรืออยูประเภทเดียวกัน 
   4. การจัดประเภท (Classification) เปนการฝกฝนใหเด็กรูจักการสังเกตคุณสมบัติ  
สิ่งตางๆ วามีความแตกตาง หรือเหมือนกันในบางเรื่อง และสามารถจัดเปนประเภทตางๆ ได 
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   5. การเปรยีบเทยีบ (Comparing) เด็กจะตองมีการสบืเสาะและอาศยัความสัมพันธ  
ระหวางของสองสิ่งหรือมากกวา รูจักใชคําศัพท เชน ยาวกวา สั้นกวา เบากวา ฯลฯ 
   6. การจัดลําดับ (Ordering) เปนเพียงการจัดสิ่งของชุดหนึ่งๆ ตามคําสั่ง หรือตาม
กฎ เชน จัดบล็อก 5 แทง ที่มีความยาวไมเทากัน ใหเรียงตามลําดับจากสูงไปต่ําหรือ จากสั้นไปยาว ฯลฯ 
   7. รูปทรง หรือ เน้ือที่ (Shape and Space) นอกจากใหเด็กไดเรียนรูเรื่องรูปทรง
และเนื้อที่จากการเลนตามปกติแลว ครูยังตองจัดประสบการณ ใหเด็กไดเรียนรูเกี่ยวกับ วงกลม สามเหลี่ยม 
สี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผา ความลึกตื้น กวางและแคบ 
   8. การวัด (Measurement) มักใหเด็กลงมือวัดดวยตนเอง ใหรูจัดความยาว และระยะ 
รูจักการชั่งนํ้าหนัก และรูจักการประมาณอยางคราวๆ กอนที่เด็กจะรูจักการวัด ควรใหเด็ก ไดฝกฝน
การเปรียบเทียบ และการจัดลําดับมากอน 
   9. เซต (Set) เปนการสอนเรื่องเซตอยางงายๆ จากสิ่งรอบๆ ตัว มีการเชือ่มโยงกบั
สภาพรวม เชน รองเทา กับ ถุงเทา ถือวาเปนหนึ่งเซต หรือ หองเรียนมีบุคคลหลายประเภทแยกเปน
เซตได 3 เซต คือ นักเรียน ครูประจําชั้น ครูชวยสอน เปนตน 
   10. เศษสวน (Fraction) ปกติแลวการเรียนเศษสวนมักเริ่มในช้ันประถมศกึษาปที ่1 
แตครปูฐมวัยสามารถสอนไดโดยเนนสวนรวม (The Whole Object) ใหเด็กเห็นกอนมีการลงมือปฏิบัต ิ
เพ่ือใหเด็กไดเขาใจความหมาย และมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับครึ่ง 
   11. การทําตามแบบหรือลวดลาย (Patterning) เปนการพัฒนาใหเด็กจดจํารูปแบบ
หรือลวดลาย และพัฒนาการจําแนกดวยสายตา ใหเด็กฝกการสังเกต ฝกทําตามแบบและตอใหสมบรูณ 
   12. การอนุรักษ หรือ การคงที่ดานปริมาณ (Conservation) ชวงวัย 5 ขวบ ขึ้นไป  
ครูอาจเริ่มสอนเรื่องการอนุรักษไดบาง โดยใหเด็กไดลงมือปฏิบัติจริง จุดมุงหมายของการสอนเรื่องนี้
ก็คือเด็กไดมีความคิดรวบยอดเรื่องการอนุรักษที่วา จะยายที่หรือทาํใหมีรูปรางเปลี่ยนไปกต็าม 
  เยาวพา เดชะคุปต (2542: 87 – 88) ไดเสนอการสอนคณิตศาสตรแนวใหม ที่ครูควรศึกษา
เพ่ือจัดประสบการณใหกับเด็ก ดังน้ี 
   1. การจัดกลุมหรอืเซต สิ่งที่ควรสอนไดแก การจับคู 1 : 1 การจับคูสิ่งของการรวมกลุม 
กลุมที่เทากัน และ ความเขาใจเกี่ยวกับตัวเลข 
   2. จํานวน 1 – 10  การฝกนับ 1 – 10  จํานวนคู จํานวนคี่ 
   3. ระบบจํานวน (Number System) และชื่อของตัวเลข 1 = หน่ึง 2 = สอง 
   4. ความสัมพันธระหวางเซตตาง ๆ เชน เซตรวม การแยกเซต ฯลฯ 
   5. สมบัติของคณิตศาสตรจากการรวมกลุม (Properties of Math) 
   6. ลําดับที่ สําคัญ และประโยคคณิตศาสตร ไดแก ประโยคคณิตศาสตรที่แสดงถึง
จํานวน ปริมาตร คุณภาพตางๆ เชน มาก - นอย สูง - ต่ํา ฯลฯ 
   7. การแกปญหาทางคณิตศาสตร เด็กสามารถวิเคราะหปญหางายๆ ทางคณิตศาสตร  
ทั่งที่เปนจํานวน และไมเปนจํานวน 
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   8. การวัด (Measurement) ไดแก การวัดสิ่งที่เปนของเหลว สิ่งของ เงินตรา อุณหภูมิ 
รวมถึงมาตราสวน และเครื่องมือในการวัด 
   9. รูปทรงเรขาคณิต ไดแก การเปรียบเทียบ รูปราง ขนาด ระยะทาง เชน รูปสิ่งของ
ที่มีมิติตางๆ จากการเลนเกม และจากการศึกษาถึงสิ่งที่อยูรอบๆ ตวั 
   10. สถิต ิและกราฟ ไดแก การศึกษาจากการบันทึกทําแผนภูมิการเปรียบเทียบตางๆ 
 จากการศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยดังกลาว สรุปไดวา หลักสําคัญ
ของทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร การพัฒนาความสามารถดานตางๆ ตั้งแตการรูคาจํานวน การจัดหมวดหมู 
การจําแนกเปรียบเทียบ การเรียงลําดับ และการหาความสัมพันธ ซ่ึงสิ่งเหลานี้เด็กจะเรียนรูไดจาก
ประสบการณตรงที่เด็กไดปฏิสัมพันธกับสิง่แวดลอมรอบตัว ในชีวติประจําวันหรือการจัดกิจกรรมของครู 
แตในการจัดกจิกรรมจะตองคํานึงถึงความเหมาะสมกบัพัฒนาการของเด็กเพื่อที่เด็กจะไดพัฒนาทักษะ
ทางคณิตศาสตรอยางมีประสิทธิภาพและสามารถนําไปตอยอดในระดับสูงขึ้นตอไปได 
 1.6 หลักการสอนคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
  นิตยา ประพฤติกิจ (2541: 19 – 24) ไดกลาวถึงหลักการสอนคณิตศาสตรไว ดังน้ี 
   1. สอนใหสอดคลองกับชีวติประจําวันการเรยีนรูของเด็กจะเกิดขึ้นเม่ือเด็กมองเห็น
ความจําเปน และประโยชนของสิ่งที่ครูกําลังสอนดังน้ัน การสอนคณิตศาสตรแกเด็กจะตองสอดคลอง
กับกิจกรรมในชีวิตประจําวัน เพ่ือใหเด็กตระหนักถึงเรื่องคณิตศาสตรที่ละนอย และชวยใหเด็กเขาใจ
เกี่ยวกับคณิตศาสตรในขั้นตอไปแตสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ การใหเด็กไดปฏิสัมพันธกับเพ่ือนกับครูและลงมือ
ปฏิบัติดวย ตนเอง 
   2. มีเปาหมายและมีการวางแผนที่ดีครูจะตองมีการเตรียมการเพื่อใหเด็กไดคอยๆ
พัฒนาการเรียนรูขึ้นเองและเปนไปตามแนวทางที่ครูวางไว 
   3. เปดโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณที่ทําใหพบคําตอบดวยตนเอง เปดโอกาส
ใหเด็กไดรับประสบการณที่หลากหลาย และเปนไปตามสภาพแวดลอมที่เหมาะสม มีโอกาสไดลงมือ
ปฏิบัติจริง ซ่ึงเปนการสนับสนุนใหเด็กไดคนพบคําตอบดวยตนเอง พัฒนาความคิดและความคิด และ
ความคิดรวบยอดไดเองในที่สุด 
   4. เอาใจใสเรื่องการเรียนรูและลําดับขั้นการพัฒนาความคิดรวบยอดของเด็ก ครูตองมี
การเอาใจใสเร่ืองการเรียนรูเกี่ยวกับคณิตศาสตร โดยเฉพาะลําดับขั้น การพัฒนาความคิดรวบยอด ทกัษะ
ทางคณิตศาสตรโดยคํานึงถึงหลักทฤษฎี 
   5. ใชวิธีการจดบันทึกพฤติกรรม เพ่ือใชในการวางแผนและจัดกิจกรรม การจดบันทึก
ดานทัศนคติ ทักษะ และความรูความเขาใจของเด็ก ในขณะทํากิจกรรมตางๆ เปนวิธีการที่ทําใหครู
วางแผนและจัดกิจกรรมไดเหมาะสมกับเด็ก 
   6. ใชประโยชนจากประสบการณของเด็ก เพ่ือสอนประสบการณใหมในสถานการณ 
ใหม ประสบการณทางคณิตศาสตรของเด็ก อาจเกิดจากกิจกรรมเดิมที่เคยทํามาแลวหรือเพ่ิมเติมขึ้น
อีกได แมวาจะเปนเรื่องเดิมแตอาจอยูในสถานการณใหม 
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   7. รูจักการใชสถานการณขณะน้ันใหเปนประโยชนครูสามารถใชสถานการณที่กําลัง
เปนอยู และเห็นไดในขณะน้ันมาทําใหเกิดการเรียนรูดานจํานวนได 
   8. ใชวิธีการสอนแทรกกับชีวติจริง เพ่ือสอนความคิดรวบยอดที่ยาก การสอนความคิด
รวบยอดเรื่องปริมาณ ขนาด และรูปรางตางๆ ตองสอนแบบคอยๆ สอดแทรกไปตามธรรมชาต ิ ให
สถานการณที่มีความหมายตอเด็กอยางแทจริง ใหเด็กได ทั้งดูและจับตองทดสอบความคิดของตนเอง
ในบรรยากาศที่เปนกันเอง 
   9. ใชวธิีใหเด็กมีสวนรวมหรือปฏิบัติจริงเกี่ยวกับตัวเลขสถานการณและสภาพแวดลอม 
ลวนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ครูสามารถนํามาใชในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับตัวเลขได เพราะตาม
ธรรมชาตขิองเด็กนั้นลวนสนใจในเรื่องการวัดสิ่งตางๆ รอบตัวอยูแลว รวบทั้งการจัดกิจกรรมการเลนเกม
ที่เปดโอกาสใหเด็กไดเขาใจในเรื่องตัวเลขแลว 
   10. วางแผนสงเสริมใหเด็กเรียนรูทั้งที่โรงเรียนและที่บานอยางตอเน่ืองการวางแผน  
การสอนนั้น ครูควรวเิคราะหและจดบันทึกดวยวา กิจกรรมใดที่ควรสงเสริมใหมีที่บาน และที่โรงเรียน 
โดยยึดหลักความพรอมของเด็กเปนรายบุคคลเปนหลัก และมีการวางแผนรวมกับผูปกครอง 
   11. บันทึกปญหาการเรียนรูของเด็กอยางสม่ําเสมอเพื่อแกไขและปรบัปรุงการจดบันทึก
อยางสม่ําเสมอชวยใหทราบวามีเด็กคนใดยังไมเขาใจและตองจัดกิจกรรมเพิ่มเติมอีก 
   12. ในแตระครั้งควรสอนเพียงความคิดรวบยอดเดียวครูควรสอนเพียงความคดิรวบยอด
เดียว และใชกิจกรรมที่จัดใหเด็กไดลงมือปฏิบัติจริงจึงเกิดการเรียนรูได 
   13. เนนกระบวนการเลนจากงายไปหายากการสรางความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการ 
สรางตัวเลขของเด็กจะตองผานกระบวนการเลนมีทั้งแบบจัดประเภท เปรียบเทียบ และจัดลําดบั ซ่ึง
ตองอาศัยการนับเศษสวนรปูทรงและเนื้อที่การวัดการจดัและเสนอขอมูล ซ่ึงเปนพ้ืนฐานไปสูความเขาใจ
เรื่องคณิตศาสตรตอไปจึงจําเปนตองเร่ิมตนตั้งแตขั้นที่งายและคอยยากขึ้นตามลําดับ 
   14  ควรสอนสญัญาลักษณตวัเลขหรือเครื่องหมายเม่ือเด็กเขาใจสิ่งเหลานั้นแลว การใช
สัญญาลักษณตัวเลขหรือเครื่องหมายกับเด็กนั้นทําไดเม่ือเด็กเขาใจความหมายแลว 
   15. ตองมีการเตรียมความพรอมในการเรียนคณิตศาสตรการเตรียมความพรอมน้ัน
จะตองเร่ิมที่การฝกสายตาเปนอันดับแรก เพราะหากเด็กไมสามารถใชสายตาในการจําแนกประเภทแลว
เด็กจะมีปญหาในการเรียนรูทางคณิตศาสตร 
  กุลยา ตันตผิลาชวีะ (2549: 39 – 40) ไดกลาววา การสอนใหเด็กปฐมวยัเรียนรูคณิตศาสตร
น้ัน ครูตองกําหนดจุดประสงค และวางแผนการสอนที่จะทําใหเด็กไดใชวธิีการสงัเกต ซึมซับสัมผัส
โดยเฉพาะจากการแกปญญาจริง ซ่ึงสภาครแูหงชาตขิองประเทศสหรฐัอเมริกา ใหขอเสนอแนะหลกัการสอน
คณิตศาสตรเด็กอายุ 3 – 6 ขวบไว 10 ประการ ดังน้ี 
   1. สงเสริมความสนใจคณิตศาสตรของเด็ก ดวยการนําคณิตศาสตรที่เด็กสนใจนั้น 
เชื่อมสานไปกับโลกทางกายภาพและสังคมของเด็ก 
   2. จัดประสบการณที่หลากหลายใหกับเด็กโดยสอดคลองกับครอบครัว ภาษาพื้นฐาน 
วัฒนธรรม วิธกีารเรียนของเด็กแตละคน และความรูของเด็กที่มี 
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   3. ฐานหลักสูตรคณิตศาสตรและการสอนตองสอดคลองกับพัฒนาการดานปญญา 
ภาษา รางกาย อารมณ สังคมของเด็ก 
   4. หลักสูตรและการสอนตองเพ่ิมความเขมแข็งดานการแกปญหา กระบวนการใช  
เหตุผล การนําเสนอ การสื่อสารและการเชื่อมแนวคิดคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย 
   5. หลักสูตรตองสอดคลองและบงชี้ขอความรูและแนวคิดสําคัญทางคณิตศาสตร 
   6. สนับสนุนใหเด็กมีแนวคิดสําคัญทางคณิตศาสตรอยางลุมลึกและยั่งยืน 
   7. บูรณาการคณิตศาสตรเขากบักิจกรรมตางๆ และนํากิจกรรมตางๆ มาบูรณาการ 
คณิตศาสตรดวย 
   8. จัดเวลา อุปกรณ และครู ทีพ่รอมสนับสนุนใหเด็กเลน ในบรรยากาศที่สรางให
เด็กเรียนรูแนวคิดคณิตศาสตรที่เด็กสนใจอยางกระจาง 
   9. นํามโนทศันทางคณิตศาสตร วิธีการภาษา มาจัดประสบการณโดยกําหนด กลยุทธ
การเรียนการสอนที่เหมาะสมกับพัฒนาการเด็ก 
   10. สนับสนุนการเรียนรูของเด็ก ดวยการประเมินความรู ทักษะและความสามารถ
ทางคณิตศาสตรของเด็ก การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยตองเนนเด็กเปนสําคัญ
กิจกรรมการเรียนรูตองนําไปสูการเรียนรูคณิตศาสตรของเด็กทําใหเด็กชอบคิด สนุกกับการไดคิดคน 
และตอบคําถาม รวมถึงการแกปญหา ครตูองสนองตอบความสนใจเรียนรูของเด็กใหถูกตองจึงจะทําให
การเรียนรูคณิตศาสตรของเด็กเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตอไป เปนมโนทัศน คณิตศาสตรสําคัญ ที่
เด็กปฐมวัยควรเรียนรู   
  วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2542: 59) ไดกลาวถึงการสอนคณิตศาสตร ดังน้ี 
   1. เพ่ือใหมีสวนรวมในกิจกรรมที่เกี่ยวกบัโลกทางดานกายภาพกอนเขาไปสูโลกของ
การคิดดานนามธรรม 
   2. เพ่ือใหมีการพฒันาทักษะทางดานคณติศาสตรเบื้องตน อันไดแก การจัดหมวดหมู 
การเปรียบเทียบ การเรียงลําดับ การจัดการทํากราฟ การนับ และการจัดการดานคํานวณ การสังเกต 
และการเพิ่มขึ้นและลดลง 
   3. เพ่ือขยายประสบการณเกี่ยวกับคณิตศาสตรใหสอดคลอง โดยเรียงลําดับจากงาย
ไปหายาก 
   4. เพ่ือฝกทักษะเบื้องตนในดานการคิดคํานวณ โดยสงเสริมประสบการณแกเด็ก
ในการเปรยีบเทียบรูปทรงตางๆ บอกความแตกตางของขนาด นํ้าหนัก ระยะเวลา จํานวน ของสิง่ตางๆ 
ที่อยูรอบตัวเด็ก สามารถแยกหมวดหมู เรียงลําดับใหญ - เล็ก หรือสูง - ต่ํา ซ่ึงทักษะเหลานี้จะชวยให
เด็กเกิดความพรอมที่จะคิดคํานวณในขั้นตอๆ ไป 
 การสอนคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยดังกลาว สรุปไดวาหลักการสอนคณิตศาสตรสําหรับ
เด็กปฐมวัย ครูตองมีจุดประสงคที่ขัดเจน ตองเนนเด็กเปนสําคัญ จัดสภาพใหสอดคลองกับทางกายภาพ
และสังคม เพ่ือใหเด็กเขาใจอยางแทจริงและและเรียนรูอยางมีความสุข 
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 1.7 ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรที่เด็กปฐมวัยตองเรียน 
  กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ (2540: 32) ไดกลาวถึง กิจกรรมทางคณิตศาสตรไว
ในแนวการจัดประสบการณระดับกอนประถมศึกษาไววา ควรมีวัสดุอุปกรณสื่อการเรียนที่เปนรูปธรรม 
ใหเด็กไดมีโอกาสสังเกต สัมผัส ทดลอง สํารวจ คนควา แกปญหาดวยตนเอง และมีปฏิสัมพันธกับเด็ก
อ่ืนๆ และผูใหญ ครูเปนผูจัดสภาพแวดลอม เตรียมกิจกรรม จัดหาสื่อใหคอยสังเกตพฤติกรรมเด็ก ตั้ง
คําถามกระตุนใหเด็กคิด ใหขอเสนอแนะ และใหความชวยเหลือ 
  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2540: 31) ไดกลาวถึงคณิตศาสตร
ในชีวิตประจําวันไวในแนวการจัดประสบการณระดับกอนประถมศึกษา ไว ดังน้ี 
   1. สิ่งตางๆ รอบตัวเราสามารถแบงเปนประเภท ชนิด ตามขนาด สี รูปราง 
   2. สามารถนับสิ่งตางๆ วามีจํานวนเทาใด 
   3. เปรียบเทียบสิ่งตางๆ ตามขนาด จํานวน นํ้าหนัก 
   4. สามารถจัดเรียงลําดับของตามขนาด ตําแหนง ลักษณะที่ตั้งได 
   5. สามารถเพิ่มหรือลดสิ่งของออกจากจํานวน สิ่งของที่เรามีอยู 
   6. เราใชตัวเลขในชีวิตประจําวัน เชน เงิน โทรศัพท บานเลขที ่
   7. สิ่งที่ชวยเราในการวัดมีหลายอยาง เชน ไมบรรทัด ถวยตวง ชอนตวง บางอยาง
เราอาจใชการคาดคะเนหรือ กะประมาณได 
   8. ใชเงิน ซ้ือสิ่งตางๆ อาหาร เสื้อผา 
   9. ใช “เวลา” พูดถึงสิ่งตางๆ ที่เกิด เชน เม่ือวานนี้ วันน้ี พรุงน้ี ตอนเชา ตอนบาย 
ตอนเย็น 
   10. การนับปากเปลา 1 – 30  
   11. การรูคาจํานวน 1 – 10 
  แผนการจัดประสบการณชั้นอนุบาลของหนวยศึกษานิเทศก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
(2543) ฉบับทดลอง ไดกําหนดจุดมุงหมาย เพ่ือสงเสริมพัฒนาการดานสติปญญา ซ่ึงเกี่ยวของกับ
ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตรไว ดังน้ี 
   อนุบาลปที่ 1 
    1. สังเกตและจําแนกความเหมือนความแตกตางตามลักษณะรูปรางสิ่งที่สัมพันธกัน
จําแนกคุณสมบัติโดยใชประสาทสัมผัส 
    2. เรียงลําดับขนาดใหญ - เล็ก เหตุการณ ความเขมของสี 
    3. การฝกทักษะการหาเหตผุล จําแนก เปรยีบเทียบและทดลองคนควาดวยตนเอง 
    4. การเปรียบเทียบ ใกล – ไกล  หนัก – เบา  จํานวนไมเกิน 5  รอน - เย็น
ใหญ – เล็ก 
    5. การนับปากเปลา 1 – 20 
    6. รูคาจํานวน 1 – 5 
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    7. การจัดหมวดหมูตามประเภท 
    8. การรูตําแหนง บน – ลาง  หนา – หลัง  กอน – หลัง 
    9. การรูจักมาก – นอย 
    10. การรูจักรูปเรขาคณิต  
 
   อนุบาลปที่ 2 
    1. การสังเกตและการจําแนกสิ่งของตามคุณลักษณะ สิ่งที่มีความสัมพันธตาม
รูปราง จําแนกประเภท 
    2. เรียงลําดับเหตุการณ กอน – หลัง  หนัก – เบา  
    3. การฝกทักษะการคิดหาเหตุผล การคิดหาความสัมพันธของสิ่งของ การสังเกต
และเสาะแสวงหาคําตอบดวยตนเอง การลงความเห็น 
    4. การเปรียบเทียบ จํานวน มาก – นอย  ระยะใกล – ไกล  ขนาด และ
นํ้าหนัก “มี” และ “ไมมี” รอน – เย็น  สั้น – ยาว  หนา – บาง  ใหญ – เล็ก  
    5. การนับปากเปลา 1 – 30  
    6. การรูคาจํานวน 1 – 10 
    7. การสังเกตและทดลองคนควาดวยตนเองและการฝกทักษะการสังเกตเปรียบเทียบ
และการจําแนกประเภทจากการปฏิบัติทดลอง 
    8. การนับเพ่ิม – ลด  ภายในจํานวน 1 – 10 
    9. การรูจักรูปเรขาคณิต 
    10. การรูทิศทาง ซาย – ขวา 
    11. การรูตําแหนง ขางใน – ขางนอก  บน – ลาง 
    12. การรูพ้ืนฐานการบวก 
    13. การรูความหมาย ลอย – จม 
    14. การรูความหมาย หนา – บาง 
    15. การรูทิศทาง ซาย – ขวา 
    16. การรูความหมาย สูง – ต่ํา 
   อนุบาลปที่ 3 
    1. การนับเลขเรียงลําดับ 1 – 30  ได 
    2. การรูคาจํานวน 1 – 10  ได 
    3. การชี้และบอกชื่อรูปทรงเรขาคณิตงายๆ ได เชน 
    4. การสังเกตและบอกความแตกตางของขนาดตางๆ ไดมากขึ้น 
    5. บอกชื่อส ีบอกความแตกตางของส ี7 สี และสามารถบอกสปีระจําวัน 1 สัปดาห 
    6. การเรียงลําดับขนาดตางๆ ไดมากขึ้น 
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    7. การเรียงลําดับรูปทรงตามตัวอยางได 7 รูป 
    8. การรูจักและบอกวากลุมใดมีจํานวนเทากัน นอยกวา และมากกวา 
    9. การบอกกลุมที่มีจํานวน 2, 3, 4, 5,.........10 ได 
    10. การบอกเวลาเชา กลางวัน เย็น และกลางคืนได 
    11. การบอกชื่อวันใน 1 สัปดาหได 
    12. สามารถใชเงิน 20 บาท ได 
    13. การเปรียบเทียบและบอกความแตกตางของน้ําหนัก หนัก – เบา  ได 
    14. การบอกความแตกตางของสิ่งของ รูปภาพ หรือกราฟแทงที่มีลักษณะสั้น – ยาว   
สูง – ต่ํา ได 
    15. บอกอุณหภูมิ รอน – เย็น  
    16. การรูจักแบงของสองสวน (ครึ่งหน่ึง) สี่สวนเทาๆ กันได 
  กุลยา ตันติผลาชิวะ (2547ก: 158 – 159) กลาววา พ้ืนฐานทางคณิตศาสตรที่เด็ก
ปฐมวัย เรียนรูมีอยางนอยทักษะ ดังน้ี 
   1. การบอกตําแหนง หมายถึง ความสามารถในการบอกตําแหนงของสิ่งของใน
ตําแหนงตางๆ บน – ลาง  ใน – นอก  เหนือ – ใต  ซาย – ขวา  กลาง – หนา – ขางหลัง  
   2. การจําแนก หมายถึง ความสามารถในการสังเกต จําแนก เปรียบเทียบสิ่งตางๆ 
วาเหมือน หรือ ตางกันอยางไร ในเรื่อง ปริมาณ ขนาด รูปราง ส ีและรูปทรง เปนตน 
   3. การนับ หมายถึง ความสามารถในการนับเลข 1 ถึง 10 หรือ 1 ถึง 30 ตามอายุเด็ก 
   4. จํานวน หมายถึง ความสามารถในการเรียงลําดับ มากไปนอย หรือ นอยไป
มากตามลําดับที่ 1 ลําดับที่ 2 
   5. การอานคา หมายถึง การอานคาเงินบาท เหรียญ ธนบัตร อานปายราคา การ
ประเมินเงิน การเพิ่มเปนการรวมจํานวน รวมกลุม มากขึ้น การลดไดแกการแบง การแยก การนํา
ออกนอยลง 
   6. การบอกเหตุผล หมายถึง การบอกความสัมพันธของเหตกุับผลและผลกับเหตุได 
 จากขอความขางตนสรุปไดวา สาระคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย น้ันควรสงเสริมใหเด็ก
ไดเรียนรูจากประสบการณตรง จากรูปธรรมไปนามธรรม  เปดโอกาสใหเด็กไดสังเกต สัมผัส ทดลอง 
สํารวจ คนควา และแกปญหา จากสภาพแวดลอมทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน โดยมีครูเปน ผูจัด 
กิจกรรมและคอยสังเกตดูแลใหความชวยเหลือเด็ก จัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับวัย ความสามารถ และ
ความแตกตางระหวางเด็กแตละคน ซ่ึงหากเด็กในวัยน้ีไดรับการสงเสริมทักษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร
เปนอยางดียอมเปนรากฐานของการเรียนรูและเขาใจที่ดีตอคณิตศาสตรในระดับสูงตอไปได 
 1.8 แนวคิดในการฝกทักษะคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
  คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย เปนการวางรากฐานใหเด็กสนใจในการคํานวณที่ใช ใน
ชีวิตประจําวันของเด็ก รูจักฟงเขาใจความหมายและรูคาของตัวเลข เขาใจความหมายของมาก – นอย   
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และเตรียมเด็กใหพรอมในการเรียนเลข ความรูความสามารถทางคณิตศาสตรที่เกิดจากประสบการณ
และความสนใจ จะเปนผลทาํใหเด็กมีทศันคตทิี่ดี รูจักคดิอยางมีเหตุผลและรูจักการแกปญหา ทั้งยังฝก
ใหมีคุณสมบัติที่พึงประสงคอ่ืนๆ เชน มีไหวพริบ รอบคอบ ถี่ถวน ชางสังเกต เขาใจสิ่งแวดลอม สิ่งเหลานี้
จะชวยใหเด็กเติบโตขึ้นอยางมีคุณภาพ และสามารถดํารงชีวติอยูในสังคมไดอยางมีความสุข การฝกเด็ก 
ใหคิดและใชเหตุผลในการแกปญหาสิ่งตางๆ การฝกใหรูจักสังเกตเปรียบเทียบ รูปทรง ขนาด จํานวน  
นํ้าหนักและปริมาณของสิ่งของ การเลนสนุกกับตัวเลข การนับ ลําดับเวลา และเหตุการณ สิ่งเหลานี้
คือความพรอมทางคณิตศาสตร (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ.  2527: 7)  
  นิตยา ประพฤติกิจ (2537: 25 – 26) กลาวถึงขอบขายของคณิตศาสตรควรประกอบดวย
การนับตัวเลข การจับคู การจัดประเภท การเปรยีบเทยีบ การจัดลําดับ รูปทรง และเนื้อที่ การวัด เซท  
เศษสวน การทําตามแบบหรือลวดลาย การอนุรักษ 
  บุญเยี่ยม จิตรดอน (2526: 250 – 251) กลาวถึงประสบการณคณิตศาสตรที่เด็ก ควรมี  
ไดแก การเปรียบเทียบ การเรียงลําดับ การวัด การนับ การจับคูหน่ึงตอหน่ึง ตัวเลข และวิธีคํานวณ 
 สรุปแนวคิดของการฝกทกัษะทางคณติศาสตรสําหรบัเด็กปฐมวยั ควรเนนที่กระบวน การฝก
ใหเด็กไดคิดและใชเหตุผลในการแกปญหา ฝกใหรูจักสังเกตเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู การเรียงลําดับ
และการนับ   
 1.9 แนวทางในการสงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร  
  ไดมีนักการศึกษากลาวถึงแนวทางในการสงเสริมทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรสําหรับ
เด็กปฐมวัย  ไวดังน้ี  
  บุญเยี่ยม จิตรดอน (2532: 243 – 244) ไดกลาวถึงหลักในการสงเสริมทักษะพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร  ดังน้ี  
   1. เด็กจะตองไดเรียนจากประสบการณตรงจากของจริง โดยเริ่มจากวัสดุ อุปกรณ
ที่เปนรูปธรรมไปหานามธรรม ดังน้ี 
    1.1 ขั้นใชของจริง 
    1.2 ขั้นใชรูปภาพแทนของจริง 
    1.3 ขั้นกึ่งรูปภาพ คือ สมมุติเครื่องหมายตาง ๆ แทนภาพหรือจํานวน 
   2. เริ่มจากสิ่งงายๆ ใกลตัวเด็กกอนแลวจึงเปนสิ่งที่ยากขึ้น  
   3. สรางความเขาใจและรูความหมายมากกวาการใหจําโดยใหเด็กคนควา ตัดสนิใจ
คิดหาเหตุผลดวยตนเอง 
   4. ฝกคิดจากปญหาในชีวติประจําวันของเด็กกอน เพ่ือเปนการชวยขยายประสบการณ
ใหสัมพันธกับประสบการณเดิม 
   5. จัดกิจกรรมใหสนุกสนานตลอดจนไดรับความรูไปดวย 
   6. จัดกิจกรรมใหเด็กเกิดเขาใจ โดยขั้นตนใหเด็กมีประสบการณใหมาก แลวจึงคอย
สรุปกฎเกณฑที่จําเปนอันดับสุดทาย 



 23 

   7. จัดกิจกรรมทบทวน โดยการตั้งคําถามแลวใหตอบปากเปลา เพ่ือสรางเรื่องราว
ใหคิดซ้ํา ชวยสงเสริมใหเด็กคิดแกปญหาและหาเหตุผลขอเท็จจริง 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2533: 619 – 620) ไดกลาวถึงแนวทางในการสงเสริม
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร ดังน้ี   
   1. ศึกษาและทําความเขาใจหลักสูตร เพ่ือใหทราบวตัถุประสงค ขอบขายของเนื้อหา  
วิธีสอน วิธีการจัดกิจกรรม การใชสื่อการเรียนการสอน และการประเมินผล เพ่ือเปนแนวทางในการเตรียม
ความพรอมดานคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยไดถูกตอง  
   2. ศึกษาพัฒนาการดานตางๆ ความตองการ และความสามารถของเด็กปฐมวัย
เพ่ือจะไดจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับพัฒนาการ ความตองการ ความสนใจ และความสามารถของเด็ก  
   3. จัดหาสื่อการเรียนทีเ่ด็กสามารถจบัตองไดใหเพียงพอ โดยใชของจริงของจําลอง  
รูปภาพ จากสิ่งแวดลอมและส่ิงที่เด็กคุนเคย สื่อที่ใชน้ันสามารถแบงออกเปน 4 ประเภทคือ วัสดุทาํขึ้นเอง  
วัสดุราคาถูก วัสดุเหลือใช และวัสดุทองถิ่น 
   4. จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับประสบการณในชีวิตประจําวันของเด็ก  
   5. เปดโอกาสใหเด็กไดมีสวนรวมในกิจกรรม ไดลงมือกระทํา ไดใชความสามารถ
อยางเต็มที่ โดยมีครูเปนผูดูแลอยางใกลชิดตลอดเวลา  
   6. ฝกใหเด็กไดคดิแกปญหาใชความคิดสรางสรรค มีอิสระในการคิด คนควาหาเหตุผล
ดวยตนเองใหมากที่สุดจากการปฏิบัติกิจกรรม  
   7. จัดกิจกรรมโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
   8. สรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนและบาน เพ่ือใหผูปกครองมีสวนรวมในการชวย
เตรียมความพรอมดานคณิตศาสตรของเด็ก 
   9. จัดสภาพแวดลอมทั้งในและนอกหองเรียนใหเอ้ือตอการเรียนรูดานคณิตศาสตร 
  นิตยา ประพฤติกิจ (2541: 21) ไดกลาวถึงแนวทางในการสงเสริมทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร ไวดังน้ี   
   1. สอนใหสอดคลองกับชีวิตประจําวัน 
   2. เปดโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณที่ทําใหพบคําตอบดวยตนเอง 
   3. มีจุดมุงหมาย  เปาหมาย  และการวางแผนที่ดี  เปนระบบ 
   4. เอาใจใสเรื่องการเรียนรูและลําดับขั้นของพัฒนาการความคิดรวบยอดของเด็ก 
   5. ใชวิธีการจดบันทึกพฤติกรรม หรือระเบียนพฤติกรรม เพ่ือใชในการเก็บขอมูล   
วางแผนและปรับปรุงกิจกรรม 
   4. จัดประสบการณใหมใหสอดคลองกับประสบการณเดิมของเด็ก  
   5. ใชสถานการณในขณะนั้นใหเกิดประโยชนในการเรียนรู 
   6. ใชวิธีสอดแทรกจากชีวิตจริง  เพ่ือสอนความคิดรวบยอดที่ยากๆ  
   7. จัดกิจกรรมใหเด็กไดมีสวนรวมหรือปฏิบัตจิริง 
   8. วางแผนสงเสริมใหเด็กเรียนรูทั้งที่โรงเรียนและที่บานอยางตอเน่ือง 
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   9. บันทึกปญหาและการเรียนรูของเด็กอยางสม่ําเสมอ เพ่ือหาแนวทางแกไข และ
ปรับปรุง 
   10. ในหนึ่งคาบเรียนควรสอนเพียงความคิดรวบยอดเดียว 
   11. เนนกระบวนการเลนจากงายไปหายาก 
   12. ใชการสอนสัญลักษณ  ตัวเลขหรือเครื่องหมายเมื่อเด็กเขาใจสิ่งน้ันแลว 
   13. ควรมีการเตรียมความพรอมทุกครั้งที่มีการเรียนคณิตศาสตร 
 จากแนวทางในการสงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร สรุปไดวา ในการสงเสริมทักษะ
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตรใหกับเด็กปฐมวัยนั้น ควรใหเด็กไดเรียนรูจากประสบการณตรง จากของจริง  
เริ่มจากสิ่งงาย ใกลตัวเด็กกอนแลวจึงเปนสิ่งที่ยากขึ้น เปดโอกาสใหเด็กไดมีสวนรวมในกิจกรรม ได
ลงมือกระทํา เชน การเลนเกมคณิตศาสตร ซ่ึงเกมแตละเกมไดใชความสามารถอยางเต็มที่ 
 1.10 งานวิจัยที่เก่ียวของกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
  งานวิจัยในตางประเทศ 
   คลีน (Kline.  2000: 568 – 571) ไดศึกษาความคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
คณิตศาสตรสําหรับเด็กวัยอนุบาล โดยการสัมภาษณครูผูสอนระดับอนุบาล พบวา นอกจากการที่ครู
จะมีสวนในการจัดเตรียมกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรแลวน้ัน ผูปกครองยังมีสวนอยางมากในการให
การสนับสนุนใหเวลาในการทาํกิจกรรมคณติศาสตรรวมกับเด็ก และนอกจากนี้ ครูผูสอนควรมีการสนบัสนุน
และแลกเปลี่ยนประสบการณในการสอนคณิตศาสตรสําหรับเด็กวัยอนุบาลซึ่งกันและกัน 
   ฮอง (Hong.  1999: 477 – 494) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรและ
ความสนใจทางคณิตศาสตรของนักเรียนโดยทําการศึกษาเด็กอนุบาล 57 คน โดยกลุมทดลองไดเรียนรู
คณิตศาสตรที่สัมพันธกับหนังสือสําหรับเด็กที่อานและมีชวงเวลาในการอภิปราย และในชวงเลนอิสระ
ไดเลนกับสื่อวัสดุทางคณิตศาสตรที่สัมพันธกับสาระการเรียนรูในหนังสือสําหรับเด็ก สวนกลุมควบคุม
ไดอานหนังสือสําหรับเด็ก และเลนสื่อวัสดุทางคณิตศาสตรที่ไมสัมพันธกับสาระการเรียนรูในหนงัสือ
สําหรับเด็ก ผลการทดลองพบวา เด็กกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธิแ์ตกตางกันอยางมีนัยสําคญั
ทางสถิติ โดยที่กลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์สูงกวากลุมควบคุม ในดานการจําแนก การรวมกันของจํานวน 
เร่ืองของรูปเรขาคณิต และกลุมทดลองชอบเขามุมคณิตศาสตรเลือกทาํงานดานคณิตศาสตร และใชเวลา
ในการทํากิจกรรมในมุมคณิตศาสตรมากกวากลุมควบคุม 
   บารรูดี (Baroody.  2000: 61 – 67) ไดศกึษาการเรยีนการสอน เกีย่วกบัจํานวนและ
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กวัย 3 – 5 ป มีความสามารถที่จะเรียนรูคณิตศาสตรในเรื่อง
การเทากัน การเพิ่มและการลด ความสัมพันธของสวนยอยและสวนใหญ การลดและการเพิ่มของเศษสวน 
ซ่ึงจะเปนประโยชนและแนวทางการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่เหมาะสมตอไป 
  งานวิจัยในประเทศ 
   กรภัสสร ประเสริฐศักดิ ์(2539) ไดศึกษาเปรียบเทยีบทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร 
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ของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคประกอบคาํถามเชิงเหตุผล และคําถามเชิง
เปรียบเทียบโดยทดลองกับเด็กอายุ 4 – 5 ป ที่ศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที ่1 ภาคเรียนที่ 2 ปการ ศึกษา 
2538 ของโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ จํานวน 30 คน ผลปรากฏวา กลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรม
ศิลปะสรางสรรคแบบปกติ พบวา มีทักษะพื้นทางคณิตศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และกลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมสรางสรรคประกอบคําถามเชิงเปรียบเทียบเม่ือเปรียบเทียบ
ระหวางกลุมตัวอยางที่ไดรับการจัดกิจกรรมสรางสรรคแบบปกติ ก็มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรที่
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ .01 แตเม่ือเปรียบเทยีบระหวางกลุมตัวอยางที่ไดรับการจัดกิจกรรม
ศิลปะสรางสรรคประกอบคําถามเชิงเหตุผลกับกลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคประกอบคําถาม
เชิงเปรียบเทียบ พบวา มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรที่แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
   จิตทนาวรรณ เดือนฉาย (2541) ไดศึกษาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะวาดภาพนอกหองเรียน โดยทดลองกับเด็กอายุ 4 – 5 ป ทีศ่ึกษา
อยูในชั้นอนุบาลปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2541 ของโรงเรียนพิมายสามัคคี 1 จํานวน 30 คน     
ผลพบวา เด็กปฐมวัยที่มีคะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรในระดับต่ําที่ไดรับการจัดกิจกรรศิลปะ
วาดภาพนอกหองเรียน มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสูงขึ้นกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ .01 
   ฉวีวรรณ นิยมฉาย (2538) ไดศึกษาการพัฒนาความพรอมทางคณิตศาสตรของ    
เด็กกอนประถมศึกษาที่ไดรับการจัดประสบการณกลุมคณิตศาสตร อยางมีแบบแผน พบวา เด็กกอน
ประถมศึกษาที่ไดรับการจัดประสบการณมุมคณิตศาสตรอยางมีแบบแผน มีความพรอมทางคณิตศาสตร
สูงกวาเด็กกอนประถมศึกษาที่ไดรับการจัดประสบการณเลนมุมคณิตศาสตรแบบปกติ 
   สิริชนม ปนนอย (2542) ไดศึกษาเรื่อง ผลการใชเกมคณิตศาสตรในการสอนตาม
แนวคอนสตรัคติวิสตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของเด็กวัยอนุบาล โดยที่นักเรียนในกลุม
ทดลองไดรับการสอนเกมคณิตศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต สวนกลุมควบคุมไดรับการสอน
แบบปกต ิ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคตวิิสต มีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   ปยรัตน โพธิ์สอน (2542) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร
ของเดก็อนุบาลโดยใชการประเมินผลแบบพอรทโฟลิโอ โดยนักเรียนในกลุมทดลองไดรับการบรูณาการ
การเรียนการสอนกับการประเมินผลแบบพอรทโฟลิโอ สวนกลุมควบคุมไดรับการบูรณาการเรียนการสอน
กับการประเมินผลแบบไมใชพอรทโฟลิโอ ผลการวิจัยพบวา คาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถทาง
คณิตศาสตรที่เพ่ิมขึ้นของนักเรียนในกลุมทดลอง มีคาสูงกวาคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถทาง
คณิตศาสตรที่เพ่ิมขึ้นของนักเรียนในกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   คัทนีย แกวมณี (2544) ไดพัฒนาโปรแกรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรสําหรับ
เด็ก วัยอนุบาล โดยใชศูนยการเรียนที่มีสญัญาการเรียน หลังการทดลองพบวาเดก็วัยอนุบาลทีเ่รียน
โดยใชโปรแกรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรสําหรับเด็กวัยอนุบาล โดยใชศูนยการเรียนที่มีสญัญา
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การเรียนมีคะแนน ความสามารถทางคณติศาสตรสูงกวาเดก็อนุบาลที่เรยีน โดยใชแนวการจัดประสบการณ
ของสํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
   สรรพมงคล จันทรดง (2544) ไดศึกษาการเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร
ของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณทางคณิตศาสตร ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนทาง
คณิตศาสตรแบบรายคูและแบบรายบุคคล โดยทดลองกับเด็กอายุ 5 – 6 ป ที่ศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที ่2 
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2543 ของโรงเรียนชุมชนบานพบพระ จํานวน 30 คน ผลพบวาเด็กปฐมวัย
ที่ไดรับการจัดประสบการณทางคณิตศาสตรดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนทางคณิตศาสตรแบบ
รายคูมีทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยหลังการทดลอง
มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสูงกวากอนทดลอง และเด็กที่ไดรับการจัดประสบการณทางคณิตศาสตร 
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนทางคณิตศาสตรแบบรายบุคคล มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร
สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยหลังการทดลองมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสูงกวา
กอนทดลอง 
   ขวัญนุช บุญยูฮง (2546) ศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทาน “คณิต” โดยทดลองกับเด็กอายุ 4 – 5 ป ของโรงเรียนวัดสารนารถ
ธนมาราม จํานวน 15 คน ผลการศึกษา พบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทานคณิต
มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรในทุกทักษะสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .01 และเม่ือจําแนก
รายการพบวา ในดานการนับ การรูคาตัวเลข การจับคู การเปรียบเทียบการเรียงลําดับสูงขึ้นอยางมี
นัยสําคัญ ที่ระดับ. 01 ในดานการจัดประเภทสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05     
 จากเอกสารและงานวิจัยขางตน สรุปไดวา ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรเปนทักษะในการ
เรียนรูคณิตศาสตรเบื้องตนที่ควรสงเสริมใหกับเด็กในระดับปฐมวยัเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะฝกใหเด็ก
มีทักษะเกี่ยวกับการจัดหมวดหมู การจําแนกเปรยีบเทยีบ การจัดลาํดับและการรูคาตวัเลข ซ่ึงมีการจัด
ประสบการณไดหลายรูปแบบ เชน การจัดประสบการณผานการเลน หรือกิจกรรมที่หลากหลาย หรือ
จัดสอดแทรกตามมุมกิจกรรมตางๆ เพ่ือสงเสริมทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรแกเด็กปฐมวัยไดอยาง
มีประสิทธิภาพ และชวยใหเด็กเรียนรูคณิตศาสตรไดอยางมีความมีสุข  
   พวงรัตน พุมคชา (2545) การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาความสามารถ
ทางคณิตศาสตรของเด็กอนุบาลที่เรียนโดยใชเรื่องเชิงคณิตศาสตร ตวัอยางประชากร เปนเด็กอนุบาล
ชั้นปที ่ 2 อายุ 5 – 6 ป จํานวน 69 คน แบงออกเปนกลุมทดลอง 35 คน กลุมควบคุม 34 คน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบความสามารถทางคณิตศาสตร นักเรียนในกลุม ทดลองเรียน
โดยใชเรื่องเชิงคณิตศาสตรสวนกลุมควบคุมเรียน โดยไมใชเรื่องเชิงคณิตศาสตรวเิคราะหขอมูล โดย
ใช t - test เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถทางคณิตศาสตรของนักเรียนกลุมทดลอง และกลุมควบคุม
ผลการวิจัยพบวา คาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถทางคณิตศาสตรที่เพ่ิมขึ้นของนักเรียนในกลุม ทดลอง 
มีคาสูงกวาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถทางคณิตศาสตร เพ่ิมขึ้นของนักเรียนในกลุมควบคุม อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 ดวยหลักการดังกลาว ผูวจัิยมีความสนใจที่จะศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็ก
ปฐมวัยโดยใชรูปแบบกิจกรรมการเลนเกมตอภาพเพื่อสงเสริมใหเกิดการเรียนรู 
 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับเกมและเกมการศึกษา 
 2.1 ความหมายของเกม 
  อารโนลด (Arnold.  1975: 110 – 113) ไดใหความหมายของ เกม คือ การเลน ซ่ึงอาจ
มีเครื่องเลนหรือไมมีเครื่องเลนก็ได เกมเปนสื่อที่อาจกลาวไดวา มีความใกลชิดกับเด็กมาก มีความ 
สัมพันธกับชีวติและพัฒนาการของเด็กมาตั้งแตเกิด จนทําใหเกือบลืมไปวาการเลนของเด็กนั้น มีสวน
ชวยพัฒนาการเรียนรูของเด็กเปนอยางมาก 
  รีส (Reese. 1977: 19) ไดกลาววา เกมเปนโครงสรางของกิจกรรม ซ่ึงกําหนดกฎเกณฑ 
ในการเลน อาจมีผูเลน 2 คน หรือมากกวา 2 คน เลนเพ่ือบรรลุตามจุดหมายที่ตั้งไวซ่ึงการนําเกมมา
ใชในการเรียนการสอนอาจทําไดหลายวิธี คือ 
   1. เปนวิธีการสอน 
   2. นําเขาสูบทเรียน 
   3. เปนอุปกรณประกอบการเรียน 
   4. เปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนเลนในเวลาวางเปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน  
  นิว สแตนดารด เอ็นไซโคพีเดีย (New Standard Encyclopedia. 1969: G-21) ได
นิยามคําวา เกม หมายถึง กิจกรรมที่สนุกสนาน มีกฎเกณฑ กติกา กิจกรรมที่เลนมีทั้งเกมเงียบ
(Quiet Games) และเกมที่ตองใชความวองไว (Active Games) ซ่ึงมีทั้งเกมที่เลนคนเดียว สองคน
หรือเลนเปนกลุม บางเกมก็เลนเพ่ือสนุกสนาน เพ่ือผอนคลายความตึงเครียด บางเกมก็กระตุนการทํางาน
ของรางกาย และสมองบางเกมก็ฝกทักษะบางสวนของรางกาย และจิตใจเปนพิเศษแกรมบส คารร 
และ ฟทช (Grambs; Carr; & Fitch.  1970: 244) ไดใหความหมายของเกมวา เกมเปนนวตักรรม
การศึกษา ซ่ึงครูสวนมากยอมรับวากิจกรรมการเลนหรือเกมสามารถใชในการจูงใจนกัเรียน ครูสามารถ
นําเกมไปใชในการสอน เพ่ือใหการสอนดําเนินไป จนบรรลุเปาหมายได เพราะเกมเปนกิจกรรมที่จัด
สภาพแวดลอมของนักเรียน ใหเกิดการแขงขันอยางมีกฎเกณฑ โดยมีวัตถปุระสงคเฉพาะ และเปน
กิจกรรม เพ่ือความสนุกสนาน 
  กําพล ดํารงควงศ (2535: 11) ไดใหคํานิยามของเกมวาเปนสิ่งที่ทําใหเกิดการเรียนรูที่ดี
สําหรับนักเรียนเพราะเกมเปนกิจกรรมที่นักเรียนกระทําดวยตนเองการใชเกมจึงเปนประสบการณตรง 
ที่นักเรียนไดรับการสัมผัสดวยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ซ่ึงจะชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูที่ดีที่สุดมีความคิด
ริเริ่ม เกิดจินตนาการอันเปนการแสดงถึงความกาวหนาทางระดับสติปญญาของนักเรียน 
  ประภากร โลทองคํา (2522: 57) ไดใหความหมาย ของเกม หรือการเลนเปนสถานการณ
ในการสอนอยางหนึ่ง ที่กําหนดกติกาการเลน กําหนดกระบวนการเลนเพื่อใหผูเลนไดมีสวนรวมทาง
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อารมณ มีความสนุกสนาน และในขณะเดียวกนัก็จะนาํเอาแงคิดหรอืความเห็นจากการเลนไปวเิคราะห 
วิจารณ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูตอไป 
  สมใจ ทิพยชัยเมธา และ ละออ ชุติกร (2525: 169) ไดกลาววา เกม คือ การเลนของเด็ก
แตเปนการเลนที่พัฒนาขึ้นจากการเลนที่ไมตองมีระเบียบขอบังคับมาก มาเปนการเลนที่มีกติกามีกฎเกณฑ 
มีการแขงขัน แพชนะ เปนการเลนของเด็กที่อยูในระยะที่พัฒนาการทางสังคมของเด็กเริ่ม มากขึ้น 
เด็กสนใจในการเลนกบัผูอ่ืนเพ่ิมขึ้น ในระยะแรก ก็เปนการเลนกลุมนอยกอนกลุมละ 2 – 3 คน การเลน
ก็มีกติกาเล็กนอย โดยมุงหวังใหเด็กไดรับความเพลิดเพลินเปนสวนใหญตอมา เม่ือเด็กพัฒนาทางสังคม
มากขึ้นสามารถเลนรวมกลุมใหญไดดี การเลนของเด็กจะมีระเบยีบกฎเกณฑขอบังคบัเพ่ิมขึ้น มีการวาง
กติกาการเลนและมีการแขงขันกับแพชนะกัน 
 จากความหมายของเกมขางตน สามารถสรปุไดวา เกม หมายถึง สื่อที่ทาํใหเกดิความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน ชวยฝกทักษะ ประสบการณตางๆ เพราะเกมเปนกิจกรรมที่นักเรียนกระทาํดวยตนเอง 
เด็กไดเรียนรูจากประสบการณตรง ในการเลนอาจมีผูเลน 2 คน หรือมากกวา 2 คน ก็ได 
 ในการนําเกมมาใชสําหรับการเรียนการสอนทําไดหลายวิธี อาจมีการแขงขัน หรือไมมีก็ได 
แตตองมีกติกาการเลนเกมกําหนดไว แตไมตองมีกฎระเบียบมากนัก สามารถใชในการจูงใจนักเรียน 
ผอนคลายความเครียด อีกทั้งยังสงเสริมพัฒนาการทั้งในดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา เด็ก
สามารถนําเอาแงคิดจากการเลนเกมไปสรางองคความรู เพ่ือใหเกิดการเรียนรูตอไป 
 2.2 ประเภทของเกม 
  โลเวลล (วรี เกี๋ยสกุล.  2530: 16; อางอิงจาก Lovell.  1971: 186 – 187) ไดแบงเกม
คณิตศาสตรออกเปน 3 ประเภท ดังน้ี 
   1. เกมเบื้องตน (Preliminary Game) เปนเกมที่สนุกสนาน พฤติกรรมจะไมเปน
แบบแผนการกระทํา จะสัมพันธกับความคิดรวบยอดที่วางไวนอยมาก เหมาะกับเด็กปฐมวัย 
   2. เกมที่สรางขึ้น (Structured Game) เปนเกมที่สรางขึ้น อยางมีจุดมุงหมายแนนอน 
การสรางเกมจะเปนไปตามแนวของความคิดรวบยอดใหสอดคลองกับเนื้อหาที่ตองการ 
   3. เกมฝกหัด (Practice Game) เกมนี้ จะชวยเนนความเขาใจมากยิ่งขึ้น การจัด
เกมใหเด็กควรจะไดเริ่มไปเปนขั้นตอน ตั้งแตเกมเบื้องตน โดยเฉพาะเนื้อหาที่เด็กเขาใจชา 
  กิลเมน และคนอ่ืนๆ (Gilman; et al.  1976: 657 – 661) ไดแบงเกมคณิตศาสตรออกเปน 
3 ประเภท ดังน้ี 
   1. เกมพัฒนาการ (Developmental Game) เพ่ือทําใหผูเลนเกิดความคิดรวมยอด
ใหมๆ 
   2. เกมยุทธศาสตร (Strategy Game) เปนเกมเพ่ือยั่วยุใหผูเลนมีแนวทางที่จะบรรลุ
ในจุดมุงหมาย 
   3. เกมเสริมแรง (Reinforcement Game) เปนเกมเพื่อชวยใหการเรียนรูพ้ืนฐาน
ตางๆ และเปนทักษะในการนําความคิดรวบยอดที่ไดรับไปใชใหเกิดประโยชน 
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  โคลัมบัส (เยาวพา เดชะคุปต.  2542: 47 – 56; อางอิงจาก Kolumbus.  1979: 141) ได
จําแนกประเภทของเกมตางๆ ซ่ึงเหมาะสําหรับเด็กปฐมวัย ดังน้ี 
   1. เกมพัฒนาทักษะโดยการกระทําหรือการเลนวัสดุตางๆ (Manipulative Game) 
เกมชนิดนี้ เปนการที่เด็กนําของเลนตางๆ มาเลนอยางมีกฎเกณฑและกติกา โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือให
เด็กสามารถสรางความสัมพันธของกลามเน้ือเล็กระหวางการใชมือ และสายตา เชน เกมรอยลูกปด 
ติดตังดุม กรอกน้ําใสขวด 
   2. เกมการศึกษา (Didactive Game or Cognitive Game) คือ เกมที่พัฒนาการคิด
ของเด็ก ซ่ึงจาการเลนเกมของเด็ก ครูสามารถบอกไดวาเด็กมีความเขาใจในความคิดรวบยอดของ
เรื่องนั้นๆ อยางไร เชน เกมจับคูสิ่งของ เกมโดมิโน เกมเรียงลําดับเหตุการณกอนหลัง 
   3. เกมฝกทักษะทางรางกาย (Physical Game) เกมฝกทกัษะทางรางกาย หรือเกม 
พลศึกษามีมากมายหลายชนิด ซ่ึงรวมทั้งการฝกกายบรหิารประจําวันงายๆ แตนํามาฝกทกัษะอยางใด
อยางหนึ่ง เชน ฝกการรับฟง ฝกทําตามทิศทาง ฝกการมีสวนรวมสําหรับเด็กเล็กๆ กติกาที่กําหนดไว
ควรงายไมยุงยากและซับซอน เชน เกมวิ่งไลจับ เกมทําตามคําสั่ง เกมซอนหา 
   4. เกมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา (Language Game) เกมฝกทักษะทางภาษา
เปนเกมที่อาศัยจินตนาการและการใชคําพูดโดยไมตองใชวัสดุใดๆ เกมฝกทักษะทางภาษาบางเกมจะ
สงเสริมทักษะเกี่ยวกับความจํา ฝกทักษะการฟง หรือเกมการเดา เชน เกมอะไรเอย เกมตะลอกตอกแตก 
   5. เกมทายบัตร (Card Game) เปนบัตรที่ครูทาํขึ้น ชวยใหเด็กสามารถแยก  
ความเหมือน ความตาง ฝกความจําเสริมทักษะอ่ืนๆ ซ่ึงครูจะตองพิจารณาวา จะเลือกเกมอะไรให
เหมาะสมกับความตองการ หรือจุดมุงหมายของเด็ก 
   6. เกมพิเศษ (Special Game) เกมนี้จะเลนในโอกาสพิเศษ ครูอาจจะจัดใหเด็ก
เลนเปนครั้งคราว เชน เกมลาลายแทงขุมทรัพย เกมโจรสลัด เกมตามรอยเทา ซ่ึงเกมดังกลาวจะตอง
อาศัยความรวมมือของเด็กเปนอยางมาก 
  ชัยยงค พรหมวงศ (2521: 78) ไดเสนอเกมสําหรับฝกทักษะไว 6 ประเภท คือ 
   1. เกมฝกทักษะการฟงและระยะความสนใจ เกมนี้เหมาะสําหรับเด็กปฐมวัย เพ่ือ 
เตรียมใหเด็กเปนผูฟงที่ดี และมีความสนใจตอสิ่งหน่ึงสิ่งใดนานขึ้น 
   2. เกมฝกปฏิบัติตามคําสั่ง เกมนี้ คลายกับเกมฝกทักษะการฟง คือ เด็กจะตองฟง 
เสียกอนแลวจึงปฏิบัต ิ เชน สั่งใหเด็กไปวิ่งแตะเกาอ้ี โตะ แลวกลับมานั่งที่เดิม แลวเพ่ิมจํานวนสิ่งที่
ตองแตะขึ้นตามลําดับ จนเด็กสามารถแตะตามคําสั่งไดถูกตอง ตั้งแต 6 – 8 อยาง เปนตน 
   3. เกมสอนมโนทัศนเกี่ยวกับจํานวน เปนการทองคําคลองจองเกี่ยวกับจํานวน 
แตไมคอยมีความหมาย 
   4. เกมฝกการฟงเสียง เด็กเล็กชอบฟงเสียงและชอบสงเสียง เด็กจะเรียนรูวา รูป
จะตองมีชื่อ เชน เม่ือครูเรียก ( ก) เด็กที่ขึ้นตนดวย (ก) จะตองลุกขึ้น 
   5. เกมฝกการรูจักอักษร เกมนี้จะชวยใหเด็กจําไดวาชื่อใดใชอักษรใด เชน ครูเรียก 
ชื่อเด็ก “ปรีชา” ใหเด็กออกเสียงนําหนา และหาวาสิ่งของในหองมีอะไรที่ขึ้นตนดวยตัวอักษรนี้ 
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   6. เกมฝกสมองและรางกาย เกมประเภทนี้ มีขอบเขตกวางมากเกมที่ไดกลาวมาแลว 
ก็ตองใชสมองและรางกายรวมดวยทั้งสิ้น เกมนี้ ฝกจินตนาการและสมองโดยตรง แลวอาจใชรางกาย
เขารวมดวย 
  สมใจ ทิพยชยัเมธา และ ละออ ชุติกร (2525: 226 – 236) ไดกลาวถึง เกมสําหรับเด็ก
ปฐมวัย สามารถแยกไดตามประโยชนที่ผูเลนจะไดรับเปนสวนใหญ ซ่ึงแบงได ดังน้ี 
   1. เกม เพ่ือความสนุกสนานเพลิดเพลิน เปนเกมประเภทหนึ่ง ซ่ึงมีวัตถุประสงค
ในการเลนเหมือนกับเกมประเภทอื่นๆ แตเนนวัตถุประสงคเพ่ือความเพลิดเพลินเปนสวนใหญ 
   2. เกมเสริมทักษะเคลื่อนไหว เปนเกมประเภทหนึ่ง ซ่ึงมีวัตถุประสงคในการเลน  
วิธีการเลน กติกาการเลน และสื่อประกอบการเลน เหมือนกับเกมประเภทอื่น แตเนนวัตถุประสงค
ดานเสริมทักษะการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อใหญ เพ่ือใหเกิดความคลองแคลววองไว 
   3. เกมเสริมทักษะทางการเรียน เปนเกมอีกประเภทหนึ่ง ซ่ึงมีจุดมุงหมาย จํานวน
ผูเลน มีกติกาการเลนเล็กนอย และมีสื่อประกอบการเลนเหมือนเกมประเภทอื่นๆ แตเกมเสริมทักษะ
บทเรียน สวนมากจะเปนเกมเลนในรม และมีจุดมุงหมายจะเนนการแขงขัน หรือเสริมการเรียนรูมากกวา
การออกกําลังกาย เชน เกมเสริมทักษะทางภาษา คณิตศาสตร และเกมฝกประสาท 
 จากที่กลาวมาขางตนสามารถสรปุไดวา เกมมีหลายประเภทในแตละประเภท จะรายละเอียด
และจุดมุงหมายที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับจุดประสงคในการนําไปใช เกมทุกชนิดมีคุณคาแกเด็กทั้งสิ้น 
เด็กจะเกิดการเรียนรูหรือไม อยูที่ครูนําเกมเหลานี้มาใชในการเรียนการสอนไดเหมาะสมและมีความสอดคลอง
กับจุดมุงหมายที่ตั้งไว 
 2.3 ความหมายของเกมการศึกษา (Didactic Game) 
  ความหมายของเกมการศึกษา 
   เกมการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย นับเปนกิจกรรมการเลน ตามแนวทฤษฎีการเลน
เชิงรูคิด (The Cognition Theory of Play) ตามหลักของเพียเจต (Piaget) การเลนเปนสวนสําคัญของ
พัฒนาการทางสติปญญา เพราะการเลนเปนการกระทําที่ถือวา เปนการแสดงของผลรวมในพฤติกรรม
ทั้งหมดที่เด็กกระทําและแสดงออกมา ซ่ึงตัวเด็กไดคิดแลวกระทําดวยความพึงพอใจ 
   โคลัมบัส (เยาวภา เดชะคุปต.  2542: 51; อางอิงจาก Kollumbus.  1979: 141 – 149) 
ไดใหความหมายของเกมการศึกษา (Didactic Game) คือ เกมที่พัฒนาการคิดของเด็กซึ่งจะ ตองคิด
และหาเหตุผล ครูสามารถบอกไดวา เด็กมีความเขาใจในความคิดรวบยอดเรื่องน้ันๆ อยางไร 
   สํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (2527: 5) ไดนิยามคําวา เกมการศึกษา 
(Didactic Game) หมายถึง เกมที่จัดใหเด็กวัย 4 – 6 ขวบ ไดเลนเพ่ือฝกความพรอมเปนพ้ืนฐานใน
การเรียนวิชาตางๆ เกมการศึกษามุงเนนใหเด็กไดใชสติปญญาในการสังเกต คิดหาเหตุผล และแกปญหา 
โดยพยายามฝกใชเวลาสั้นที่สุด 
   สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541: 145) ไดกลาวถึง เกม
การศึกษา (Didactic Game) วาเปนของเลนที่ชวยผูเลนใหเปนผูที่มีการสังเกตดี ชวยใหมองเห็น ไดฟง
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หรือคิดอยางรวดเร็ว ซ่ึงเกมการศึกษาจะตางจากเกมเลนอยางอ่ืน แตละชุดจะมีวิธีเลนโดยเฉพาะ อาจเลน
คนเดียวหรือเลนเปนกลุม ผูเลนสามารถตรวจสอบการเลนวาถูกตองหรือไม 
   วัลนา ธรจักร (2544: 32) ไดใหความหมายของเกมการศึกษาวา เกมการศึกษาเปน
กิจกรรมที่ชวยสงเสริมใหเด็กเกิดการเรียนรู ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียน และเปนกิจกรรมที่สนอง
ตอความตองการตามวัยของเด็กดวย 
   ธัญลกัษณ ลชีวนคา (2544: 24) กลาววา เกมการศึกษาเปนอุปกรณเครื่องชวยสอน
ที่ชวยใหนักเรียนไดพัฒนาสติปญญา ในดานการคิด การสังเกต การคิดหาเหตุผล เน่ืองจากเกมการศึกษา
แตละชุดจะมีวธิีเลนโดยเฉพาะ อาจจะเลนคนเดียวหรือเลนเปนกลุม และผูเลนสามารถตรวจสอบวา เลน
ถูกตองหรือไมดวยตนเอง รวมทั้งเด็กไดใชประสาทสัมผัสกับกลามเน้ือมือ หลังจาก เลนเกมแลวเด็กก็
จะเกิดความคิดรวบยอดในเรื่องนั้นๆ ได   
   ธัญลักษณ ลีชวนคา (2544: 30) กลาววา เกมการศึกษาเปนสื่อที่ชวยใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูไดดี ตอบสนองความตองการของเด็กหลายๆ ดาน เพราะเกมการศึกษาเปนสิ่งที่ชวยเปน
พ้ืนฐานในการเตรยีมความพรอมทั้ง 4 ดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือเด็กไดเลนเกมการศึกษา เด็กไดรูจัก
การสังเกต การจําแนก การเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู การเชื่อมโยง ฝกการรับรู ซ่ึงทกัษะเหลานี้
เปนทักษะพื้นฐานในการคิดในขณะที่เด็กเลนเกมไดมากเด็กก็จะไดฝกคิดมาก ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะเปนพ้ืนฐาน
ในการทํางานของเด็กในอนาคต และเม่ือเติบโตเปนผูใหญก็จะกลายเปนผูใหญที่มีคุณภาพ 
   วัลนา ธรจักร (2544: 33) กลาววา เกมการศึกษาชวยสงเสริมและพัฒนาการเรียนรู
ของเด็กปฐมวยัเปนอยางดี เพราะการเลนเกมการศึกษาชวยใหเด็กไดฝกทักษะการสังเกต จําแนก  
เปรียบเทียบ การคิดหาเหตุผล การแกปญหา ฝกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรและภาษา เพ่ือใหเกิด
ความพรอมในการเรียนในชั้นประถมตอไป   
   อารี เกษมรัติ (2523: 71 – 72) กลาวไววา ควรจะลําดับเกมตามความสามารถเริ่ม
จากสิ่งที่ไมละเอียดนัก เพราะเด็กจะสังเกตสิ่งที่ใหญกอน เม่ือเด็กมีความสังเกตจดจํามากขึ้นแลว จึง
ใหเด็กสังเกตสวนยอยๆ หรือสวนละเอียดมากขึ้นตามลําดับ ดังนั้นจึงควรใหเด็กไดเลนเกมที่มีความยาก
เพ่ิมขึ้น เพ่ือใหเด็กรูจักคิด รูจักสังเกตจดจําอยางมีเหตุผลมากขึ้น วิธีการที่ใหเด็กเลน อาจใหเด็กเลน
เปนกลุม เลนคนละชุด หรือเลน 2 คนตอ 1 ชุด ใครเลนเสร็จกอนถูกตองตามกติกาก็ใหเลนเกมชุด
ตอไป ในระยะแรกเด็กจะสังเกตและลองเลนบาง โดยผลัดกันเลนครั้งละ 6 – 8 คน เด็กจะเลนแบบนี้
สักระยะหนึ่งจากนั้นครูจึงใหเด็กเลนเองโดยแบงกลุมใหรับผิดชอบแตละเกมจะวางกตกิาไววา แตละกลุม
ตองไมสงเสียงดัง ตองไมแยงกัน เลนดวยความรวดเรว็และถูกตอง รูจักรักษาของไมทําสกปรก หรือ
ฉีกขาด เลนเสร็จแลวตองเก็บใหเรียบรอย เม่ือเด็กมีความชํานาญในการเลนมากขึ้น ครตูองเพ่ิมเกม
ใหเด็กเลนโดยจัดเกมที่ยากและแปลกขึน้เรื่อยๆ เพ่ือใหเด็กไดรูจักคิดสังเกตและจดจําอยางมีเหตุผล
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความสามารถของเด็กดวย 
   พัฒนา ชัชพงศ (ม.ป.ป.: 39) กลาววา เกมการศึกษา เปนของเลนซ่ึงเด็กมีเกมฝก
ความพรอมแบบตางๆ ไวใหเด็กไดเลนในเวลาที่กําหนดหรือนอกเวลาเมื่อเด็กอยากเลน เกมแตละชุด
จะตองจัดทํากลองใสไวเปนชุดๆ ทั้งน้ีเพ่ือจะฝกใหเด็กเขาใจวา เกมแตละชุดจะจัดใสไวในกลอง และ
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เก็บไวในชั้นทีเ่ตรียมไวในตารางกิจกรรมประจําวัน แตหากเปนนอกเวลาทีเ่ด็กเลนกันเองครูควรมีเวลา
เดินดูเด็กเลน เพ่ือใหคําแนะนํากับเด็กที่เลนผิด เม่ือเลนเสร็จครูจะตองฝกใหเด็กปฏิบัติจนเปนนิสัยวา  
เม่ือเลนเสร็จจะตองเก็บลงกลองเปนชุดๆ แลวยกเก็บเขาที่ 
   กรมวิชาการ (2540: 44) แนวทางการใชเกมการศึกษาดังนี้ เกมการศึกษาที่จัดใหกับ
เด็กปฐมวัยแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ 
    1. กรณีที่เปนเกมใหมเด็กยังไมเคยเลนมากอน ครูควรปฏิบัต ิดังน้ี  
     แนะนําใหเด็กทราบวาเกมชุดใหมมีชื่ออะไร มีกี่ชิ้น และอะไรบางสาธิตหรือ
อธิบายวิธีการเลนเกมเปนขั้นๆ ตามประเภทของแตละชนิดใหเด็กหมุนเวียนเขามาเลนเปนกลุม หรือ
รายบุคคลตามความเหมาะสม ขณะเด็กเลนครูทําหนาที่เพียงผูเสนอแนะเมื่อเด็กเลนเกมแตละชุดเรียบรอย
แลว ครูควรตรวจสอบความถูกตองหรือรวมตรวจกับเพ่ือนๆ และชมเชยใหกําลังใจใหเด็กนําเกมที่เลน
เรียบรอยแลวเก็บใสกลองเขาที่ใหเรียบรอยทุกครั้งกอนที่จะเลนเกมอ่ืนตอไป  
    2. กรณีที่เด็กเคยเลนเกมการศึกษานี้มาแลว ครูควรปฏิบัต ิดังน้ี  
     จัดวางเกมที่เคยเลนแลวใหเด็กเลนเปนกลุมๆ ละ 4 – 5 คน แตละกลุมจะ
มีเกม 1 ชุด หรืออาจจะใหเด็กเลนคนเดยีวหมุนเวียนใหเด็กเลนชุดใหม และชุดเกาจะจัดไวเม่ือเลน
เสร็จแลวใหเด็กเก็บใหเรียบรอย และอยูในสภาพที่จะนําไปใชอีก 
   สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541: 155) กลาวถึง หลักใน
การจัดเกมการศึกษาไว ดังน้ี 
    1. ควรคํานงึถึงความเปนจริง เหมือนของจริง เชน หนอนผเีสื้อ การเรยีงลําดับ  
ดวงอาทิตยที่เรียงจากใหญไปเล็กไมได 
    2. ภาพที่แสดงความเคลื่อนไหว ควรจะเคลื่อนไหวจากซายไปขวา บนลงลาง
เหมือนการเขียนหนังสือของไทย 
    3. การใหสีถาเปนภาพสัตว ควรใหสีที่ใกลเคยีงกันกับสีธรรมชาติ จะชวยใหเด็ก
เรียนรูธรรมชาติ การใหสีที่รอนแรง เด็กจะเคลื่อนไหวไมอยูน่ิง สีประเภทที่เย็น เด็กจะสงบเงียบ 
    4. การนําเกมการศึกษาใหเด็กเลน  ไมควรฝกหัดวาจะตองเลนไปตามหนวย
ที่เรียน ควรคํานึงถึงพัฒนาการ ประสบการณของเด็กแตละคน เลนเกมตามลําดับความยากงาย 
    5. การตรวจสอบวา เด็กเลนเกมครบตามทีต่กลงหรือไม ครูควรมีแบบบนัทึก
การเลนเกมของเด็กแตละคน 
    6. เด็กแตละคนมีความสนใจในการเลนเกมแตกตางกัน ครูอาจนําเทคนิคการเลน
เกมการศึกษาจัดใหเด็ก เพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศบางในบางโอกาส เชน 
     6.1 คว่ําภาพหาคู 
     6.2 เลนเกมใหเลนรวมกันเปนกลุม เชน แจกภาพคนละ 1 ภาพ ใหสัญญาณ
หาคู 
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    7. ปจจุบันเกมการศึกษามีจําหนายแพรหลายมากขึ้น การเลือกซื้อควรคํานึงถึง
พัฒนาการ เด็กแตละวัย เชน ภาพตัดตอ 3 – 5 ชิ้น เหมาะสําหรับเด็กอายุ 3 – 4 ขวบ 6 – 8 ชิ้น  
สําหรับเด็กอายุ  4 – 5 ป  8 – 10 ชิ้น  สําหรับเด็กอายุ  5 – 6 ป 
    8. การนําผลการวิจัยเกี่ยวกับเกมการศึกษามาใช หรือนําเกมการศึกษาของ
แตละประเทศที่มีขายมาใหเด็กเลน ครูควรนํามาศึกษาทดลองใชกับเด็กกลุมเล็ก  ๆกอนวาสงผลตอพัฒนาการ
เด็กมากนอยเพียงใด กอนการตัดสินใจซื้อ 
   เกมการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยนับเปนกจิกรรมการเลนตามทฤษฎีการเลนเชิงรูคิด 
(The Cognition Theory of Play) ตามหลักของ เพียเจต (Piaget) การเลนเปนสวนสาํคัญของพัฒนาการ
ทางสติปญญา เพราะการเลนเปนการกระทําที่ถือวา เปนการแสดงของผลรวมในพฤติกรรมทั้งหมดที่
เด็กกระทาํและแสดงออก ซ่ึงตวัเด็กไดคิดแลวกระทาํดวยความพงึพอใจ โคลัมบัส (เยาวพา เดชะคุปต. 
2542: 51; อางอิงจาก Kolumbus.  1979: 141 – 149) ไดใหความหมายของเกมการศึกษา (Didactic 
Game) คือ เกมที่พัฒนาการคิดของเด็ก ซ่ึงจะตองคิดและหาเหตุผล ครูสามารถบอกไดวา เด็กมีความ
เขาใจในความคิดรวบยอดเรื่องนั้นๆ อยางไร 
   แกรมส คารร และ ฟทซ (Grambs, Carr; & Fitch.  1970: 244) กลาววา เกมเปน
นวัตกรรมการศึกษา ซ่ึงครูสวนมากยอมรับวากิจกรรมการเลน หรือเกมสามารถใชในการจูงใจนักเรียน 
ครูสามารถนําเกมไปใชในการสอน เพ่ือใหการสอนดําเนินไป จนบรรลุเปาหมายได เพราะเกมเปนกิจกรรม
ที่จัดสภาพแวดลอมของนักเรียนใหเกิดการแขงขันอยางมีกฎเกณฑ โดยมีวตัถปุระสงคเฉพาะ และเปน
กิจกรรมเพื่อความสนุกสนาน 
   ประภากร โลหทองคํา และคนอื่นๆ (2522: 57) กลาววา เกม หรือการเลนเปน
สถานการณในการสอนอยางหนึ่ง ที่กําหนดกติกาการเลน กําหนดกระบวนการเลน เพ่ือใหผูเลนไดมี
สวนรวมทางอารมณ มีความสนุกสนาน และในขณะเดียวกัน ก็จะนาํเอาแงคิด หรือความเห็นจากการเลน
ไปวิเคราะหวิจารณ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูตอไป 
   บุญช ู สนั่นเสียง (2527: 438) ไดกลาวถึงเกมการศึกษา (Didactic Game) เปน
อุปกรณเครื่องชวยสอนที่จะชวยใหผูเรียนไดรับความพอใจ และความสนุกสนาน อีกทั้งยังทาทายที่จะ
ใหเด็กเลนเสมอ ชวยใหเด็กมีความพรอมในทุกๆ ดาน แตที่เนนเฉพาะ คือ สตปิญญา เด็กไดฝกใช
ประสาทสมัผสักับกลามเนือ้มือ ฝกสังเกต เปรียบเทียบในเรื่องรูปทรง จํานวน ประเภทและฝกคิดหา
เหตุผล 
   สํานักงานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาต ิ(2541: 145) ไดกลาวถึงความหมาย
ของเกมการศึกษา (Didactic Game) วาเกมการศึกษาเปนของเลนที่ชวยใหผูเลนเปนผูมีความสังเกตดี 
ชวยใหมองเห็นไดฟง หรือคิดอยางรวดเร็ว ซ่ึงเกมการศึกษาจะตางจากของเลนอยางอ่ืน แตละชดุจะมี
วิธีเลนโดยเฉพาะ อาจเลนคนเดียวหรือเลนเปนกลุม ผูเลนสามารถตรวจสอบการเลนวาถูกตองหรือไม 
 จากความหมายที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปไดวา เกมเปนเคร่ืองชวยสอน เกมการ ศึกษา
แตละชุด ชวยใหนักเรียนไดพัฒนาสติปญญาในดานการคิด การสังเกต การคิดหาเหตุผล รวมทั้งเด็ก
ไดใชประสาทสัมผัสกับกลามเน้ือมือ หลังจากเลนเกม เด็กก็จะเกิดความคิดรวบยอดในเรื่องๆ น้ันได 
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เน่ืองจากเกมจะมีวิธีเลน โดยเฉพาะอาจเลนคนเดียว หรือเปนกลุม และผูเลนสามารถ ตรวจสอบวา 
เลนถูกตองหรือไมดวยตนเอง  
 2.4 ประเภทของเกมการศึกษา 
  ไดมีนักการศึกษาหลายทาน ไดแบงเกมการศึกษาออกเปนชนิดตางๆ ดังน้ี 
  โคลัมบัส (เยาวพา เดชะคุปต.  2542: 51 – 56; อางอิงจาก Kolumbus.  1797: 141 – 149) 
ไดแบงเกมการศึกษาออกเปน 
   1. เกมการแยกประเภท (Classification) เกมฝกแยกประเภท หมายถึง การแยกกลุม    
จัดกลุม จับกลุม จับคู ซ่ึงสามารถฝกทักษะเด็กไดหลายอยาง โดยแยกเปนของทีเ่หมือนกันและตางกัน 
ของที่มีลักษณะกลม สี่เหลี่ยม หรือแยกตามสี รูปทรง ขนาด ซ่ึงแบงออกเปน 
    1.1 เกมลอตโต (Lotto) เปนเกมที่เลนอยางงาย โดยเด็กจะมีรูปภาพเล็กๆ อยู
ชุดหนึ่ง ซ่ึงจะนํามาจับคูกับรูปในกระดาษโดยรูปที่เด็กเลือกออกมา เขาจะตองหารปูที่เหมือนกันวางลง
ใหได ถารูปน้ันไมมีคู เขาก็จะวางบัตรนั้นลงแลว หาภาพใหม 
    1.2 เกมโดมิโน (Domino) เปนเกมที่ในแตละดานจะมีภาพ จํานวน ตัวเลข จุด 
ใหเด็กเลือกภาพที่มีสี รูป หรือขนาดตอในแตละดานไปเรื่อยๆ 
    1.3 เกมตารางสัมพันธ (Matrix) เกมนี้ จะประกอบดวยตาราง  ซ่ึงแบงเปนชอง 
มีขนาดเทากัน 16 ชอง และมีบัตรเล็กๆ ขนาดเทากับตารางแตละชองโดยการเลนอาจจะจับคูภาพที่
อยูขางบนกับภาพที่เด็กวางลงใหตรงกันหรืออาจจะจับคูภาพที่มีสวนประกอบของภาพที่อยูขางบนกับ
ภาพที่อยูดานขางก็ได เชน ครูอาจจะวางบัตรภาพวงกลมไวดานขาง วางบัตรสแีดงไวขางบนแลวให
เด็กหาบัตรภาพที่มีสีแดงและเปนวงกลมมาวางใหตรงกัน 
   2. เกมฝกทําตามแบบ (Patterning) ในเกมชนิดนี้เด็กจะตองสราง หรือวาด หรือ
ลากตามแบบตามลําดับ ซ่ึงเด็กจะใชลูกปด หรือบล็อกที่มีสีหรือขนาดตางๆ กับบัตร หรือแมแตแปรง
สีฟนก็ไดมาวางไวตามลําดบั ตวัอยางเชน ถาตัวอยางมี 3 สี เชน ดํา ขาว แดง เด็กก็จะจัดสิ่งของ
ตามลําดับเรื่อยไป ซ่ึงเด็กจะตองตัดสินใจวาจะเลือกอะไรกอนหลัง เพ่ือทําตามแบบ 
   3. เกมฝกลําดับหรืออนุกรม (Sequence, Serration) ในเกมนี้ จะฝกความจําของ
เด็กโดยครูจะเลาเหตุการณหรือลําดับเรื่องราว หรือนิทาน แลวใหเด็กวางสิ่งตางๆ หรือภาพตามลําดับ
ในเรื่อง 
  จันทวรรณ เทวรักษ (2526: 36) ไดแบงเกมการศึกษาออกเปนชนิดตางๆ ดังน้ี 
   1. เกมจับคูภาพเหมือน เด็กฝกสังเกตภาพที่เหมือนกัน นําภาพที่เหมือนกันมาเรียง
เขาคูกัน 
   2. โดมิโน เปนเกมที่มีขนาดเล็กเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา แบงครึ่งออกเปนสวน ใน
แตละดานจะมีภาพ จํานวน ตัวเลข จุด ใหเด็กเลือก ที่มีสี รูป หรือขนาดตอกันในแตละดานไปเรื่อยๆ 
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   3. ภาพตัดตอ เปนการแยกชิ้นสวนของภาพออกเปนชิ้นๆ แลวใหเด็กนําตอกันให
เปนภาพที่สมบูรณ ภาพตัดตอ ควรมีจํานวนชิ้นที่จะใหเด็กตอใหเหมาะสมกับวัย เด็กเล็กควรมีจํานวนชิ้น
ก็ไมชิ้นประมาณ 5 – 6 ชิ้น เม่ือเด็กโตขึ้นก็มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น 
   4. ภาพสัมพันธ เปนการนําภาพที่เปนประเภทเดียวกันหรือมีความสัมพันธกัน มา
จับคูกัน จะชวยฝกใหเด็กรูจักคิดหาเหตุผล และจัดประเภทไดถูกตอง 
   5. ลอตโต เปนเกมที่มี 2 สวน ใหเด็กศึกษารายละเอียดของภาพ ภาพใหญ จะตอง
เปนสิ่งที่ใหเด็กรูจักรายละเอียดตางๆ สวนภาพเล็กเปนภาพปลีกยอยของภาพใหญที่ ตองการใหเด็ก
เรียนรู โดยใหเด็กศึกษาภาพใหญวาเปนเรื่องอะไร มีคุณสมบัติอยางไร ใหเด็กหยิบ ภาพเล็กที่เตรียม
มาวางใหสมบูรณ  
   6. ภาพตอเน่ืองหรือการเรียงลําดับ เปนการเรียงลําดับภาพตามเหตุการณที่เกิดขึ้น
จากเหตุการณแรกไปจนถึงเหตุการณสุดทาย 
   7. พ้ืนฐานการบวก เปนเกมที่ผูเลนไดมีโอกาสฝกการบวก โดยยึดแผนหลัก เปน
เกณฑ ผูเลนตองหาชิ้นสวนเล็ก 2 ชิ้น เม่ือรวมกันแลวไดผลลัพธเทากับจํานวนภาพ ในแผนหลัก 
   8. ตารางสัมพันธ ประกอบดวยชองขนาดเทากัน 16 ชอง และมีบัตรเล็กๆ ขนาด  
เทากับชองตาราง เพ่ือเลนเขาชุดกันโดยมีบัตรที่กําหนดไวเปนตัวนําไวขางบนแตละชอง โดยการเลน
อาจจับคูภาพที่มีสวนประกอบของภาพที่อยูขางบนกับภาพที่อยูดานขางก็ได 
  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ(2541: 145 – 153) ไดจําแนกประเภท
ของเกมเปนชนิดตางๆ ดังน้ี 
   1. เกมจับคู เกมชนิดนี้เปนการฝกการสังเกต การเปรียบเทียบ การคิดหาเหตุผล   
เกมจับคู เปนการจัดของเปนคูๆ ชุดละตัง้แต 5 คู ขึ้นไป อาจเปนการจับคูภาพหรือวัสดุอุปกรณตางๆ  
ก็ได เกมประเภทนี้สามารถจัดไดหลายชนิด ไดแก 
    1.1 การจับคูสิ่งที่เหมือนกัน 
     1.1.1 จับคูภาพหรือสิ่งของที่เหมือนกันทุกประการ 
     1.1.2 จับคูภาพกับเงาของสิ่งเดียวกัน 
     1.1.3 จับคูภาพกับโครงรางของสิ่งเดียวกัน 
     1.1.4 จับคูภาพที่ซอนอยูในภาพหลัก 
    1.2 การจับคูสิ่งที่เปนประเภทเดียวกัน เชน ไมขีด - ไฟแช็ค เทียน – ไฟฟา 
    1.3 การจับคูสิ่งที่มีความสัมพันธกัน เชน สิ่งที่ใชคูกัน แม - ลูก สัตวกับอาหาร 
    1.4 การจับคูสิ่งที่มีความสําคัญแบบตรงกันขาม คนอวน – คนผอม 
    1.5 การจับคูภาพเต็มกับภาพสวนยอย 
    1.6 การจับคูภาพเต็มกับภาพชิ้นสวนที่หายไป 
    1.7 การจับคูภาพที่ซอนกัน 
    1.8 การจับคูภาพที่เปนสวนตัดกับภาพใหญ 
    1.9 การจับคูสิ่งที่เหมือนกันแตสีตางกัน 
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    1.10 การจับคูภาพที่มีเสียงสระเหมือนกัน เชน กา-นา งู – ปู 
    1.11 การจับคูภาพที่มีเสียงพยัญชนะตนเหมือนกัน เชน นก-หนู กุง- ไก 
    1.12 การจับคูแบบอุปมาอุปไมย 
    1.13 การจับคูแบบอนุกรม 
   2. เกมภาพตัดตอ เปนเกมฝกการสังเกตรายละเอียดของภาพ รอยตัดตอของภาพ
ที่เหมือนกัน หรือตางกัน ในเรื่องของสี รูปราง ขนาด ลวดลาย เกมประเภทนี้ มีจํานวนชิ้นของภาพตัด
ตอตั้งแต 5 ชิ้นขึ้นไป ซ่ึงขึ้นอยูกับความยากงายของภาพชุดนั้น เชน หากสขีองภาพไมมีความแตกตางกัน 
จะทําใหยากแกเด็กยิ่งขึ้น 
   3. เกมวางภาพตอปลาย (โดมิโน) เพ่ือฝกการสังเกต การคิดคํานวณ การคิดเปน
เหตุเปนผล เกมประเภทนี้มีหลายชนิด ประกอบดวยชิ้นสวนเปนรูปสี่เหลี่ยมหรือรูปสามเหลี่ยมตั้งแต 
9 ชิ้นขึ้นไป ในแตละดานจะมีภาพ จํานวน ตัวเลข จุดใหเด็กเลือกตอกันในรูปที่เหมือนกันแตละดาน
ไปเรื่อยๆ 
   4. เกมเรียงลําดับ เปนเกมฝกทักษะการจําแนก การคาดคะเน เกมประเภทนี้ มี
ลักษณะเปนภาพสิ่งของ เรื่องราว เหตุการณ ตั้งแต 3 ภาพขึ้นไป แบงเปน 
    4.1 การเรียงลําดับภาพและเหตุการณตอเน่ือง 
    4.2 การเรียงลําดับ ขนาด ความยาว ปริมาณ ปริมาตร จํานวน เชน ใหญ – เล็ก  
สั้น – ยาว   หนัก – เบา   มาก – นอย  
   5. เกมจัดหมวดหมู เพ่ือฝกทักษะการสังเกต การจัดแยกประเภท เกมประเภทนี้ มี
ลักษณะเปนแผนภาพ หรือของจริง ประเภทสิ่งของตางๆ เปนเกมที่ใหเด็กนํามาจัดเปนพวก ตามความคิด
ของเด็ก 
   6. เกมหาความสัมพันธระหวางภาพกับสัญลักษณ เกมนี้ จะชวยเด็กกอนที่จะเร่ิม  
อานหนังสือ เด็กจะคุนเคยกับสัญลักษณเปนภาพที่มีภาพกับคํา หรือตัวเลขแสดงจํานวน กําหนดให
ตั้งแต 3 คูขึ้นไป 
   7. เกมหาภาพที่มีความสัมพันธลําดับที่กําหนด ฝกการสังเกตลําดับที ่ถาเก็บ ตนแบบ
จะฝกเรื่องความจํา เกมประเภทนี้ ภาพตางๆ 5 ภาพ เปนแบบใหเด็กสังเกตลําดับของภาพสวนที่เปน
คําถามจะมีภาพกําหนดให 2 ภาพ ใหเด็กหาภาพที่สามที่เปนคําตอบ ที่จะทําใหภาพ ทั้งสามเรียงลาํดับ
ถูกตองตามแบบ 
   8. เกมสังเกตรายละเอียดของภาพ (ลอตโต) ฝกการสังเกตรายละเอียดของภาพ
เกม จะประกอบดวยภาพแผนหลัก 1 ภาพ และชิ้นสวนทีมี่ภาพสวนยอย สําหรับเทยีบกับภาพแผนหลัก 
อีกจํานวนหนึ่งตั้งแต 4 ชิ้นขึ้นไป ใหเด็กเลือกภาพชิ้นสวนเฉพาะที่มีอยูในภาพหลัก หรือภายใตเง่ือนไข
ที่กําหนดใหเกี่ยวกับภาพหลัก 
   9. เกมหาความสัมพันธแบบอุปมาอุปไมย เกมนี้ประกอบดวย ชิ้นสวนแผนยาว
จํานวน 2 ชิ้นตอกันดวยผาหรอืวัสดุอ่ืน ชิ้นสวนตอนแรก มีภาพ 2 ภาพทีมี่ความสัมพันธ หรือเกี่ยวของกัน
อยางใดอยางหนึ่ง ชิ้นสวนที่สองมีภาพ 1 ภาพ เปนภาพที่สามที่มีขนาด ½ ของชิ้นสวนใหเด็กหาภาพ
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ที่เหลือ ซ่ึงเม่ือจับคูกับภาพที่เหมาะสมแลว จะมีความสัมพันธทํานองเดียวกับภาพคูแรกตัวเลือกเปน
แผนภาพขนาดเทากับภาพที่สามสาระของเกม อาจเปนในเรื่องของรูปราง จํานวน 
   10. เกมพื้นฐานการบวก เปนการฝกใหมีความรวบยอดเกี่ยวกับการรวมกัน หรือ
การบวกโดยเกมแตละเกมจะประกอบดวยภาพหลกั 1 ภาพ ที่แสดงจํานวนตางๆ และจะมีภาพชิ้นสวน
ตั้งแต 2 ภาพขึ้นไป ภาพชิน้สวนมีขนาด ½ ของภาพหลัก ใหเด็กหาภาพชิ้นสวน 2 ภาพที่รวมกนัแลว 
มีจํานวนเทากับภาพหลักแลว นํามาวางเทียบเคียงกับภาพหลัก 
   11. เกมจับคูตารางสัญลักษณ เปนการฝกคดิการสังเกต และฝกการคดิเชื่อมโยง
ความสัมพันธประกอบดวย ชองขนาดเทากัน และมีบัตรเล็กๆ ขนาดเทากับชองตาราง เพ่ือเลนเขาชุดกัน 
โดยมีบัตรที่กาํหนดไวเปนตัวนําไวขางบนของแตละชอง โดยการเลนอาจจับคูภาพที่มีสวนประกอบ
ของภาพที่อยูขางบนกับภาพที่อยูดานขางก็ได    
 สรุปไดวา เกมการศึกษาจะมีหลายประเภท ซ่ึงแตละประเภท ลวนแลวแตชวยสงเสริมให
เด็กไดเรียนรูฝกฝนทางดานสติปญญา และชวยพัฒนาเด็กในดานอารมณ สมาธิ ประสาทสัมผัสไดดี
อีกดวย เปนการสนองความตองการตามธรรมชาติของเด็กในดานหนึ่ง 
 2.5 จุดประสงคของการจัดเกมการศึกษา 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2528: 15) ไดกลาวถึงจุดประสงคของการจัด 
เกมการศึกษาไว ดังน้ี 
   1. เพ่ือฝกใหเด็กรูจักการสังเกตและจําแนกดวยสายตา 
   2. ฝกการแยกประเภทหรือการจัดหมวดหมู 
   3. ฝกการใชความคิดอยางมีเหตุผล 
   4. ฝกการตัดสินใจในการแกปญหา 
   5. เพ่ือฝกประสาทสัมพันธระหวางตากับมือ 
   6. เพ่ือฝกมนุษยสัมพันธดีระหวางกลุม ฝกคุณธรรมตางๆ 
   7. เปนการทบทวนเนื้อหาวิชาที่ไดเรียนไปแลว 
  อุษา กลแกม (2533: 20) ไดกลาวถึงจุดประสงคของการจัดเกมการศึกษาชวยใหผูเลน
บรรลุเปาหมายอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางได คือ สามารถจําแนกดวยสายตา คิดหาเหตุผล  
คิดแกปญหา แยกประเภท จําแนกเสียง หาความสัมพันธ ใหสงัเกตเปรียบเทียบรูปภาพ และวัสดุ
สิ่งของตางๆ ใชความคิดอยางมีเหตุผล การตัดสินใจแกปญหา และเปนการเตรยีมความพรอมไปสู
การอานและการเขียน 
  วิยะดา บัวเผือ่น (2531: 19) กลาววา จุดประสงคของการเลนเกมการศึกษา คือ ชวยให
ผูเลนเปนผูมีความสังเกตดี มีความสามารถในการมอง จําแนกดวยสายตา ไดฟง หรือคิดอยางรวดเร็ว 
และในเกมการศึกษาแตละชุดจะมีวิธีการเลนโดยเฉพาะ สามารถวางเลนบนโตะได ผูเลนสามารถตรวจสอบ
การเลนวา ถูกตองหรือไมดวยตนเอง และเม่ือเลนเกมไดสําเร็จทําใหเกิดแรงจูงใจ ที่จะเรียนโดยไมเบื่อหนาย 
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  สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาต ิ (2534: 13 – 16) ไดกลาวถงึจุดประสงค
ของการเลนเกมการศึกษา ดังน้ี 
   1. เปนสิ่งที่จะชวยใหเด็กไดเรยีนรูสิ่งตางๆ ที่อยูรอบตวั เชน เรียนรูเรื่องขนาด 
นํ้าหนัก สี รูปราง ความเหมือน ความตาง เรียนรูเกี่ยวกับตนเอง เชน เรียนรูวาชอบ หรือไมชอบทํา
อะไร เรียนรูอยูรวมกับผูอ่ืน เชน การรอคอย การแบงปน การตัดสินปญหาตางๆ 
   2. เปนการตอบสนองพัฒนาการทางอารมณของเด็ก เพราะในขณะที่เด็กเลน เด็ก
จะไดแสดงออกอยางเต็มที ่ มีความสดชื่น สนุกสนาน เบิกบาน ทําใหเด็กรูสึกเปนสุข เพราะไดเลน
ตามที่ตนเองตองการ ซ่ึงจะชวยใหเด็กลดความตึงเครยีดทางดานจิตใจ และชวยใหเกิดความแจมใส 
   3. เปนการตอบสนองความตองการของเด็กในหลายๆ ดาน เชน ในดานของความ
อยากรู อยากเห็น ซ่ึงเด็กแสดงออกโดยการทดลอง หยิบ จับ สํารวจ เขยา ฟงเสียง ดานความตองการ
ทางรางกาย ความตองการทางจิตใจ เปนการทดแทนความตองการของเด็ก 
   4. ชวยพัฒนาคณุสมบตัิหลายประการที่จะชวยใหเด็กไดรับความสําเร็จ ในการทาํงาน 
เม่ือเด็กเตบิโตขึ้นเปนผูใหญ ฉะนัน้ทักษะที่เด็กไดรับจากการเลน จะเปนพ้ืนฐานในการทาํงานของเด็ก
ในอนาคต 
   5. เปนการเตรยีมชีวติของเด็กเปนการฝกใหเด็กรูจักหนาทีท่ี่ตนเอง ตองทําในอนาคต 
ฝกการพึ่งพาตนเอง การเอื้อเฟอเผื่อแผ การแบงปน การเปนผูนําผูตามที่ดี 
   6. เปนการชวยใหเด็กไดคนหาความสามารถพิเศษของตนเอง เชน ความสามารถ
ในดานการจดจํา การจําแนกวัสด ุ สิ่งของ สี ขนาด หรือแมแตเปนการฝกฝนเรื่องระบบการคิด ให
พัฒนาเปนรูปแบบที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก 
   7. ชวยพัฒนารูปแบบการคิดของเดก็ ในขณะที่เด็กเลนเกมเด็กไดฝกคิดไปดวย เปน 
ชวงสั้นๆ ทําใหเด็กมีโอกาสคิดหาเหตุผล คิดแกปญหา ฝกการตดัสินใจ ซ่ึงกระบวนการเหลานี้ จะ
เปนไปโดยที่เด็กรูตัว แตรูปแบบกาคิดของเด็กก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆ ยิ่งมีโอกาสไดฝกฝน และไดรับ
การยอมรับมากเทาใด เด็กก็จะพัฒนาการคิดของตนเองใหมีเหตุผลมากขึ้น 
   8. สงเสริมจินตนาการ และความคิดสรางสรรคของเด็กเปนการเปดโอกาสใหเด็กได 
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและแสดงออกโดยเสรี ขณะที่เด็กเลน เด็กจะเปดใจใหสบายเต็มที่จึงสามารถที่
จะคิดไดอยางอิสระ ซ่ึงหากมีการฝกฝนและสงเสริม รวมทั้งยอมรับความคิด และจินตนาการของเด็ก
ในขณะที่เลนแลว จะทําใหเด็กกลาแสดงออก กลาคิด มากขึ้นยิ่ง เด็กมีอิสระในการจินตนาการและคิด
สรางสรรค ในขณะที่เลนไดมากเทาใด โอกาสที่เด็กจะเกิดความเชื่อม่ันในตนเอง และกลาแสดงความคิด
ของตนเอง ก็จะมากขึ้นเทานั้น 
   9. ชวยพัฒนาเด็กในทุกๆ ดาน คือ ทางดานรางกาย เกมเปนการฝกกลามเนื้อมือ
กับตาใหประสานกัน อยางมีประสิทธิภาพ ทางดานอารมณ – จิตใจ เกมชวยใหเด็กเกิดพัฒนาการทาง
อารมณและจิตใจใหม่ันคงแขง็แรงรูจักปรับอารมณใหเขากับภาวะแวดลอม ทางสังคม เกมจะชวยใหเด็ก
มีความสัมพันธกับบุคคลอื่นเปนการเรียนรูที่จะอยูรวมกลุมรูจักบทบาทของสมาชิกในกลุม ฝกเด็ก ใน
เรื่องของการปรับตัวทางสติปญญา เด็กจะเกดิความคิดรวบยอดในสิ่งตางๆ ที่เรียนรู 
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  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541: 145) ไดกลาวถึงจุดประสงค
ของการจัดเกมการศึกษา 
   1. ฝกฝนและพฒันาความสามารถในการใชประสาทสัมพันธ เพ่ือใหเกิดการรับรู 
เพ่ือจะนําไปสูการเรียนรู 
   2. พัฒนาการคิดหาเหตุผล 
   3. ฝกการสังเกตและการตัดสินใจ 
   4. ฝกการแกปญหาและการตัดสินใจ 
   5. ชวยใหเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู 
   6. ฝกการจําแนกเกี่ยวกับสี รูปทรง รูปราง ขนาด ปริมาณ จํานวน เสียง 
   7. ฝกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรและภาษา 
   8. ฝกการคิดเชื่อมโยงความสัมพันธ 
 จากจุดประสงคของการจัดการศึกษาที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา เกมการศึกษา เปนสื่อที่
ชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสฝกฝนเรียนรูจากการปฏิบัติไดดีเพ่ือสงเสริมใหเด็กไดมีทักษะการเรียนรูไดเต็ม
ศักยภาพทั้งสี่ดาน เพราะเกมการศึกษาเปนพ้ืนฐานในการเตรียมความพรอมทั้ง 4 ดาน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเม่ือเด็กไดเลนเกม เด็กไดรูจักการสังเกต การจําแนก การเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู การ
เชื่อมโยง ฝกการรับรู ทักษะเหลานี้เปนทกัษะพื้นฐานในการคิดขณะที่เด็กเลนไดมากและจะเปนพ้ืนฐาน
ในการทํางานของเด็กในอนาคต เม่ือเติบโตเปนผูใหญก็จะเปนผูใหญที่มีคุณภาพ 
 2.6 หลักในการใชเกมการศึกษา 
  อารี เกษมรัติ (2523: 71 – 72) กลาววา การนําเกมการศึกษามาใชควรลําดับเกมตาม
ความสามารถ เร่ิมจากสิ่งที่ไมละเอียดนัก เพราะเด็กจะสงัเกตสิ่งที่ใหญกอน เม่ือเด็กมีความสังเกตจดจํา
มากขึ้น จึงจะใหเด็กไดสังเกตสวนยอยๆ หรือสวนละเอียดมากขึ้นตามลําดับ ดังน้ัน จึงควรใหเด็กได
เลนเกมที่มีความยากเพิ่มขึ้น เพ่ือใหเด็กรูจักคิด รูจักสังเกต จดจํา อยางมีเหตุผลมากขึ้น วิธีการที่ให
เด็กเลนอาจใหเด็กเลนเปนกลุม เลนคนละชุด หรือ 2 คนตอ 1 ชุด ใครเลนเสร็จกอนถูกตองตามกติกา
ก็ใหเลนเกมชุดอ่ืนตอไป ในระยะแรกเด็กจะสังเกตและลองเลนบางโดยผลัดกันเลนครั้งละ 6 – 8 คน 
เด็กจะเลนแบบนี้สักระยะหน่ึง อาจจะประมาณหนึ่งเดือน จากนั้น ใหเด็กเลนเอง โดยแบงกลุมให
รับผิดชอบ แตละเกมจะวางกติกาไววา แตละกลุมตองไมสงเสียงดัง ตองไมแยงกันเลนดวยความเร็ว
และถูกตอง รูจักรักษาของไมทําสกปรก หรือฉีกขาด เลนเสร็จแลว ตองเก็บใหเรยีบรอย กลุมใดทํา
ถูกตอง ตามกติกา ถือวาชนะแลวจึงสลบักนัเลน เม่ือเด็กมีความชํานาญในการเลนมากขึ้น ครูตองเพ่ิมเกม
ใหเด็กเลน โดยจัดเกมที่ยากและแปลกขึ้นเรื่อยๆ เพ่ือใหเด็กรูจักคิด สังเกต และจดจําอยางมีเหตุผล 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความสามารถของเด็กดวย 
  ราศี ทองสวัสดิ์ (2523: 79) ไดแสดงความคิดเห็นในเรื่องการนําเกมการศึกษาไปใชวา 
   1. ครูควรเตรียมเกมการศึกษาไวใหเพียงพอ 
   2. ลักษณะของเกมอาจเปนภาพตัดตอ จับคูภาพเหมือน โดมิโน การแยกหมู 
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   3. เวลาที่ใชในการฝกกําหนดไวเปน 1 กิจกรรม เพราะอุปสรรคแตละชุดจะใหผล
ตอเด็กไมเหมือนกัน ดังน้ัน การจัดควรจัดหมุนเวียนใหเด็กเลนหรือฝกทุกชุดใหทั่วถึงกัน 
   4. เกม หรืออุปกรณที่จะใช ควรมีพอที่จะหมุนเวียนกันอยูเสมอหากจําเจ เด็กก็
อาจจะเบื่อไมอยากเลน 
 สรุปไดวา ในการนําเกมการศึกษาไปใชตัวครูจะตองมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน ตองมีทักษะใน
เกมอยางมาก มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเกมการศึกษาเปนอยางดี มีความพรอมในทุกๆ ดาน และ 
เพ่ือที่จะเปน ผูแนะนําและชวยเหลือเด็ก รูวิธีในการแกไขปญหาระหวางการใชเกมใหเด็กไดเลนเกม
การศึกษาไดอยางถูกตอง ถูกวิธ ี
 2.7 ประโยชนของเกมการศึกษา 
  เกศินี โชติเสถียร (2523: 3) กลาววา เกมการสอนจัดเปนสื่อการสอนอีกประเภทหนึ่ง  
ซ่ึงใชเราใหนักเรียนเกิดความสนุกสนานใชเปนเครื่องมือฝกทักษะ เกมแตละเกมมีจุดประสงคแนนอน
วาเปนการฝกเนื้อหาอะไร (ลาวัลย พลกลา.  2523: 11) 
  เยาวพา เดชคุปต (2528: 36) กลาววา เกมการศึกษาเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญยิ่งตอ
การฝกทักษะ และชวยใหเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนการเลนเกมการศึกษา จึงเปนวิธีการ
อยางหนึ่งที่สงเสรมใหเด็กเกิดการเรียนรู และชวยพัฒนาทักษะตางๆ รวมทั้งชวยสงเสริมกระบวนการ
ในการทํางาน และการอยูรวมกันในสังคม 
  วรรณพร ศิลาขาว (2538: 35) กลาววา เกมการศึกษา เปนกิจกรรมที่มีคุณคาแกเด็กทั้ง
ทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม ชวยสรางบรรยากาศที่ดีในการเรียน 
  อัจฉรา ชีวพันธ (2526: 3) กลาววา การจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ยังชวยใหเด็กเพลิดเพลิน
ผอนคลายความตึงเครียด เราความสนใจของเด็กและเรียนรูพฤติกรรมทางสังคม รูจักความรับผิดชอบ 
สงเสริมใหเด็กมีความสามัคคี รูจักการเอื้อเฟอ ชวยเหลือ แบงปน ยอมรับกัน และรูจักการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ 
 สรุปไดวา ประโยชนของเกมการศึกษา เปนการชวยสงเสริม และฝกทักษะใหเด็กไดเรียนรู
ดวยตนเอง สงเสริมใหเด็กเกิด พฤติกรรมทางสังคมในดานการชวยเหลือแบงปน การยอมรับผูอ่ืน เพ่ือให
อยูรวมกันในสังคม อยางมีความสุข เกิดความคิดรวบยอดในสิ่งที่เรียนสามารถนําสงที่เรียนรูไปประยุกต 
ใชและตอยอดตอไปไดดวย 
 2.8 งานวิจัยที่เก่ียวของกับเกมการศึกษา 
  งานวิจัยตางประเทศ 
   พินเตอร (Pinter.  1977: 710 – A) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการสะกด
คําที่สอน โดยใชเกมการศึกษา และสอน โดยตํารากับนักเรียนระดับ 3 ใน เพนซิลวาเนียจํานวน 94 คน 
โดยไดศึกษาเกี่ยวกับมโนภาพและความสามารถในการจดจํา ผลการทดลอง พบวา 
    1. กลุมที่ใชเกมการศึกษา มีคะแนนผลสัมฤทธิท์างการสะกดคําสูงกวากลุมที่
สอนตามตํารา  
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    2. นักเรียนหญิงและนักเรียนชายในกลุมที่ใชเกมการศึกษา มีผลสัมฤทธิท์าง 
การสะกดคําสงูกวากลุมที่เรยีนตามตํารา 
    3. กลุมที่ใชเกมการศึกษามีความคงทนในการจําสูงกวากลุมที่สอนตามตํารา 
    4. นักเรียนที่มีสติปญญาปานกลาง และต่ําในกลุมการใชเกมการศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ทางการสะกดคําสูงกวากลุมที่เรียนตามตํารา 
    5. เด็กผูหญิงมีมโนภาพแหงตนในการรวมมือมากกวาเด็กชาย 
  งานวิจัยในประเทศ 
   จันทรวรรณ เทวรักษ (2526: บทคัดยอ) ไดศึกษาอิทธิพลของการจัดกิจกรรม
สรางสรรคและเกมการศึกษาในวัย 4 – 6 ขวบ ที่มีผลตอการเรียนรูภาษาไทย และคณิตศาสตร มีกลุม
ทดลอง 2 กลุม กลุม 1 เนนการอานเขียนและเรียนเลขอีกกลุม 1 เนนการฝกกิจกรรมสรางสรรค และ       
เกมการศึกษา ผลปรากฏวา การเรียนที่เนนการฝกกิจกรรมสรางสรรค และเกมการศกึษา มีผลสงเสริม
ความสามารถและทักษะในการเรียนภาษาไทย และคณิตศาสตรมากกวาวิธีการสอนเนนการอานเขียน
และเรียนเลข 
   รุงรว ีกนกวิบูลยศร ี(2529: 57) ไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในดานการจําแนก
ดวยการมองเห็นของเด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการฝกทักษะ โดยใชเกมการศึกษากบัการใชแบบฝกหัด ผล
ปรากฏวา ความสามารถในดานการจําแนกดวยการมองเห็นของกลุมที่ฝกทักษะโดยใชเกมการศึกษา
สูงกวากลุมที่ใชแบบฝกหัด 
   เยาวพรรณ ทมิทอง (2535: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาสติปญญาของเด็กปฐมวัย
ดวยเกมการศึกษามติสัมพันธ ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเลนเกมการศึกษา 
มิติสัมพันธ และเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเลนเกมการศึกษาแบบปกติ ตามหนวยการสอน มี
พัฒนาการทางสติปญญาแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   วรรณา แจมกังวาล (2534: 45) ไดศึกษาความคิดรวบยอดในดานการอนุรักษของ
เด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดกิจกรรมการเลนเกมการศึกษาปกติ และเกมการศึกษาที่เสริมดวยเกมฝก
ดานมิติสัมพันธ ผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนเกมการศึกษา ที่เสริม
ดวยเกมฝกดานมิติสัมพันธมีความคิดรวบยอดในดานการอนุรักษสูงกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรม
การเลนเกมการศึกษาแบบปกติ 
 จากเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของกับเกมการศึกษา สรุปไดวา เกมการศึกษาเปนสื่อที่สําคัญ 
เปนพ้ืนฐานในการเรียนรู มีกระบวนการคิด มีการฝกทักษะการคิด ฝกการใชความคิด เรียนรูในการ
แกปญหา เรียนรูดานมิติสัมพันธ ความไกล – ใกล  สูง – ต่ํา ทรวดทรง ปริมาตร สามารถสราง
จินตนาการใหเห็นสวนยอยและสวนผสมของวัตถเุม่ือนํามาซอนกัน มีความสนุกสนานในการเรียนรู  
   นิตยา ประพฤติกิจ (2541: 1 – 3) ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทฤษฎีการสอน
คณิตศาสตรวา มีทฤษฎทีี่เกีย่วกบัพัฒนาการเด็กหลายทฤษฎีดวยกันทีถู่กนํามาปรบัใชเปนทฤษฎีการสอน
คณิตศาสตรแกเด็กปฐมวัย แตทฤษฎีพ้ืนฐานที่ถกูนํามาใชมากทีสุ่ดในการสอนคณติศาสตรสําหรบัเด็ก
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ปฐมวัย ก็คือ ทฤษฎีการใชประสาทสัมผัส (Sensorimotormotor Approach) ของ เพียเจท (Jean Piaget) 
ซ่ึงเริ่มเปนที่ยอมรับตั้งแตในชวงทศวรรษที ่ 1950 เพราะทฤษฎีของเขาเนนเรื่องการพัฒนาพลังทาง
สติปญญา หรือความคิดของเด็กมากกวาการมีทักษะทางหลักวิชาแบบจดจําเทานั้น ทฤษฎีของ เพียเจท 
สรางขึ้นจากผลงานวิจัยของเขาเองที่ไดสังเกตบุตรและธิดาของเขาจากการสังเกตวิธีแกปญหาของเด็ก 
เพียเจท พบวา วิธีการคิดและการใหเหตุผลตางๆ ของเด็กนาสนใจมาก เน่ืองจากมีความแตกตางจาก
การใหเหตุผลของผูใหญอยางเชนที่ เพียเจทคนพบวา ปจจัยสําคัญทีช่วยพัฒนาสตปิญญาและความคิด
ของเด็กก็คือ การที่คนเรามปีฏิสัมพันธ (Interaction) กับสิ่งแวดลอม มาตั้งแตเกิด เพียเจทพบวา ระดับ
สติปญญาและความคิดเริ่มพัฒนาจากการไดปฏิสัมพันธอยางตอเน่ือง (Continuous Interaction) ระหวาง
บุคคลกับสิ่งแวดลอม เชน ทารก เม่ือเเรกเกิดยังไมสามารถแยก “ตน” ออกจากสิ่งแวดลอมได แต
หลังจากไดรับประสบการณจากการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม จึงทําใหเด็กเกิดการพัฒนาความเปน 
“ตน” ออกจากสิ่งแวดลอมได แตหลังจากไดรับประสบการณจากการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม จึง
ทําใหเด็กเกิดการพัฒนาความเปน “ตน” และสติปญญาขึ้นคําวา “Interaction” หมายถึง กระบวนการ
ปรับตัวของอินทรียกับสิ่งแวดลอมภายนอกและการจัดระบบความคิด (Inward Mental Organization) 
กระบวนการนีจ้ะเปนไปอยางตอเน่ืองและมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง (Adaptation) อยูตลอดเวลา เพ่ือให
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมการปฏิสัมพันธ และการปรับเปลี่ยน ประกอบดวยกระบวนการที่สําคญั 
2 กระบวนการ คือ 
    1. การดูดซึม (Assimilation) หมายถึง กระบวนการอินทรียไดดูดซึมภาพตางๆ 
จากสิ่งแวดลอมดวยประสบการณของตนเอง ทั้งน้ียอมขึน้อยูกับความสามารถของอินทรียวาจะรบัรูดวย
ประสาทสัมผัสไดมากนอยเพียงใดดวย เชน เด็ก เม่ือเร่ิมหัดพูดใหมๆ จะเรียก “แหมะ - แหมะ” (แม) 
เม่ือเห็นแมหรือคนอ่ืนๆ เพราะเด็กวัยน้ียงัไมพรอมทั้งดานรางกาย (คอืการพูด) และความสามารถทาง
สติปญญา 
    2. การปรับความแตกตางใหเขากับความรูและความเขาใจเดิม  (Accommodation) 
เปนกระบวนการที่ควบคูไปกับการดูดซึม (Assimilation) แตเปนไปในลักษณะตรงกันขาม เพราะมี
การปรุงแตง รวบรวม และจัดการความคิดและประสบการณใหสอดคลองกับความเปนจริงที่อยูรอบๆ 
ตัวเขา เชน เด็กเรียกคนอุมและใหนมวา แหมะ (แม) ไมวาจะเปนพอแม พ่ีเลี้ยงก็ตาม แตเม่ือเด็กได
สัมผัส รับรู นานๆ เขาก็สามารถจําแนกไดวาแมคือคนไหน หรือเด็กเคยรูจักแมว พอเห็นตุกตาแมว ก็
เรียกวา แมวได  เปนตน 
 ความสามารถดานพัฒนาการในการคิดในรูปแบบตางๆ ซ่ึงการที่เด็กไดฝกคิดมากๆ จาก
การเรียนรู การสังเกต จนสามารถที่จะคดิตัดสินใจแกปญหาไดดีตอไป 
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3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการเลน 
 3.1 ความหมายและความสําคัญของการเลน 
  เฮอรลอค (ขจิตพรรณ ทองกํา.  2536: 9; อางอิงจาก Hurlock.  1978: 228) กลาววา
เปนการทํากิจกรรมที่กอใหเกิดความเพลิดเพลิน สนุกสนาน โดยไมตองคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้น และ
มักเปนกิจกรรมที่กระทําโดย ไมถูกบังคับ และ รูดอลฟ (Rudolph.  1984: 96) กลาววา การเลนเปน
กระบวนการของการพัฒนา ทั้ง 4 ดาน ของเด็ก คือ ดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา 
ซ่ึงการเลนนี้มีองคประกอบ 3 ประการ ไดแก 
   1. การเลนนําไปสูการคนพบเหตุผลและความคิด 
   2. การเลนเปนการเชื่อมโยง 
   3. การเลนเปนการนําเด็กไปสูภาวะความสมดุลทางอารมณ 
  เลขา ปยะอัจฉริยะ (2523: 43) กลาววา การเลนคือวิธีการทางหนึ่งที่เด็กจะชวยตัวเอง
ใหมีความสามารถในการปรับตัว เปลี่ยนแปลงความคิดความเขาใจเกี่ยวกบัสิ่งแวดลอมและสรางประสบการณ
ใหกับตนเอง เพ่ือการเรียนรูและรับรูสิ่งแวดลอม โดยไมมีใครสอน 
  วราภรณ รักวิจัย (2527: 91) ไดกลาวถึง การเลนเปนขบวนการเรียนรูของเด็ก เพ่ือ
กอใหเกิดการเรียนรู การคนควา สํารวจและทดลองสิ่งตางๆ เพ่ือสรางประสบการณใหกับตนเองและ
ชวยในการพัฒนาการเจริญเติบโตทางรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม ใหเปนผูที่มีความสามารถที่
จะอยูในสังคมไดอยางมีความสุข สําหรับ เพียเจต (Piaget) กลาววา การเลนมีความสําคัญตอพัฒนาการ
ทางสติปญญา จากการเลนเด็กจะสามารถแยกแยะสิ่งตางๆ จากสิ่งเราไดและขณะทีเ่ด็กตอบสนองสิ่งเรา 
เขาจะสามารถรับรูสิ่งตางๆ เขามาในสมองเพียเจต ไดกลาวถึงการเลนไว 3 ประการ คือ 
   1. บทบาทของการเลนคือการระบายอารมณ 
   2. การเลนชวยใหเขาใจถึงสิ่งที่เปนนามธรรม 
   3. การเลนเปนการเรียนรูทางสังคม 
  เยาวพา เดชะคุปต (2528: 12; อางอิงจาก Moffitt; & Swedlow.  1979: 2) ไดกลาวถึง 
ความสําคัญของการเลน ซ่ึงชวยใหเกิดพัฒนาการในแงตางๆ ดังน้ี 
   1. ชวยใหเด็กเกดิการเรียนรู โดยผานขบวนการคนควาสํารวจ ทดลอง ใชกลามเนื้อ
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา จมูก มือ หู ปาก ใหประสานกันจนกอใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ซ่ึงไมมี
วิธีการอันใดจะสอนไดดีเทา 
   2. ชวยใหเด็กมีความคิดสรางสรรค และสงเสริมเชาวนปญญาจากการเลนเด็กจะเกิด
ความคิดสรางสรรค มีความคิดริเร่ิมแปลกๆ ใหมๆ ใชสติปญญามาประยุกต เพ่ือสรางผลงานทาง การเลน
ที่ไมซํ้าซากเชนเดิม หรือเลียนแบบจากตัวอยางที่เคยเห็นอยางเดียว 
   3. ชวยใหเด็กเกิดทักษะทางสังคม อันเปนพ้ืนฐานที่จะชวยปลูกฝงใหเด็กมีความ
เปนผูนํา ผูตาม รูจักสับเปลี่ยน รอคอย รอบคอบ วางแผน เสียสละใหอภัย และปรับตัวเขากับผูอ่ืน มี
นํ้าใจตอกันและกัน 
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   4. ชวยใหเด็กไดระบายอารมณ ลดความตงึเครียด หรือความสับสนทางอารมณ   
ซ่ึงเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพขัดแยงของสิ่งแวดลอมในระหวางที่เด็กเลน อารมณขุนมัว ความคบัของใจ 
อารมณโกรธ ความเสียใจ ความผิดหวังจะไดรับการระบายเปนการชวยปรับอารมณของเด็กใหกลับสู
ภาวะปกติได 
   5. ชวยสงเสริมสุขภาพรางกายใหแข็งแรงสมบูรณขึ้น จากการเลนน้ีเด็กจะไดเคลื่อนไหว
แขนขา และอวัยวะทุกสวนในรางกาย ทําใหสามารถทํางานประสานสัมพันธกันไดดีขึ้น มีทักษะ มี
ความแคลวคลองวองไวแข็งแรงมากขึ้น  
 สรุปไดวา การเลนเปนกิจกรรมทีท่ําใหเด็กเกิดความสนกุสนานเพลิดเพลิน รวมทั้งทําใหเกิด
การเรียนรูจากประสบการณที่เด็กไดรับ โดยการทดลองคนควาสํารวจและลงมือปฏิบัต ิ สามารถทําให
เด็กปรับตัวและเขาใจสิ่งแวดลอมได และนอกจากนี้ยังเปนการชวยสงเสริมพัฒนาการ ทั้งทางดานรางกาย 
อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาของเด็กอีกดวย 
 3.2 ทฤษฎีการเลน 
  อิริค อีริคสัน (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ. 2550: 65 – 66; อางอิงจาก Erikson) ไดขยาย
ทฤษฎีน้ี โดยอธิบายการเลนของเด็กเพื่อใหเขาใจมากยิง่ขึน้ ซ่ึงไดอธิบายการเลนของเด็กวาเปนพัฒนาการ
ตามขั้นตอน เด็กจะเขาใจโลกที่เขาอยูโดยการพบสิ่งใหมๆ  ที่ซับซอนมากยิ่งขึน้ และไดแบงขัน้ตอนของ
การพัฒนาการการเลนของเด็กออกเปน 3 ขั้น คือ 
   ข้ันที่ 1 การเลนเกี่ยวกับตวัเอง การเลนชนิดนี้เริ่มตั้งแตแรกเกิด โดยศูนยกลางการ
เลนอยูที่ตวัเด็กเอง ในระยะแรกเราอาจจะไมไดคิดวา สิง่ที่เด็กทํานั้นเปนการเลนเพราะการเลนของเด็ก
ในระยะเริ่มโดยการเคลื่อนไหวสวนตางๆ ของรางกายซ้ํา รวมทั้งสงเสียงซ้ํา อยูตลอดเวลาตอมา เม่ือ
ทารกจะมุงความสนใจในการเลนออกไปทีค่นอ่ืนหรือของสิ่งอ่ืน เชน การเลนเสียงระดับตางๆ เพ่ือดู
การสนองตอบของแมหรือสํารวจรางกาย หนาตาของแมดวยมือ เปนตน การเลนเกี่ยวกับแมดวยมือ 
เปนตน การเลนเกี่ยวกับตนเองนี้เปนการเริ่มตนที่จะเรียนรูลักษณะตางๆ ของโลกที่เขาอยู 
   ข้ันที่ 2 การเลนในโลกเล็กๆ ของเด็ก คือ เด็กจะเลนกับของเลน และวตัถตุางๆ 
รอบตัวเด็ก ซ่ึงการเลนในโลกเล็กๆ ของเด็กนี้ จะเปนการชวยใหเด็กไดปรับตัวใหเขากับสังคมสิ่งแวดลอม
ที่มีกฎเกณฑบางอยางที่เด็กตองเรียนรู เชน สิ่งของนั้นอาจแตกสลายสูญหายไปได หรือเปนสิ่งของ
ของคนอื่น อีกทั้งอาจถูกควบคุมจากผูที่มีอํานาจเหนือกวา เชน เด็กโต หรือผูใหญ ถาเด็กยังไมสามารถ
เรียนรูโลกเล็กๆ ของเขาไดแลวก็จะทําใหเด็กกลับไปสูการเลนในชวงแรก คือ การเลนเกี่ยวกับตนเอง 
   ข้ันที่ 3 การเลนในสังคม เปนชวงอายทุี่เขเขาสูวยัเรียน เด็กเริ่มเขาสูสังคมที่กวางขวาง
ขึ้นรูจักแบงปนของเลนกับผูอ่ืน ขั้นตอนนีเ้ปนสุดทายของพัฒนาการการเลน แตความสาํเร็จของพัฒนาการ
ขั้นนี้เปนผลเนื่องมาจากความสําเร็จในพัฒนาการของสองขั้นแรก ในขั้นน้ีเด็กจะเรียนรูวา เม่ือใดเขา
จะเลนคนเดยีว และเม่ือใดเขาจะเลนเปนกลุม ตามหลักการของทฤษฎีพัฒนาการทางดานความรูความเขาใจ 
เพียเจต (Piaget) ไดวิเคราะห และแบงแยกพัฒนาการทางความรูความเขาใจของเด็กออกเปนลาํดับขัน้ 
ซ่ึงสอดคลองกับแนวทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเขา ดังน้ี 
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    ข้ันที่ 1 ขั้นการเลนที่ใชประสาทสัมผัส (Sencorimotor Play) การเลนในขั้นนี้
เด็กมีพฤติกรรมในลักษณะ เปนการสํารวจ จับตองวัตถุนับวา เปนการฝกเลน และพัฒนาการการเลน
ควบคูกันไปกับพัฒนาการทางสติปญญาขั้นการแกปญหาดวยการกระทํา ซ่ึงการเลนในขั้นน้ี จะยุติลง
เม่ือเด็กอายุได ประมาณ 2 ขวบ 
    ข้ันที่ 2 ขั้นการเลนเกี่ยวกับการสราง (Constructive Play) การเลนในขั้นนี้จะ
เกิดขึ้นเม่ือเด็กอายุ 1 ป 5 เดือน เปนการเลนที่มีวตัถปุระสงคที่ไมมีขอบเขตจํากัด เด็กจะเลนดวย
ความพอใจมากกวา จะคํานึงถึงความจริง หรือมาตรฐานตางๆ ของสังคม เม่ือเด็กเริ่มรับรูการเปลี่ยนแปลง
อันเปนผลมาจาการเลนซํ้าๆ กัน เด็กจะเริ่มจําลักษณะของการเลนน้ัน และการเลนในขั้นน้ีจะพัฒนา
ไปสูการเลนทีใ่ชสัญลักษณ 
    ข้ันที่ 3 ขั้นการเลนที่ใชสัญลักษณ (Symbolic Play) การเลนขั้นน้ี จะเกิดขึ้น
เม่ือเด็กอายุ 2 ขวบขึ้นไป และสามารถพัฒนาไดเต็มที่ เม่ือเด็กอายุ 3 – 4 ป การเลนน้ีเกิดขึ้นได
ตอเม่ือเด็กสามารถจํา และสมมติสิ่งของเครื่องเลนตางๆ ที่ไมมีอยูในที่น้ันได เชน สมมติใหผาที่พับไว
เปนทารก สมมติวา มีขนมมาปอนตุกตา เปนตน และลักษณะการเลนที่เปนสวนหนึ่งของการเลนที่ใช
สัญลักษณที่นับวาเปนการพัฒนาขั้นสูงสุด คือ การแสดงละครสมมติ (Socio Dramatic Play) การเลน
แบบน้ีจะเร่ิมจากคําวา “เราสมมติเปน ... ดีกวา” การแสดงออกนี้ เปนการแสดงออกอยางอิสระถึงการรับรู
ทางสังคมของเด็กโดยการแสดงบทบาทของผูอ่ืน และแสดงความรูสึกตอสังคมของเด็กจากทฤษฎกีารลน 
  พวงรัตน พุมธา (2545) การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาความสามารถทาง 
คณิตศาสตรของเด็กอนุบาลที่เรียนโดยใชเรื่องเชิงคณิตศาสตร ตัวอยางประชากร เปนเด็กอนุบาลชั้น
ปที ่2 อายุ 5 – 6 ป จํานวน 69 คน แบงออกเปนกลุมทดลอง 35 คน กลุมควบคุม 34 คน เครื่องมือ 
ที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบความสามารถทางคณิตศาสตร นักเรียนในกลุมทดลองเรียนโดยใชเรื่อง
เชิงคณิตศาสตรสวนกลุมควบคุมเรียน โดยไมใชเรื่องเชิงคณิตศาสตรวิเคราะหขอมูล โดยใช t - test 
เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถทางคณิตศาสตรของนักเรียนกลุมทดลอง และกลุมควบคุมผลการวิจัย
พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถทางคณิตศาสตรที่เพ่ิมขึ้นของนักเรียนในกลุม ทดลอง มีคา
สูงกวาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถทางคณิตศาสตรเพ่ิมขึ้นของนักเรียนในกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากทฤษฎีที่กลาวมานี้ สรุปไดวา การเลนเปนธรรมชาติของเด็กที่มีความปารถนาที่จะเลน 
เพ่ือเปนสนองความตองการ และเปนความพึงพอใจของตน เด็กไดเรียนรูสิ่งตางๆ จากากรเลน โดย
เร่ิมจากการเลนเกี่ยวกบัตนเอง และนําไปสูการเลนกับวตัถุโดยการสัมผัสสิ่งทีเ่ปนรปูธรรม และในที่สุด
เด็กก็จะพัฒนาไปถึงการเลนขั้นสุดทาย คือ การเลนที่เด็กสามารถใชสัญลักษณในการเลนได เด็กสามารถ
นําผลการเรยีนรูและประสบการณที่คนพบมาปรับใชในการแกปญหาในสถานการณจริง การเลน มีสวน
ชวยสงเสริมดานความคิด และชวยพัฒนาดานจิตใจของเด็ก 
 3.3 ประเภทของการเลน 
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  มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช (2532: 390 – 402) แบงประเภทของการเลนไววา การเลน
ที่แยกประเภทตามลักษณะวิธีเลนและการตั้งกฎกติกา แบงไดเปน 2 ประเภท คือ 
   1. การเลนที่มีกฎกติกา เปนการเลนที่พัฒนาขึ้นมาจากการเลนที่ไมตองมีระเบียบ
กฎขอบังคับ หรือที่เรียกวา “เกม” เกมเปนการเลนที่มีการแขงขัน แพชนะ มีการกําหนด จํานวนผูเลน 
สถานที่เลน อุปกรณที่ใชเลน กฎกติกา ทีผู่เลนตองยึดถือเปนแนวปฏิบัติในการเลนรวมกัน 
   2. การเลนที่ไมมีกฎกติกา เปนการเลนอยางอิสระไมมีกฎกติกาตายตัว ผูเลนใช
จินตนาการในการแสดงออก มุงสรางความสนุกสนานมากกวา ซ่ึงผูเลนอาจเลนคนเดียวหรือหลายคน
ก็ไดการเลนที่แยกประเภทตามจุดประสงคที่ใช แบงไดเปน 2 ประเภท คือ 
    2.1 การเลนเพ่ือการศึกษา มีจุดประสงคหลักเม่ือตองการใหเด็กเกิดการเรียนรู 
และใหความสนุกสนานแกเด็กแบงออกเปน 4 ประเภท คือ 
     2.1.1 การเลนสัมผัส การเลนประเภทนี้ ชวยพัฒนาทักษะการใชน้ิวมือใน
การจัดหรือดึงวตัถุสิ่งของเด็กอายุระหวาง 2 – 4 ป จะชอบเลนเคร่ืองเลนที่จับตองได ซ่ึงเด็กอาจจะเลน
คนเดียวหรือเลนไปพรอมๆ กับคนอื่น การเลนประเภทนี้เปดโอกาสใหเด็กเกิดพัฒนาการทางการตัดสินใจ 
การมีเหตุผล และการใชมือกับตารวมกัน รวมทั้งรูขนาด จํานวน สี และรูปลักษณะของสิ่งน้ันๆ 
     2.1.2 การเลนกลางแจง และการเลนในรม  การเลนกลางแจงเปนการเลน 
ออกกําลังกายของเด็กๆ นอกหองเรียน ไดแก การวิ่ง การกระโดด การหกคะเมน การกลิ้ง การปนปาย 
การวิ่งแขง หรือการเลนอุปกรณเครื่องเลนสนาม ไดแก ชิงชา ไมลื่น บารโหน มาหมุนรวมทั้งการเลน
ในทางสรางสรรคกับวัสดุตางๆ ที่ไมใชแลว เชน ลังไม ยางรถยนต เปนตน  
      การเลนในรม เปนการเลนภายในอาคาร หรือในหองเรียน อุปกรณที่
ใชใน การเลนมีหลายชนิดสําหรับใหเด็กไดเลือกเลน ตามความสนใจ ไดแก ไมบลอ็ก เครื่องมือชางไม 
เครื่องมือทําครัวพลาสติกสรางสรรค ตุกตา 
     2.1.3 การเลนละครและบทบาทสมมติ เปนการเลนของเด็กที่แสดงบทบาท  
จากการเลนของเลนประเภทตางๆ เชน เครื่องครัว เครื่องใชในบาน ที่จัดเปนฉากใหเด็กเลน ละคร
เกี่ยวกับชีวิตในครอบครัว หรือการที่เด็กเลือกนิทานที่เด็กชอบมาเลนละคร หรือสมมติในสถานการณ
ตางๆ เด็กจะไดแสดงบทบาทรวมทั้งใชคําพูดตามความเขาใจและตามจินตนาการของเด็กเอง ซ่ึงจะ
ชวยใหเด็กไดพัฒนาความคิดสรางสรรค และการมีปฏิสัมพันธกับคนอ่ืนๆ ในสังคมไดดีขึ้น 
     2.1.4 การเลนเกม เกมเปนกิจกรรมการเลนที่สําคัญอันหนึ่งที่ควรสงเสริม
เด็กใหรูจักการเลนรวมกบัเพ่ือนและควรหาเกมงายๆ มีกฎกติกาใหเหมาะสมกับวยัของเด็ก เกมสามารถ
นํามาใชในการฝกทักษะรวมทัง้ปลูกฝงนิสัยที่ดีแกเด็กไดดวย การเลนเกมจึงทําใหเด็กสนุกสนานเพลิดเพลิน 
และเกิดการเรียนรูในขณะเดียวกัน 
    2.2 การเลนที่ไมใชเพ่ือการศึกษา เปนการเลนที่มีจุดมุงหมายพื้นฐาน เพ่ือใหเกิด
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน และมีรางกายแข็งแรง 
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 สรุปไดวา การเลนน้ัน สามารถแบงไดหลายลกัษณะหลายประเภทตามพฤติกรรมในการเลน
ลักษณะวธิีการเลน สถานที่เลน กฎกติกาในการเลน การใชทักษะตางๆ อุปกรณ  จุดประสงคในการเลน 
เปนการชวยสงเสริมใหเด็กเกิดการเรียนรูและสงผลตอพัฒนาการในดานตางๆ ทั้งสิ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยครัง้น้ี  ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 
  1. การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 
  2. การสรางเครื่องมือที่ใชงานในการวิจัย 
  3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  4. การจัดกระทําและการวเิคราะหขอมูล 
 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี เปนนักเรียนชายและหญิง อายุ  5 – 6 ป  กําลังศึกษา
อยูชั้นอนุบาลปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนจ้ินเตอะ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐานกรุงเทพมหานครเขต 1 จํานวน  2 หอง จํานวน  
60 คน   
 การเลือกกลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชาย – หญิง อายุ 5 – 6 ป ที่
กําลังศึกษาอยูชั้นอนุบาลปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 การศึกษาของโรงเรียนจ้ินเตอะ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร สังกัดสาํนกับริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จํานวน 30 คน โดยมี
ขั้นตอนการคัดเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมอยางงาย (Simples Random Sampling) มา 1 หองเรียน 
จากจํานวนทั้งหมด 2 หองเรียน 
  

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาวิจัยครั้งน้ี  มีดังน้ี 
 1. กิจกรรมเกมการศึกษาที่เนนเศษสวน  จํานวน 60 กิจกรรม 
 2. แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย จํานวน 50 ขอ 
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การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย   

 ในการวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับขั้นตอน ดังตอไปน้ี 
 การสรางเกมการศึกษาเนนเศษสวนของรูปเรขาคณิต 
  1. ศึกษาขอมูลเบื้องตน ประโยชนและประเภทในการสรางเกมการศึกษาเนนเศษสวน
ของรูปเรขาคณิต เชน ทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กปฐมวัย เกมและการเลนสําหรบัเด็ก
ปฐมวัย องคประกอบของทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย และหลักสตูรระดับปฐมวัย 
  2. สรางเกมการศึกษาเนนเศษสวนของรูปเรขาคณิต โดยการใชแผนพลาสติกอะครีลิก 
ชนิดใสที่ตัดเปนรูปสี่เหลี่ยม ขนาด 5 x 5 น้ิว เปนแผนหลัก บนแผนหลักจะมีรูปเรขาคณิตของวงกลม 
สามเหลี่ยม และสี่เหลี่ยมเตม็รูปประกบอยู เพ่ือใหเด็กไดนําชิ้นยอยขนาด 1 x 1 น้ิว จํานวน 2 – 9  ชิ้น 
มาวางเรียงประกอบกัน เปนรูปวงกลม สามเหลี่ยม และสี่เหลี่ยมเต็มรูป ซ่ึงจะไดเศษสวนจํานวน 
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1   ตามสวนของรูปเรขาคณิต  จํานวน 60 เกม โดยกําหนด ชื่อเกม ระยะเวลา 

จุดประสงคและการดําเนินกิจกรรม 
  3. นําเกมการศึกษาเนนเศษสวนของรูปเรขาคณิตและแผนการจัดกิจกรรม ที่ผูวิจัยสราง
ขึ้น ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคลองของกิจกรรมเกมการศึกษาเนนเศษสวนของรูปเรขาคณิต
กับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร จํานวน 3 ทาน  คือ 
   ผูชวยศาสตราจารยอริสรา เจริญวานิช หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
   อาจารยกอบกมล  ทบบัณฑิต  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาศรีสะเกษ   
   อาจารยวงษเงิน  ปนนอย  อาจารยใหญสวนการศึกษาอนุบาล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา  
  4. ปรับปรุงเกมการศกึษาเนนเศษสวนของรปูเรขาคณติ ตามคําแนะนําของผูเชีย่วชาญ 
ดังน้ี  ผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน ลงความเห็นและประเมินความสอดคลองระหวาง
แบบทดสอบกับจุดประสงค ซ่ึงผลการประเมินมีคา IOC ระหวาง .67 – 1.00 และมีขอเสนอแนะให
ปรับวัสดุที่นํามาทําเกมใหลดความคมลง หาวิธีการที่เด็กจะเลนเกมแลวไมเกิดอันตรายจากการแยงเกมกัน 
ซ่ึงผูวิจัยไดทดลองการติดแผนสติกเกอร หรือเทปผาลงบนขอบคม ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ  
แตผูเชี่ยวชาญใหขอเสนอแนะวา อาจเกดิคาของตวัแปรจากเทปสทีี่ติดได รวมทั้งแผนอะคลีลคิเปนชนดิใส
ซ่ึงอาจทําใหเกิดตัวแปรอ่ืนๆ ได หลังจากปรับปรุงเกมการศึกษาเนนเศษสวนของรูปเรขาคณิต ตาม
คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญเปนผลงานที่สมบูรณ  นําไปใชกับกลุมทดลอง   
 การสรางแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย 
  1. ศึกษาขอมูลเบื้องตน การสรางแบบทดสอบวัดความสามารถทักษะพ้ืนฐาน ทาง
คณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย ผูวิจัยสรางขึ้นโดยดําเนินการตามขั้นตอนตอไปน้ี 
   1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับการสรางแบบทดสอบวัดทกัษะพ้ืนฐาน 
ทางคณิตศาสตร เชน ทฤษฎีจิตวทิยาพัฒนาการและการเรียนรูของเดก็ปฐมวัย งานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับ
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แบบทดสอบวดัทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรวธิีสรางแบบทดสอบ การสรางคําถามเชิงรูปภาพ และ
วิธวีิเคราะหขอสอบ คูมือการสรางแบบทดสอบวัดพัฒนาการดานสติปญญาระดบักอนประถมศึกษา 
   1.2 สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการสังเกตเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู
การเรียงลําดับ การรูคาจํานวน การบอกตําแหนง ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปที่ 3 อายุ 5 – 6 ป ที่ไดรับ
การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเนนเศษสวนของรูปเรขาคณิต โดยเปนแบบประเมินรายบุคคลที่เปนลักษณะ 
3 ตัวเลือก ซ่ึงแบงเปน 5 ดาน  
    ดานที่ 1 แบบทดสอบวัดการเปรียบเทียบ จํานวน 15 ขอ 
    ดานที่ 2 แบบทดสอบวัดการจัดหมวดหมู จํานวน 15 ขอ 
    ดานที่ 3 แบบทดสอบวัดการเรียงลําดับ จํานวน 15 ขอ 
    ดานที่ 4 แบบทดสอบวัดการบอกตําแหนง จํานวน 15 ขอ 
    ดานที่ 5 แบบทดสอบวัดการรูคาจํานวน จํานวน 15 ขอ 
   โดยตั้งเกณฑในการใหคะแนน ดังน้ี 
    - ขอที่กากบาท ( x ) ถูกตอง ใหคะแนน 1 คะแนน 
    - ขอที่ตอบผิด  ไมไดตอบ หรือตอบมากกวา 1 ขอ ใหคะแนน 0 คะแนน 
    - เขียนเรียงลําดับเลข 1 2 และ 3  ลงใน ถูกให 1 คะแนน   
    - เขียนเรียงลําดับเลข 1 2 และ 3  ลงใน ผิดให 0 คะแนน   
   1.3 สรางคูมือในการดําเนินการสอบวัดทักษะพ้ืนฐานทางคณติศาสตร โดยใหสอดคลอง
กับแบบทดสอบแตละชุดที่ไดสรางขึ้น 
  2. นําแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ผูวิจัยสรางขึ้น เสนอให
ผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความสอดคลองของกิจกรรมเกมการศึกษาเนนเศษสวนของรูปเรขาคณิต 
   อาจารยชนิสรา  ใจชัยภูมิ  อาจารยสาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
   อาจารยวรรณี  วัจนสวัสดิ์  ผูชวยอาจารยใหญสวนการศึกษาอนุบาล  โรงเรียนไผท 
อุดมศึกษา    
   อาจารยจารวุรรณ  วงศสงิห  อาจารยโรงเรยีนวัดปากกราน จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 
  3. ปรับปรุงแกไขแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย ตามคํา 
แนะนําของผูเชี่ยวชาญ ดังน้ี ผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน  ลงความเห็นและประเมิน
ความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับจุดประสงค ผลการประเมินไดคา IOC ระหวาง .67 – 1.00 
และมีขอเสนอแนะใหปรับภาษาของคําถามในบางขอใหสอดคลองและชัดเจนยิ่งขึ้น ปรับปรุงรูปภาพ 
ตัวเลือกใหมีความชัดเจนและมีขนาด มีความสวาง ใกลเคียงเหมาะสมกับคําถามในนิยามที่ตองการ
วัดทักษะพ้ืนฐานคณิตศาสตร ดานการเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู การเรียงลําดับ การบอก
ตําแหนง การรูคาจํานวน  
  4. นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปที่ 3 ภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนจ้ินเตอะ หองที่ไมใชกลุมตัวอยาง ที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุม
ตัวอยางจํานวน 30 คน เพ่ือหาคาความยากงายและคาอํานาจจําแนกโดยใชวิธีตัด 30 เปอรเซ็นตของ
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กลุมตัวอยาง ซ่ึงแบบทดสอบในตัวเลือกบางขอไมเปนไปตามที่กําหนดจึงไดนําแบบทดสอบมา
ปรับปรุงแกไขตัวเลือกใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
  5. นําแบบทดสอบที่ผานการปรับปรุงในขอ 4 ไปทดลองอีกครั้งกับนักเรียนชั้นอนุบาล
ปที่ 3 หองเดิมแตไมใชกลุมทดลอง จํานวน 30 คน แลวนําคะแนนมาหาคาความยากงายและคา
อํานาจจําแนก แลวคัดเลือกขอสอบไวดานละ 10 ขอ รวมทั้งสิ้น 50 ขอ 
  6. นําแบบทดสอบที่ไดไปหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร โดยใชวิธีของคูเดอร - ริชารดสัน (Kuder - Richardson) ใชสูตร KR - 20 (ลวน สายยศ; 
และ อังคณา สายยศ.  2538: 197 – 198) โดยแยกเปนรายดาน ดังน้ี 
   6.1 ดานการเปรียบเทียบ มีคาความยากงาย ระหวาง 0.47 ถึง 0.70 อํานาจจําแนก 
ระหวาง 0.33 ถึง 0.76  คาความเชื่อม่ัน  0.81 
   6.2 ดานการจัดหมวดหมู มีคาความยากงาย ระหวาง 0.37 ถึง 0.70 คาอํานาจ
จําแนก ระหวาง 0.43 ถึง 0.62 คาความเชื่อม่ัน  0.64 
   6.3 ดานการเรียงลําดับ มีคาความยากงาย ระหวาง 0.50 ถึง 0.77 คาอํานาจจําแนก 
ระหวาง 0.38 ถึง 0.70 คาความเชื่อม่ัน  0.62 
   6.4 ดานการบอกตําแหนง มีคาความยากงาย ระหวาง 0.33 ถึง 0.70 คาอํานาจจําแนก 
ระหวาง 0.37 ถึง 0.61 คาความเชื่อม่ัน  0.65 
   6.5 ดานการรูคาจํานวน  มีคาความยากงาย ระหวาง 0.47 ถึง 0.67 คาอํานาจจําแนก 
ระหวาง 0.30 ถึง 0.60 คาความเชื่อม่ัน  0.77 
   6.6 ความเชื่อม่ันทั้งฉบับ มีคาความยากงาย ระหวาง 0.37 ถึง 0.77 คาอํานาจจําแนก 
ระหวาง 0.37 ถึง 0.70 คาความเชื่อม่ัน  0.96 
  7. จัดพิมพแบบทดสอบฉบับสมบูรณเพ่ือนําไปใชในการวิจัย 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 แบบแผนการทดลอง การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยแบบทดลอง (Experimental Design) ผูวิจัย
ไดดําเนินการทดลองแบบทดลองกลุมเดียว วัดผลกอนและหลังการทดลอง (The one - group Pretest - 
posttest Design) 
 
 

กลุมทดลอง Pretest Treatment Posttest 
    

 O X O 
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  เม่ือ    O Pretest   แทน การทดสอบกอนการทํากิจกรรม 
     X Treatment   แทน การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเนนเศษสวนของ 
           รูปเรขาคณิต 
     O Posttest   แทน การทดสอบหลังการทํากิจกรรม 
 
 วิธีการดําเนินการทดลอง 
  การวิจัยครั้งน้ีดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 ทําการทดลองเปน
เวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน วันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 40 นาที ทําการทดลองในชวงเวลา 13.00-13.40 น.
รวม 24 ครั้ง  ครั้งละ  2 ถึง 3  เกม มีลําดับขั้นตอน ดังน้ี 
  1. กอนการเลนเกม ผูวิจัยทําการทดสอบกอนดวยแบบทดสอบวัดทักษะพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร จํานวน 3 วัน วันละ 2 – 3 ดาน ดังน้ี 
 
วันที ่ ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร จํานวนขอ 

1 ดานที่ 1  แบบทดสอบวัดการเปรียบเทียบ 10 
 ดานที่ 2 แบบทดสอบวัดการจัดหมวดหมู 10 
2 ดานที่ 3 แบบทดสอบวัดการเรียงลําดับ 10 
 ดานที่ 4 แบบทดสอบวัดการบอกตําแหนง 10 
3 ดานที่ 5 แบบทดสอบวัดการรูคาจํานวน 10 

 
  2. ผูวิจัยดําเนินการเลนเกมการศึกษาเนนเศษสวนรูปเรขาคณิตดวยตนเอง ซ่ึงใชระยะเวลา
ในการเลน 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน วันละ 40 นาที  รวมทั้งสิ้น  24 ครั้ง 
  3. ในการดําเนินการเลนเกมในแตละวัน เด็กจะแบงกลุมออกเปน 5 กลุม กลุมละ 6 คน  
เด็กสามารถเลือกเขากลุมดวยตนเอง ในการเลนเกมการศึกษาเนนเศษสวนจะจัดวางโตะเปนกลุมและ
จัดอุปกรณเกมใหพอกับจํานวนของกลุมโดยมีแผนหลักที่เด็กเลือกเองและมีแผนยอยในจํานวนที่มากกวา
เพ่ือใหเด็กสามารถเลือกตอไดหลากหลาย รูจักสักเกต เปรียบเทียบขนาด จํานวน การวางตําแหนง
และเรียงลําดับในรูปเรขาคณิตไดถูกตอง ในแตละกลุม เม่ือเลนเสร็จแลวเด็กจัดเก็บเขาชุดเดิมแลวจึง
สลับกลุมเขากลุมใหม โดยแตละกลุมจะไปเขากลุมทีต่นเองเลือกพรอมกัน ในแตละวันจะจัดการเลน
เกมการศึกษาตามแผนการจัดกิจกรรม จํานวน 2 ถึง 3 เกม 
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ตาราง 1 การจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
 

ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร 
สัปดาห

ที่ 
วันที่ทํา 

การทดลอง 
เกมการศึกษา การจําแนก

เปรียบเทียบ 
การจัด
หมวดหมู 

การเรียง 
ลําดับ 

การบอก
ตําแหนง 

การรูคา
จํานวน 

        

1 อังคาร - เกมวงกลมเปนหนึ่ง        

  - เกมส่ีเหล่ียมโดดเดี่ยว   * *  * * 
  - เกมสามเหลี่ยมหลังคา        

 พุธ - จัดฉันใหเปนจํานวนเต็มสาม      
  - สมาชิกจํานวนเต็มสี  * * *  * 
 พฤหัสบดี - เติมฉันใหเต็มวงดวยสวน       
  - สองสวนประตูบาน  * *  * * 
  - สองสวนแบงปน          
2 อังคาร - มาเรียงเพ่ิมเศษกันเถอะ      
  - เรียงแลวไดจํานวนเต็ม *  *  * 
  - ฉันรูความหมาย + =       
 พุธ - ส่ีสวนหางหาย      
  - ส่ีสวนเปลี่ยนราง  * * * * 
  

- เติมใหเปนส่ี   
     

 พฤหัสบดี - จะตอบอะไรดี      
  - ส่ีเหล่ียมแสนสบาย  * * * * 
  - สรางคาใหครบ 1      

3 อังคาร - มาเรียงเพ่ิมเศษกันเถอะ      
  - มองหาส่ีเหล่ียม  * * * * 
 พุธ - สามสวนชวนมอง       

  - เรียงไปใหเต็ม + +       

  - ฉันมีคาเพ่ิมขึ้น 
4
1

   * * * * 

  - สรางคาจากภาพ  

+ =  

     

 พฤหัสบดี - หกสวนชวนฝน 
6
1

        

  - หกสวนเฝามอง  * * * * 
  - สรางคาจากภาพ      
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ตาราง 1 (ตอ) 
 

ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร 
สัปดาห

ที่ 
วันที่ทํา 

การทดลอง 
เกมการศึกษา การจําแนก

เปรียบเทียบ 
การจัด
หมวดหมู 

การเรียง 
ลําดับ 

การบอก
ตําแหนง 

การรูคา
จํานวน 

        

4 อังคาร - ฉันมีคาเพ่ิมขึ้น      
  - เรียงภาพเปน  * * * * 
  - ฉันมีคาเพ่ิมขึ้น      
 พุธ - มาเรียงเพ่ิมเศษกันเถอะ      
  - สีสันสดใส     * * * * 
 พฤหัสบดี - เพ่ิมใหเต็มสวน      
  - สลับสีสรางสรรค        
5 อังคาร - วงกลมสลับชองเรียงหก      
  - หกสวนก็จัดได    * * * * 
 พุธ - วงกลมสลับชองเรียงแปด      
  - แปดสวนชวนมาสนุกกัน 

8
1

  * * * * 

  - เติมหกใหเต็มเขาแตงได      
 พฤหัสบดี - เรียงภาพเปน

9
1

     * * * * 

  - เติมใหเปนหนึ่งตอเกา      
6 อังคาร - ฉันรูความหมาย 

1
1

      

  - ฉันรูความหมาย 
3
1

  * * * * 

 พุธ - ฉันรูความหมาย 
6
1

+ 
6
1

      

  - ฉันรูความหมาย 
8
1

+ 
8
1

  * * * * 

 พฤหัสบดี - ฉันรูความหมาย 
2
1

+
2
1

      

  - ฉันรูความหมาย 
4
1

+ 
4
1

  * * * * 
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ตาราง 1 (ตอ) 
 

ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร 
สัปดาห

ที่ 
วันที่ทํา 

การทดลอง 
เกมการศึกษา การจําแนก

เปรียบเทียบ 
การจัด
หมวดหมู 

การเรียง 
ลําดับ 

การบอก
ตําแหนง 

การรูคา
จํานวน 

        

7 อังคาร - ฉันมีคาเพ่ิมขึ้น 
6
1

+
6
1

+
6
1

       

  - หาคามากมาย      
  +  =  * * * * 
 พุธ - ฉันมีคาเพ่ิมขึ้น 

9
1

         

  - ฉันมีคาเพ่ิมขึ้น 
9
1

  * * * * 

        
 พฤหัสบดี - หนึ่งสวนเกามีคาเต็ม        
  - นับหนึ่งเรื่อยไป

4
1

+
4
1

+
4
1

+
4
1

  * * * * 

  - รองรอยนับเรียง      
8 อังคาร - มาเรียงบอกคามากที่สุดกันเถอะ       
  - มาเรียงบอกคานอยที่สุดกันเถอะ 

 

 * * * * 

 พุธ - มาเรียงบอกคามากที่สุดกันเถอะ 2      
  - มาเรียงบอกคานอยที่สุดกันเถอะ 2 

    

 * * * * 

 พฤหัสบดี - มาเรียงบอกคามากที่สุดกันเถอะ      
  

3       
 * * * * 

  - มาเรียงบอกคานอยที่สุดกันเถอะ      
  

3   
     

  - มาเรียงบอกคานอยที่สุดกันเถอะ  * * * * 
  3         
        

 

 
  4. เม่ือดําเนินการทดลองไปจนครบ 8 สัปดาห ผูวิจัยทําการทดสอบหลังการทดลองกับ 
กลุมตัวอยางดวยแบบทดสอบชุดเดียวกับการทดสอบกอนการทดลองจํานวน 5 วนั วันละ 1 ชุด 
  5. นําขอมูลที่ไดจากการทดสอบไปทําการวิเคราะหขอมูลตามสถติิ เพ่ือสรุปผลการวิจัย 
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การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
 1. หาคาสถิติพ้ืนฐานของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรกอนและหลังการทดลอง  โดยนํา
ขอมูลไปหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2. เปรียบเทียบความแตกตางของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรกอนและหลังการทดลอง 
โดยใช t - test for dependent samples (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2538: 104) 
 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  1.1 หาคาคะแนนเฉลี่ย โดยคํานวณจากสตูร (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2538: 73)  
ดังน้ี 
 

   
Ν
Χ∑

=Χ  

 
   เม่ือ  Χ   แทน คะแนนเฉลี่ย 
     Χ∑  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
     Ν   แทน จํานวนนักเรียนในกลุม 

 
  3.2 หาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยคํานวณจากสูตร (ลวน 
สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2538: 79) 
 

   
)1(

)( 22

−ΝΝ
ΣΧ−ΝΣΧ

=S  

 
   เม่ือ  S  แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
     Ν   แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
     ∑X แทน ผลรวมของคะแนนกลุม 
     ∑X2 แทน    ผลรวมคะแนนกําลังสองของนักเรียนแตละกลุมตัวอยาง 
 
  3.3 หาคาความยากงายของแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร โดยใชสูตร   
(ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2538: 210) ดังน้ี 
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   P    =   
N
R  

    
   เม่ือ  P  แทน คาความยากงายของแบบทดสอบ 
     R  แทน จํานวนคนที่ทําขอน้ันถูก 
     N  แทน จํานวนคนที่ทําขอสอบนั้นถูก 
 
  3.4 หาคาอํานาจจําแนก  (Discrimination) โดยใชวิธวีิเคราะหสหสัมพันธแบบพอยต 
ใบซีเรียล (Point  Biserial Correlation) (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ.  2521: 258)  โดยใชสูตร 
 

         pq
S

MqMpr
t

pbis •
−

=  

 
   เม่ือ  rpbis  แทน คาอํานาจจําแนกสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบพอยด 
         ไบซีเรียล 
     Mp  แทน คาเฉลี่ยของคะแนนรวมในกลุมตอบถูก 
     Mq  แทน คาเฉลี่ยของคะแนนรวมในกลุมตอบผิด 
       St  แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทั้งหมด 

     p  แทน สัดสวนของคนตอบถูก 
     q  แทน 1 - p (สัดสวนของคนตอบผิด) 
 
  3.5 หาคาความเชื่อม่ันแบบทดสอบใชวิธีของคูเดอร - ริชารดสัน (Kuder - Richardson) 
โดยคํานวณจากสูตร KR - 20 (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2538: 197 – 498) ดังน้ี 
 

   
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ Σ
−

−
= 21

1 s
pq

k
krtt  

 
   เม่ือ  ur     แทน คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
     k  แทน จํานวนขอสอบ 
     p  แทน สัดสวนของคนที่ทําขอสอบนั้น 
     q  แทน สัดสวนของคนที่ทําขอสอบนั้นผิด 
     

2s   แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบทดสอบทั้งฉบับ 
 

  3.6 สถิติที่ใชในการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือดานความเที่ยงตรงของเน้ือหา (Content 
Validity) โดยคํานวณจากสูตร (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ.  2539: 1246 – 250)  ดังน้ี 
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N
RIOC Σ

=  

 

   เม่ือ  IOC แทน ดัชนีความสอดคลองมีคาอยูระหวางแบบทดสอบกับ 
         จุดประสงค การเรียนรูตามความเห็นของผูเชี่ยวชาญ  
     ∑R แทน ผลรวมของการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญแตละคน 
       N  แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 

  3.7 การเปรียบเทียบคะแนนภายในกลุมกอนการทดลองและหลังการทดลอง  โดยใช 
t - test for Dependent  Samples (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2538: 104) 
 

   t  = 

1
D)(-Dn

D
22

−
ΣΣ

Σ

n

 

 

   เม่ือ  t  แทน     คาวิกฤตที่ใชในการพิจารณาการแจกแจงของคา  t    
          D   แทน  ความแตกตางของคะแนนแตละคู 
     n          แทน     จํานวนคูของคะแนนจากการทดสอบครั้งแรกและครั้งหลัง 
     DΣ  แทน     ผลรวมของผลตางของคะแนนกอนและหลัง 
                             ( DΣ )2  แทน    ผลรวมของกําลังสองของผลตางของคะแนนกอน 
         และหลังการทดลอง 

 

3.8 เกณฑในการแปลความหมายของชวงคะแนนระดับความสามารถ ของทักษะ 
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตรรายดานทั้ง 5 ดาน ดังน้ี 

 

คะแนน ระดับความสามารถ 
6.68 – 10.00  
3.34 – 6.67  
0.00 – 3.33 

ดี 
ปานกลาง 
ปรับปรุง 

 

   3.9  เกณฑในการแปลความหมายของชวงคะแนนระดับความสามารถ ของทักษะ
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตรในภาพรวม ดังน้ี 
 

คะแนน ระดับความสามารถ 
33.34 – 50.00 
16.67 – 33.33 
0.00 – 16.66 

ดี 
ปานกลาง 
ปรับปรุง 

 



บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 เพ่ือใหการวิเคราะหขอมูล และการแปลความหมายจากการวิเคราะหขอมูลในการทดลอง
เปนที่เขาใจตรงกัน ผูวิจัยกําหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
 N  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมทดลอง 
 K   แทน  คะแนนเต็ม 
 S  แทน คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 Χ    แทน  คาเฉลี่ย  (Mean) 
 S.D. แทน  ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตางของคะแนน 
 D    แทน  คาเฉลี่ยของผลตางของคะแนน 
 t   แทน  คาสถิตทิี่ใชพิจารณาในการแจกแจงแบบที (t-distribution) 
 p  แทน ความนาจะเปนของคาสถิติ  
 **   แทน  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

การวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยดําเนินการเสนอการวิเคราะหขอมูลและการแปลผลการวิเคราะหขอมูล
ในการทดลองตามลําดับ ดังน้ี 
 1. การเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยกอนและหลังที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการเลนเกมการศึกษาเนนเศษสวนรูปเรขาคณิตโดยรวมและรายดาน 
 2. ระดับทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวยักอนและหลังทีไ่ดรับการจัดกิจกรรม
การเลนเกมการศึกษาเนนเศษสวนรูปเรขาคณิต 
 3. การเปลี่ยนแปลงทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรม
การเลนเกมการศึกษาเนนเศษสวนรูปเรขาคณิต 
 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 การเปรยีบเทยีบทักษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรของเด็กปฐมวยั ทั้งโดยรวมและรายดาน กอน
และหลังที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนเกมการศึกษาเนนเศษสวนรูปเรขาคณิต ผลการวิเคราะหขอมูล  
ดังแสดงใน ตาราง 2  
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ตาราง 2 การเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย กอนและหลังที่ไดรับการจัด 
     กิจกรรมการเลนเกมการศึกษาเนนเศษสวนรูปเรขาคณิต ผลการวิเคราะหขอมูล   
 

ทักษะพ้ืนฐานทางคณิต 
ศาสตรของเด็กปฐมวัย 

การทดสอบ Χ  S D  S.D. t p 

        

 กอนการทดลอง 4.76 0.85     
1.  ทักษะการเปรียบเทียบ    4.10 0.61 36.97 ** .000 
 หลังการทดลอง 8.86 0.97     
        

 กอนการทดลอง 4.46 1.00     
2. ทักษะการจัดหมวดหมู    4.37 0.55 43.01 ** .000 
 หลังการทดลอง 8.83 1.05     
        

 กอนการทดลอง 4.96 0.92     
3. ทักษะการเรียงลําดับ     4.07 0.58 38.19 ** .000 
 หลังการทดลอง 9.03 1.06     
        

 กอนการทดลอง 4.66 0.95     
4. ทักษะการบอกตําแหนง    4.10 0.66 33.94 ** .000 
 หลังการทดลอง 8.76 0.81     
        

 กอนการทดลอง 4.43 0.77     
5. ทักษะการรูคาจํานวน    4.23 0.73 31.85 ** .000 
 หลังการทดลอง 8.66 0.88     
        

 กอนการทดลอง 23.30 3.26     
รวม    20.86 1.65 69.04 ** .000 

 หลังการทดลอง 44.16 3.47     
        

 
 จากตาราง 2 เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเนนเศษสวนรูปเรขาคณิต มี
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร ทั้งโดยรวมสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เม่ือพิจารณา
รายดานแลวพบวา เด็กปฐมวัยมีทกัษะดานการเปรยีบเทียบ การจัดหมวดหมู การเรียงลําดบั การบอก
ตําแหนง และดานการรูคาจํานวนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา การจัดกิจกรรม
เกมการศึกษาเนนเศษสวนรูปเรขาคณิต สามารถพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย 
ได 
 2. ระดับทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวยักอนและหลังทีไ่ดรับการจัดกิจกรรม
การเลนเกมการศึกษาเนนเศษสวนรูปเรขาคณิต  ผลการวิเคราะหขอมูล  ดังแสดงใน ตาราง 3  
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ตาราง 3 ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยกอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเลนเกม 
     การศึกษาเนนเศษสวนรูปเรขาคณิต  

 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของ
เด็กปฐมวัย 

K 
Χ  S ระดับ Χ  S ระดับ 

        

1. ดานทักษะการเปรียบเทียบ 10 4.76 0.85 ปานกลาง 8.86 0.97 ดี 
2. ดานทักษะการจัดหมวดหมู  10 4.46 1.00 ปานกลาง 8.83 1.05 ดี 
3. ดานทักษะการเรียงลําดับ 10 4.96 0.92 ปานกลาง 9.03 1.06 ดี 
4. ดานทักษะการบอกตําแหนง 10 4.66 0.95 ปานกลาง 8.76 0.81 ดี 
5. ดานทักษะการรูคาจํานวน 10 4.43 0.77 ปานกลาง 8.66 0.88 ดี 
        

รวม 50 23.30 3.26 ปานกลาง 44.16 3.47 ดี 
        

 
 จากตาราง 3 เม่ือพิจารณาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยกอนไดรับการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษาเนนเศษสวนรูปเรขาคณิตโดยรวมและรายดานทั้ง 5 ดาน อยูในระดับปานกลาง 
โดยเด็กปฐมวัยมีความสามารถทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรดานทักษะการเรียงลําดับมากเปนอันดับแรก 
ดานทักษะการเปรียบเทียบรองลงมา ดานทักษะการบอกตําแหนง ดานทักษะการจัดหมวดหมู ดานทักษะ
การรูคาจํานวน ตามลําดับ 
 หลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเนนเศษสวนรปูเรขาคณิต เด็กปฐมวัย มีความสามารถทาง
ทักษะพื้นฐานคณิตศาสตรอยูในระดับดี ทั้งโดยรวมและรายดานทุกดาน เม่ือพิจารณารายดานแลวพบวา 
ทักษะดานการเรียงลําดับของเด็กปฐมวัย มีความสามารถมากเปนอันดับแรกมาก รองลงมาคือ ทักษะ
ดานการเปรียบเทียบ ดานการจัดหมวดหมู ดานการบอกตําแหนง และดานการรูคาจํานวน ตามลําดับ  
  
 3. การเปลี่ยนแปลงทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรม
การเลนเกมการศึกษาเนนเศษสวนรูปเรขาคณิต ผลการวิเคราะหขอมูล ดังแสดงใน ตาราง 4  
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ตาราง 4 การเปลี่ยนแปลงทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยกอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรม 
     การเลนเกมการศึกษาเนนเศษสวนรูปเรขาคณิต  
 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง การเปลี่ยนแปลง ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
ของเด็กปฐมวัย Χ  Χ  D  รอยละ 
     

1. ดานทักษะการเปรียบเทียบ 4.76 8.86 4.20 88.24 
2. ดานทักษะการจัดหมวดหมู  4.46 8.83 4.37 97.98 
3. ดานทักษะการเรียงลําดับ 4.96 9.03 4.07 82.06 
4. ดานทักษะการบอกตําแหนง 4.66 8.76 4.10 87.98 
5. ดานทักษะการรูคาจํานวน 4.43 8.66 4.23 95.49 
     

รวม 23.30 44.16 20.86 89.53 
     

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเนนเศษสวนรูปเรขาคณิต  พบวา เด็กปฐมวัยมีการเปลี่ยนแปลง
ทักษะพ้ืนฐานทางคณติศาสตรสูงขึ้น รอยละ 89.53 ของความสามารถพื้นฐานเดิมกอนการทดลอง โดย
เด็กปฐมวัย มีการเปลี่ยนแปลงทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรดานการจัดหมวดหมูมากเปนอันดับแรก 
รองลงมาคือดานการรูคาจํานวน ดานการเปรียบเทียบ ดานการบอกตําแหนง และดานการเรียงลําดับ 
ตามลําดับ 
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ตาราง 5 ตัวอยางการเปลี่ยนแปลงทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยที่เลนเกมการศึกษา 
     เนนเศษสวนรูปเรขาคณิตเปนรายบุคคล   
 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง การเปลี่ยนแปลง  
คนที่ 

ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
ของเด็กปฐมวัย คะแนน คะแนน คะแนน รอยละ 

      

1. ดานทักษะการเปรียบเทียบ  5  9  4 80.00 
2. ดานทักษะการจัดหมวดหมู   6  9  3 50.00 
3. ดานทักษะการเรียงลําดับ  6 10  4 66.67 
4. ดานทักษะการบอกตําแหนง  5  9  4 80.00 
5. ดานทักษะการรูคาจํานวน  4  8  4 100.00 

 
 
3 

     

 รวม 26 45 19 73.08 
      

1. ดานทักษะการเปรียบเทียบ  6 10  4 66.67 
2. ดานทักษะการจัดหมวดหมู   4  8  4 100.00 
3. ดานทักษะการเรียงลําดับ  5  9  4 80.00 
4. ดานทักษะการบอกตําแหนง  5  7  4 80.00 
5. ดานทักษะการรูคาจํานวน  4  8  4 100.00 

 
 
11 

     

 รวม 22 42 20 90.91 
      

 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง 5  ปรากฏวา หลังการเลนเกมการศึกษาเนนเศษสวนรูปเรขาคณิต
เด็กปฐมวัย  มีการเปลี่ยนแปลงความสามารถเปนรายบุคคล ดังน้ี 
 นักเรียนคนที ่ 3 มีการเปลีย่นแปลงความสามารถทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรโดยรวมเปน
รอยละ 73.08 ของความสามารถพื้นฐานเดิม เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา มีการเปลี่ยนแปลง
ความสามารถในดานการรูคาจํานวนมากเปนอันดับแรก การเปลี่ยนแปลงเปนอันดับสอง คือ ดานการ
เปรียบเทียบ และดานการบอกตําแหนง รองลงมาคือ ดานการเรียงลําดับและดานการจัดหมวดหมู 
ตามลําดับ 
 นักเรียนคนที่ 11 มีการเปลี่ยนแปลงความสามารถทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรโดยรวม เปน
รอยละ 90.91 ของความสามารถพื้นฐานเดิม เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา มีการเปลี่ยนแปลง
ความสามารถในดานการจัดหมวดหมูและดานการรูคาจํานวนมาก เปนอันดับแรก การเปลี่ยนแปลง เปน
อันดับสอง คือ ดานการการเรียงลําดบั ดานการบอกตําแหนง สวนดานการจัดหมวดหมูมีการเปลีย่นแปลง
เปนอันดับสุดทาย 
 



บทที่ 5 
สรุปอภิปรายผล และ ขอเสนอแนะ 

 
 ในการวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงทดลองที่มุงศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็ก
ปฐมวัยที่เลนเกมการศึกษาเนนเศษสวนของรูปเรขาคณิตเพ่ือการเรียนรู เพ่ือเปนแนวทางใหครู และ
ผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาปฐมวัยไดประโยชน ในการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรใหแก
เด็กอยางมีประสิทธิภาพ ดวยการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับพัฒนาการของเด็กตอไป 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมาย ดังน้ี 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการเลนเกม
การศึกษาที่เนนเศษสวนของรูปเรขาคณิต  
 2. เพ่ือศึกษาระดับและการเปลีย่นแปลงทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย กอน 
และหลังการเลนเกมการศึกษาที่เนนเศษสวนของรูปเรขาคณิต  

 
สมมติฐานในการวิจัย 
 เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดรูปแบบกิจกรรมที่เลนเกมการศึกษาเนนเศษสวนของรูปเรขาคณิต 
มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสูงกวากอนการทดลอง 
 

ความสําคัญของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาผลของการสงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรจากการเลนเกมการศึกษา เนน
เศษสวนของรูปเรขาคณิต การเปรียบเทียบ การจําแนก การจัดหมวดหมู การเรียงลําดับ การบอกตําแหนง  
การนับเลข ของเด็กปฐมวัย ซ่ึงจะเปนแนวทางในการสงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็ก
ปฐมวัย สําหรับครู ผูปกครอง และผูที่เกี่ยวของกับการศึกษา  
 

ขอบเขตการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนเด็กปฐมวัยชาย – หญิง ที่มีอายุ 5 – 6 ป ซ่ึงกําลัง
ศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 ของโรงเรียนจ้ินเตอะ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กลุมงานโรงเรียน
นโยบายพิเศษ  ในความดแูลของสมาคมฮากกาแหงประเทศไทย จํานวน 60 คน 
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 กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางเปนนักเรยีนชาย – หญิง อายุระหวาง 5 – 6 ป ชั้นอนบุาล 3 ภาคเรยีนที่ 2 
ปการศึกษา 2552 ของโรงเรยีนจ้ินเตอะ เขตสาทร จังหวดักรุงเทพมหานคร สงักัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขต 1 จํานวน 30 คน โดยเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมอยางงาย (Simple  
Random Sampling) มา 1 หองเรียน  จากจํานวนทั้งหมด  2  หองเรียน 
   

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 1. เกมการศึกษาเนนเศษสวนของรูปเรขาคณิต  ซ่ึงทําจากแผนอะคลีลิค ชนิดใสที่ตัดเปน
รูปสี่เหลี่ยม ขนาด 5 x 5 น้ิว เปนแผนหลัก บนแผนหลักจะมีรูปเรขาคณิตของวงกลม สามเหลี่ยม 
และสี่เหลี่ยมเต็มรูปประกบอยู เพ่ือใหเด็กไดนําชิ้นยอยขนาด 1 x 1 น้ิว จํานวน 2 – 9 ชิ้น มาวางเรียง

ประกอบกันเปนรูปวงกลม สามเหลี่ยม และสีเ่หลี่ยมเต็มรูป ซ่ึงจะไดเศษสวนจํานวน 
9
1,

8
1 ,

6
1 ,

5
1 ,

4
1 ,

3
1 ,

2
1  

ตามสวนของรูปเรขาคณิต จํานวน 60 เกม โดยกําหนด ชื่อเกม ระยะเวลา จุดประสงคและการดําเนิน
กิจกรรม 
 2. แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 5 ดาน ดังน้ี 
  - แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรดานการเปรียบเทียบ จํานวน10 ขอ  
  - แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรดานการจัดหมวดหมู จํานวน10 ขอ 
  - แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรดานการเรียงลําดับ จํานวน 10 ขอ 
  - แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรดานการบอกตําแหนง จํานวน10 ขอ 
  - แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรดานการรูคาจํานวน จํานวน 10 ขอ 

 

การดําเนินการทดลอง 
 1. ทําการทดสอบกอนการทดลอง (Pretest) กับกลุมตัวอยาง โดยใชแบบทดสอบวัดทักษะ 
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
 2. ผูวิจัยดําเนินการทดลองดวยตนเองโดยใชระยะเวลาการทดลองในการเลนเกมการศึกษา 
 เนนเศษสวนของรูปเรขาคณิต 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน วันละ 40 นาที รวมทั้งสิ้น 24 ครั้ง 
 3. หลังการเสร็จสิน้การทดลอง ผูวิจัยทําการทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) กับกลุมตวัอยาง 
โดยใชแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร ฉบับเดียวกับแบบทดสอบที่ใชกอนการทดลอง
แลวตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนด 
 4. นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรมาทาํการวิเคราะหขอมูล 
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การวิเคราะหขอมูล 
 เปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย กอนและหลังการจัดกิจกรรมเกม 
การศึกษาเนนเศษสวนของรูปเรขาคณิต โดยใช   t - test สําหรับ Dependent Samples   

 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรทั้งโดยรวมและรายดานของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรม
เลนเกมการศกึษาเนนเศษสวนรปูเรขาคณติสูงกวากอนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา เนนเศษสวนของ 
รูปเรขาคณิต อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 
 2. เด็กปฐมวัยมีทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรทั้งโดยรวมและรายดาน หลังการจัดกิจกรรม
เกมการศึกษาเนนเศษสวนของรูปเรขาคณิตอยูในระดับดี โดยมีการเปลี่ยนแปลงทักษะพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร สูงขึ้นในรายดาน คือ ดานการเรียงลําดับเปนอันดับแรก ดานการเปรียบเทียบเปนระดับ
ที่สอง ดานการจัดหมวดหมู ดานการบอกตําแหนง ดานการรูคารูจํานวน ตามลําดับ         
 

อภิปรายผลการวิจัย 

 การศึกษาคนควาครั้งน้ีเปนการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมที่เลนเกมการศึกษาเนนเศษสวน
ของรูปเรขาคณิตเพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณติศาสตรของเด็กปฐมวัย ซ่ึงผลของการศึกษาคนควา 
ปรากฏ ดังน้ี  ทักษะพ้ืนฐานทางคณติศาสตรทั้งโดยรวมและรายดานของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรม
เลนเกมการศึกษาเนนเศษสวนรูปเรขาคณิตสูงกวากอนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเนนเศษสวนของ
รูปเรขาคณิต อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 และการเปลี่ยนแปลงทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร
โดยกอนการทดลองอยูในระดับปานกลาง หลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเนนเศษสวนของรูปเรขาคณิต
อยูในระดับดี ทั้งน้ีสามารถอภิปรายผลได ดังน้ี        
 1. เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา เนนเศษสวนของรูปเรขาคณิตมีทักษะ
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร ทั้งโดยรวมและรายดานของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมเลนเกมการศึกษา
เนนเศษสวนรปูเรขาคณิตสูงกวากอนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเนนเศษสวนของรูปเรขาคณิต อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
  เกมการศึกษาเนนเศษสวนของรูปเรขาคณิต เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กไดลงมือ
ปฏิบัติกระทาํโดยผานประสาทสัมผัส ซ่ึงตรงกับทฤษฎีการเรียนรูของบรูเนอร (Bruner) ที่เนนหลัก
กระบวนการคิด ซ่ึงประกอบดวยลักษณะที่สําคัญ คือ แรงจูงใจ ลําดับความตอเน่ือง และการเสริมแรง  
สอดคลองกับ เพียเจท (Piaget) พัฒนาการดานสติปญญาของเด็กในขั้นที ่ 2 ขัน้กอนปฏิบัตกิาร ที่ 
เพียเจท ไดกลาวไววา เด็กชวงอายุ 2 – 6 ป จะถือเอาตนเอง เปนสําคัญ (Self Centered) และเรียนรู
จากการสัมผัส และใชทุกสวนของรางกายในการทํากิจกรรม แตการเรียนรูที่ไดผลดทีีสุ่ด คือ การเรยีนรู
จากประสบการณที่ตนไดลงมือปฏิบัติ เด็กในวัยน้ี ตองการประสบการณที่เปนรูปธรรม ตองการคนหา
สํารวจ (Explore) นอกจากนัน้ กิจกรรมยังมีความนาสนใจทาทายความสามารถของเด็ก เน่ืองจากเปน
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การเปดโอกาสใหเด็กไดคิดวางแผนริเร่ิม และลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง โดยออกแบบผลงาน
ตามความคิดจากสื่อ วัสดุอุปกรณที่หลากหลาย ในแตละกิจกรรม ดังที่ สิริมา ภิญโญอนันตพงษ 
(2545: 31 – 33) กลาววา เด็กปฐมวัยโดยธรรมชาติแลว มีความอยากรูอยากเห็นในสิ่งตางๆ รอบตัว 
และตองการทีจ่ะเรียนรูสิ่งแปลกใหม และที่สําคัญการเรียนรูของเด็กปฐมวัยน้ัน ควรอยูที่ตวัเด็กเปน
ผูสรางสรรคความรูขึ้นดวยตนเอง ตลอดจนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง สอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี 
(2536: 133 – 135) กลาววา เด็กปฐมวัยมีการเรียนรู ทั้งที่ผานประสาทสัมผัสและการสรางความรูขึ้น
ในตัวเด็กเอง การเปด โอกาสใหเด็ก ไดมีประสบการณตรงและวิธีการเรียนรูที่หลากหลาย จะชวยให
เด็กเกิดการเรียนรูไดดี ในกิจกรรมเกมการศึกษาเนนเศษสวนของรูปเรขาคณิตนี ้ มุงเนนใหเด็กไดสัมผัส
กับสื่อ อุปกรณที่มีลักษณะแตกตางกัน เพ่ือสงเสริมใหเด็กไดรูจักการเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู
การเรียงลําดับ การบอกตาํแหนง การรูจักคาของจํานวน ซ่ึงเปนทักษะ พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร 
เชนเดียวกับ เยาวพา เดชะคุปต (2528: 10) กลาววา เด็กเกิดการเรียนรู จากการใชประสาทสัมผัส ใน
การลงมือกระทํา การกระทํา จะทําใหเด็กคอยๆ เกิดความคิด สรางจินตนาการและสรางภาพในสิ่งที่
เปนนามธรรมได (ภรณี คุรุรัตนะ.  2528: 10) การกลาวถึงการเรียนรูของเด็กปฐมวัยวา เปนการคิด
อยางมีระบบ เด็กจะเรียนรูไดดีเม่ือมีสิ่งเราเปนรูปธรรม ไดลงมือปฏิบัตกิิจกรรมดวยตนเอง  นอกจากนั้น
ความสามารถในการสังเกตจําแนกเปรียบเทียบสิ่งตางๆ วาเหมือนหรือตางกันอยางไรในเรื่องของปริมาณ 
ขนาด รูปราง สี และรูปทรงเปนทักษะที่ตองอาศัยทักษะการสังเกตโดยการใชประสาทสัมผัสของเด็ก
ในการเรียนรู จากสื่อประเภทตางๆ ที่สอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ (2540: 32) ไดกลาวถึง กิจกรรม
ทางคณิตศาสตรไววา ควรมีวัสดุอุปกรณสื่อการเรียนทีเ่ปนรูปธรรม ใหเด็กไดมีโอกาสสังเกต สัมผัส 
ทดลอง สํารวจ คนควาแกปญหาดวยตนเอง และมีปฏิสมัพันธกับเด็ก ผูใหญ ครูเปนผูจัดสภาพแวดลอม 
และตั้งคําถามกระตุนใหเด็กคิด ใหขอเสนอแนะและใหความชวยเหลือ ในการจัดกิจกรรมผานกระบวนการ
เลน เพ่ือการเรียนรูซ่ึงในรูปแบบกิจกรรม แตละขั้นตอนไดเปดโอกาสใหเด็กไดศึกษาและเรียนรูจากสื่อ
ประเภทตางๆ ทําใหเด็กสามารถเรียนรู อยางอิสระ 
  กิจกรรมเกมการศึกษาเนนเศษสวนของรูปเรขาคณิต ทําใหเกิดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
คือ ไดปฏิบัติกิจกรรม เปนรูปธรรม เด็กไดเรียนรูผานประสาทสัมผัสและไดรับประสบการณจากการลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรม จึงสงผลตอทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรในแตละดานไดแก ดานการเปรียบเทียบ  
การจัดหมวดหมู การเรียงลําดับ การบอกตําแหนง การรูจักคาของจํานวน  ซ่ึงทักษะในแตละดานของ
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย มีความแตกตางกันตามความสามารถพื้นฐานเดิม 
 2. เด็กปฐมวัยมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรทั้งโดยรวมและรายดาน หลังการจัดกิจกรรม 
เกมการศึกษาเนนเศษสวนของรูปเรขาคณิต อยูในระดับดี โดยมีการเปลี่ยนแปลงทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตรสงูขึ้น เพราะเด็กมีโอกาสไดเลนเกมทุกวัน ซ่ึงประกอบดวยเกมที่หลากหลายจํานวน 60 เกม 
เกมการศึกษาเนนเศษสวนของรูปเรขาคณิต เปนการสงเสริมและกระตุนใหเด็กเกิดทักษะ ดานการ
เปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู การเรียงลําดับ การบอกตําแหนง และการรูคารูจํานวน ในระยะเวลา
ตลอด 8 สัปดาหของการทดลอง เด็กมีปฏิสัมพันธกับสื่อ ตลอดเวลาทําใหเด็กเกิดทักษะทั้ง 5 ดาน 
สอดคลองกับกฎการฝกหัด (Lows of Exercise) ของ ธอรนไดค (Thorndike) ที่กลาววา เม่ือตองการ
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ใหเด็กมีทักษะจะตองชวยใหเด็กเกิดความเขาใจและหมั่นฝกฝนบอยๆ เด็กจะเรียนรูจากการสังเกต และ
ลงมือปฏิบัติซ่ึงสอดคลองกับ เพียเจท (Piaget) พัฒนาการดานสติปญญาของเด็กในขั้นที่ 2 ขั้นกอน
ปฏิบตัิการ ที่ เพียเจท ไดกลาวไววา เด็กชวงอาย ุ2 – 6 ป จะถือเอาตนเอง เปนสําคัญ (Self Centered) 
และเรียนรูจากการสัมผัส และใชทุกสวนของรางกายในการทํากิจกรรม แตการเรยีนรูที่ไดผลดีที่สุด 
คือ การเรียนรูจากประสบการณที่ตนไดลงมือปฏิบัต ิ เด็กในวัยน้ี ตองการประสบการณที่เปนรูปธรรม 
ตองการคนหาสํารวจ (Explore) ซ่ึงสอดคลองกับ จอหน ดิวอ้ี (John Dewey) ไดกลาววา เด็กเรียนรู
จากการกระทํา (Learning by Doing) นอกจากนี้เกมการศึกษาเนนเศษสวนรูปเรขาคณิตยังสงเสริมให
เด็กไดเรียนรูการสังเกตและเปรียบเทยีบ การจัดหมวดหมู การเรียงลําดับ การบอกตําแหนง และการรูคา
รูจํานวน จากการลงมือปฏิบัติโดยนําชิ้นสวนและวัสดชุิ้นยอย ที่ตองนํามาวางเรียงลงในรูปเรขาคณิต 
ที่เด็กเห็นวามีความเหมือนหรือตางกันอยางไร วงกลมประกอบดวยรูปลักษณะแตกตางจากอสี่เหลี่ยม 
และสามเหลี่ยมอยางไร เม่ือนํามาเรียงกันจะตองมีจํานวนกี่ชิ้น มีจํานวนกี่สวนบาง เด็กไดสังเกตรปูราง 
ขนาดของรปูเรขาคณิตจากแผนหลัก ที่มีลกัษณะแตกตางกันทั้งในดานขนาดและรปูราง เม่ือเด็กไดเลนเกม
เนนเศษสวนของรูปเรขาคณิต เด็กสามารถเกิดการเรยีนรูที่มีความสอดคลองกับทฤษฎีของ บรูเนอร 
(Bruner) ที่เนนหลักกระบวนการคิด ซ่ึงประกอบดวยลักษณะที่สําคญั คือ แรงจูงใจ ลําดับความตอเน่ือง 
และการเสริมแรง โดยในเกมการศึกษาเนนเศษสวนรูปเรขาคณิตยังสงเสริมใหเด็กรูจักการลองผิด ลองถูก
จากการเลนเกม เด็กไดนําสวนยอยมาวางเรียงบนแผนหลัก สามารถเรยีงลําดบักอน – หลัง ความยาว 
ความกวาง ความสูง ขนาด ลําดับบน ลาง ซาย ขวา หนา กลาง หลัง และจํานวนชิ้นที่นํามาจัดเรียง
ใหไดรูปรางของเรขาคณิต สอดคลองกับ ประไพจิตร เนติศักดิ์ (2529: 49 – 53) ไดกลาวถึง ทักษะ
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตรวา หมายถงึ การเตรียมความพรอม ในเรื่องการสังเกต การเปรยีบเทยีบรปูราง 
นํ้าหนัก ขนาด ไดและเพ็ญจันทร เงียบประเสริฐ (2542: 14 – 18) คณิตศาสตรมีความสําคัญสําหรับ
เด็กปฐมวัย แมแตเด็กทารกยังสามารถพัฒนาความคิดทางจํานวน เด็กปฐมวัยจะสนใจ และกระตอืรือรน
ทางคณิตศาสตร หากการปลอยใหเด็กเลนอยางอิสระเรารูสึกแปลกใจกับรูปแบบ การมีลําดับและการ
เปรียบเทียบในสิ่งที่เด็กเลนการไดสัมผัสความสัมพันธทางปริมาณจะเกิดขึ้นเสมอ ทั้งจากการสํารวจ
คนพบ และเขาใจโลกรอบๆ ตัวเด็ก 
 

ขอสังเกตทีไ่ดรับจากการวิจัย 
 1. สัปดาหแรกเด็กตองการปรับตวัในการเลนเกมการศึกษาเนนเศษสวนของรูปเรขาคณิต 
เน่ืองจากเปนเกมใหมที่เด็กยังไมเคยเลน ผูวิจัยจึงตองใชเวลาในการอธิบายวธิีการเลน แตพอเขาสู
สัปดาหที่ 2 เด็กสวนใหญเขาใจถึงวธิีการเลนเพราะเด็กมีความสนใจในการเลนเกม เพราะเกมการศึกษา
เนนเศษสวนของรูปเรขาคณิตยังเปนความแปลกใหมสําหรับเด็ก 
 2. ในขณะที่เด็กเลนเกมการศึกษาเนนเศษสวนของรูปเรขาคณิต เด็กจะเลนดวยวิธีการที่
แตกตางจากคําแนะนําจากครู และในบางครั้งเด็กจะเสนอวิธีการวางชิ้นสวนในรูปที่แตกตางออกจากเพื่อน 
เชน การเรียงจากดานหลังมาดานหนา การเรียงจากแนวตั้งลงมา การเรียงซอนกันเปนสองชั้นขึ้นมา 
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บางครั้งเรียงเปนรูปรางที่แปลกออกไป เปนรูปคน รูปเครื่องบิน พอถึงสัปดาหที่ 5 เด็กสวนใหญเขาใจ
วิธีการเลนประกอบกับมีความสนใจ ทําใหเด็กตางคนตางเลนและศกึษาความแปลกใหมของเกม เด็ก
มีความเขาใจวิธีการเลนเกมการศึกษาเนนเศษสวนของรูปเรขาคณิต สามารถเลนไดอยางถูกตองตาม
ลักษณะของรูปเรขาคณิต และอธิบายคําตอบได รูจักบอกเพื่อนที่เลนในกลุมเดียวกันได มีความภาคภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง ตลอดจนมีความเชื่อม่ันในการเลนเกมในชุดตอไปที่เลือกดวยตนเอง 
 3. เด็กมีความกระตือรือรนในการเลนเกมการศึกษาเนนเศษสวนของรูปเรขาคณติ เน่ืองจาก
ถามครูทุกวันวา วันน้ีมีเกมใหมมาใหเลนไหม และเม่ือเด็กไดทํากิจกรรม เด็กก็จะรีบเขามาเลนเกม
การศึกษาเนนเศษสวนของรูปเรขาคณิต เม่ือเด็กสามารถตอรูปเรขาคณิตไดถูกตองแลว เด็กก็จะเกิด
ความมั่นใจในการเลนเกมอ่ืนตอไป 
 4. เด็กมีความสนใจในเกมการศึกษาเนนเศษสวนของรูปเรขาคณิต เพราะเด็กไดพูดคุยกับ
ครูวา เกมการศึกษาเนนเศษสวนของรูปเรขาคณิตนี้ซ้ือมาจากที่ไหน ใครเปนคนทําเกมการศึกษาเนน
เศษสวนของรูปเรขาคณิต ทําไมตองนําวัสดุน้ีมาทํา จะทําเปนรูปอยางอ่ืนบางไดไหม เชน สี่เหลี่ยมผืนผา 
หกเหลี่ยม เพราะเด็กอยางทดลองเลนรูปทรงที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 
 

ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
 1. ครูควรนํากิจกรรมเกมการศกึษาเนนเศษสวนของรปูเรขาคณติมาใชในการพัฒนา ทกัษะ
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยโดยพิจารณาความยาก งายเหมาะสมกับวัย และความสามารถ 
ของเด็ก 
 2. กอนเด็กจะลงมือเลนเกมครูควรมีความมั่นใจวา เด็กไดเขาใจวิธีการเลนเปนอยางดีแลว 
หากพบวา เด็กยังไมเขาใจหรือมีปญหาควรรีบเขาไปอธิบายการเลนใหเด็กเขาใจ 
 3. ในระหวางทํากิจกรรม ครูควรสรางบรรยากาศความเปนกันเองกับเด็ก เพ่ือเปนการกระตุน
ใหเด็กไดกลาเลน เปดโอกาสใหเด็กไดเลือกเลนเกม และเม่ือเห็นเด็กที่ยังไมเขาใจในการเลน ครูควร
รีบเขาไปชวยเหลือ เพ่ือที่เด็กจะไดมีความเขาใจในการเลน และสามารถพัฒนากระบวนการทกัษะ
ในดานตางๆ ได 
 4. ควรนําเกม เกมการศึกษาเนนเศษสวนของรูปเรขาคณิตไปจัดไวในหอง เพ่ือใหเด็กได
ฝกฝนทักษะจากการเลนเกมซ้ําอีก เพ่ือใหเด็กมีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้นตอไป 
 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเนนเศษสวนของรูปเรขาคณิต ที่มี
ตอพัฒนาการดานอ่ืนๆ ของเด็กปฐมวัย เชน พัฒนาการดานการคิดแกปญหา ทักษะทางภาษาพัฒนาการ
ดานมิติสัมพันธ เปนตน 
 2. ควรศึกษาเปรยีบเทียบผลของการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเนนเศษสวนของรูปเรขาคณิต 
ในระดบัอนุบาลปที่ 1 และปที่ 2 เพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณติศาสตรของเด็กปฐมวยัเปนรายดาน  
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เชน ดานการเปรียบเทยีบ ดานการจัดหมวดหมู ดานการเรียงลําดับ ดานการบอกตําแหนง ดานการรูคา
จํานวน ตอไป  
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คูมือดําเนินการทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย 
1. คําชี้แจง   
 1.1 แบบทดสอบนีใ้ชสําหรบัการทดสอบการวดัทักษะพ้ืนฐานทางคณติศาสตรของเด็กปฐมวยั
ชั้นอนุบาลปที ่3 (อายุ 5 – 6 ป) 
 1.2 แบบทดสอบนี้มีทั้งหมด 5 ชุด เปนแบบทดสอบประเภทขอคําถามเปนรูปภาพเหมือน
จริง 
 1.3 การดําเนินการทดสอบ ผูทดสอบอธิบายวิธีการทําแบบทดสอบและอานคําสั่งในการทํา 
แบบทดสอบทีละขอ สําหรับผูชวยดําเนนิการทดสอบจะคอยดูแลและใหผูรับการทดสอบปฎิบตัิอยาง
ถูกตองตามขั้นตอน ซ่ึงการทดสอบจะทดสอบวันละ 1 ชดุ โดยเรียงลําดับจากชุด 1 – 5 รวมระยะเวลา
ในการทดสอบ 5 วันแลว นําแบบทดสอบมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑ 
 

2. คําแนะนําในการใชแบบทดสอบ   
 2.1 ลักษณะทั่วไปของแบบทดสอบ ประกอบดวยแบบทดสอบจํานวน 5 ชุด โดยจําแนกได
ดังตอไปน้ี 
  ชุดที่ 1 ดานการเปรียบเทียบ จํานวน 15 ขอ 
  ชุดที่ 2 ดานการจัดหมวดหมู จํานวน 15 ขอ 
  ชุดที่ 3 ดานการเรียงลําดับ จํานวน 15 ขอ 
  ชุดที่ 4 ดานการบอกตําแหนง จํานวน 15 ขอ 
  ชุดที่ 5 ดานการรูคาจํานวน จํานวน 15 ขอ 
 2.2 การตรวจใหคะแนน 
  - ขอที่กากบาท ( x ) ถูกตอง ใหคะแนน 1 คะแนน 
  - ขอที่ตอบผิด ไมไดตอบ หรือตอบมากกวา 1 ขอ ใหคะแนน 0 คะแนน 
  - เขียนเรียงลําดับเลข 1  2 และ 3  ลงใน ถูกให 1 คะแนน   
  - เขียนเรียงลําดับเลข 1  2 และ 3  ลงใน ผิดให 1 คะแนน   
 2.3 การกําหนดเวลาในการทดสอบ 
  ระยะเวลาทีใ่ชในทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย กําหนดให
ขอละ 1 นาท ีรวมระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 30 นาท ี
 2.4 การเตรียมการกอนการทดสอบ 
  2.4. 1 สถานที่ทดสอบควรเปนหองที่สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกที่เอ้ืออํานวย
ตอผูรับการทดสอบ เปนตนวามีแสงสวางที่เพียงพอ โตะเกาอ้ีจัดใหเหมาะสมกับผูรับการทดสอบ และ
ไมมีเสียงดังรบกวนจนเกินไป 
  2.4. 2 ผูดําเนินการทดสอบตองทาํหนาที่อานคําสั่งใหผูรับการทดสอบฟงและทําดังน้ัน
จึงตองอานคูมือในการทดสอบแตละตอนใหเขาใจลวงหนา เพ่ือใหคุนเคยกับสิ่งที่ตองปฏิบัติในเวลา 
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ดําเนินการ 
  2.4. 3 เตรียมอุปกรณที่เด็กจําเปนตองใชในการทดสอบ ดังน้ี 
   2.4.3.1 ดินสอดํา สําหรับแจกผูรับการทดสอบเพื่อใชในการทําแบบทดสอบ และควร
มีสํารองไวดวย 
   2.4.3.2 ดินสอสี ยกเวนสีดําและสีนํ้าตาล 
   2.4.3.3 สติกเกอรรูปประเภทภาพที่งายแกการลอกติดคําตอบ 
   2.4.3.4 นาฬิกาจับเวลา 1 เรือน 
  2.4. 4 การเตรียมตวัผูรับการทดสอบ 
   2.4.4.1 กอนดําเนินการทดสอบ ควรใหผูรับการทดสอบทําธุระสวนตัวกอน เชน 
ด่ืมนํ้า เขาหองน้ํา ใหเรียบรอยเพ่ือใหผูรับการทดสอบมีสมาธิในการทดสอบ 
   2.4.4.2 ผูดําเนินการทดสอบควรสรางความคุนเคยกับผูรับการทดสอบ โดยการทกัทาย 
พูดคุยและไมทําใหผูรับการทดสอบวติกกงัวล เม่ือเห็นวา ผูรับการทดสอบพรอม จึงเริ่มดําเนินการ
ทดสอบ 
   2.4.4.3 ผูดําเนินการทดสอบควรแนะนําการเขยีนเครื่องหมายตางๆ ที่มีในแบบทดสอบ 
ใหเด็กดูอยางชัดเจนบนกระดานดํา และอุปกรณตางๆ เม่ือเห็นวาผูรับการทดสอบเขาใจและพรอม จึง
เริ่มทําการทดสอบ 
 2.5 การดําเนินการทดสอบตามขั้นตอน 
  2.5.1 ใหเด็กเขียนชื่อ นานสกุล ที่หนาปกแบบทดสอบของผูรับการทดสอบทุกคนให 
เรียบรอยกอนดําเนินการทดสอบทุกครั้ง 
  2.5. 2 ดําเนินการทดสอบที่ละ 1 ชุด ผูดําเนินการทดสอบอานแบบทดสอบขอละ 2 ครั้ง 
และสังเกตเดก็ทุกคนทํา 
  2.5. 3 เม่ือดําเนินการทดสอบเสร็จ ใหผูรับการทดสอบคว่ําแบบทดสอบ แลวหยุดพัก 
เชน ด่ืมนํ้าหรือเขาหองน้ํา 
  2.5. 4 ผูทดสอบทําการเก็บรวบรวมแบบทดสอบ 
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แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
ชุดที่ 1 ดานการเปรียบเทียบ 

จํานวน 10 ขอ 

 
 
 
 ชื่อ – นามสกุล ............................................................................................................... 
 โรงเรียน ............................................................................................... ชั้นอนุบาลปที่ 3 
 วันที่ทําการทดสอบ ........................................................................................................ 
 ผูดําเนินการทอสอบ ....................................................................................................... 
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แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
ชุดที่ 1 ดานการเปรียบเทียบ 

 

หนามาน้ํา 
 
ขอนก 
 
 ครู : นักเรียนดูที่ขอนกคะ (ครูชี้ใหนักเรียนดูที่ขอนก แลวอานคําสั่งใหนักเรียนฟง) 
  ใหนักเรียนเขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ภาพที่เปนรูปวงกลมเหมือนกับภาพตัวอยาง 
ที่ถูกตอง (พูดซ้ําอีก 1 ครั้ง) 
 นักเรียน : ใหนักเรียนเขียนกากบาท (X) ภาพตามคําสั่ง 
 ครู : สังเกตใหนักเรียนปฏิบตั ิในการทําเครื่องหมายกากบาท (X) ทับภาพตามคําสั่งทําทุกคน 
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หนาปู 
 
ขอลิง 
 
 ครู : นักเรียนดูที่ขอลิงคะ (ครูชี้ใหนักเรียนดูที่ขอลลิง แลวอานคําสั่งใหนักเรียนฟง) 
  ใหนักเรียนเขยีนเครื่องหมายกากบาท (X) ภาพที่เปนรูปสี่เหลี่ยมเหมือนกับภาพ ตวัอยาง
ที่ถูกตอง (พูดซ้ําอีก 1 ครั้ง) 
 นักเรียน : ใหนักเรียนเขียนกากบาท (X) ตามคําสั่ง 
 ครู : สังเกตใหนักเรียนปฏิบัต ิในการทําเคร่ืองหมายกากบาท(X)ทับภาพตามคําสั่งทําทุกคน 
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แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
ชุดที่ 2 ดานการจัดหมวดหมู 

จํานวน 10 ขอ 

 
 
 
 ชื่อ – นามสกุล ............................................................................................................... 
 โรงเรียน ............................................................................................... ชั้นอนุบาลปที่ 3 
 วันที่ทําการทดสอบ ........................................................................................................ 
 ผูดําเนินการทอสอบ ....................................................................................................... 
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แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
ชุดที่ 2 ดานการจัดหมวดหมู 

 

หนาหมู 
 
ขอปลาวาฬ 
 
 ครู : นักเรียนดูที่ขอปลาวาฬคะ (ครูชี้ใหนักเรียนดูที่ขอปลาวาฬ แลวอานคําสั่งใหเด็กฟง) 
  ใหนักเรียนเขยีนเครื่องหมายกากบาท (X) ภาพที่เปนประเภทเดียวกับตัวอยาง (พูดซ้ําอีก 
1 ครั้ง) 
 นักเรียน : ใหนักเรียนเขียนกากบาท (X) ภาพที่เปนประเภทเดียวกับตัวอยาง 
 ครู : สังเกตใหนักเรียนปฏิบตั ิในการทําเครื่องหมายกากบาท (X) ทับภาพตามคําสั่งทําทุกคน 
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ขอหนอน 
 
 ครู : นักเรียนดูที่ขอหนอนคะ (ครูชี้ใหนักเรียนดูที่ขอหนอน แลวอานคําสั่งใหนักเรียนฟง) 
       ใหนักเรียนเขียนเครื่องหมายกากบาท(X)ภาพที่เปนประเภทเดยีวกับตัวอยาง 
       (พูดซ้ําอีก1ครั้ง) 
 นักเรียน : ใหเด็กเขียนกากบาท (X) ภาพที่เปนประเภทเดียวกับตวัอยาง 
 ครู : สังเกตใหเด็กปฏิบัต ิในการทําเครื่องหมายกากบาท (X) ทับภาพตามคําสั่งทาํทุกคน 
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แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
ชุดที่ 3 ดานการเรียงลําดับ 

จํานวน 10 ขอ 

 
 
 
 ชื่อ – นามสกุล ............................................................................................................... 
 โรงเรียน ............................................................................................... ชั้นอนุบาลปที่ 3 
 วันที่ทําการทดสอบ ........................................................................................................ 
 ผูดําเนินการทอสอบ ....................................................................................................... 
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แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
ชุดที่ 3 ดานการเรียงลําดับ 

 
หนาไก 
 
ขอสม 
 
 ครู : เด็กดูที่ขอสมคะ (ครูชี้ใหนักเรียนดูที่ขอสม แลวอานคําสั่งใหนักเรียนฟง) 

      ใหนักเรียนเขียนเลข1,2,3ลงใน เรียงลําดับเหตกุารณจากกอนไปหลัง(พูดซ้ําอีก1
ครั้ง) 

 นักเรียน : ใหนักเรียนเขียนเลข 1,2,3  ลงใน   เรียงลําดับเหตุการณจากกอนไปหลัง 

 ครู : สังเกตใหนักเรียนเขียนเลข 1,2,3  ลงใน  เรียงลําดับเหตุการณจากกอนไปหลัง 
       ตามคําสั่งทําทุกคน 
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ขอสับปะรด 
 

ครู : เด็กดูที่ขอสับปะรดคะ (ครูชี้ใหนักเรยีนดูที่ขอสับปะรด แลวอานคําสั่งใหนักเรียนฟง) 

     ใหนักเรียนเขียนเลข1,2,3 ลงใน เรียงลําดับเหตุการณจากกอนไปหลัง(พูดซ้ําอีก1
ครั้ง) 

 นักเรียน : ใหนักเรียนเขียนเลข 1,2,3  ลงใน   เรียงลําดับเหตุการณจากกอนไปหลัง 

 ครู : สังเกตใหนักเรียนเขียนเลข 1,2,3  ลงใน  เรียงลําดับเหตุการณจากกอนไปหลัง 
       ตามคําสั่งทําทุกคน 
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แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
ชุดที่ 4 ดานการบอกตําแหนง 

จํานวน 10 ขอ 

 
 
 
 ชื่อ – นามสกุล ............................................................................................................... 
 โรงเรียน ............................................................................................... ชั้นอนุบาลปที่ 3 
 วันที่ทําการทดสอบ ........................................................................................................ 
 ผูดําเนินการทอสอบ ....................................................................................................... 
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แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
ชุดที่ 4 ดานการบอกตําแหนง 

 

หนานก 
 
 
ขอแมว 
 

  
 ครู : นักเรียนดูที่ขอแมวคะ (ครูชี้ใหนักเรยีนดูที่ขอแมว แลวอานคําสัง่ใหนักเรียนฟง) 
  ใหนักเรียนเขยีนเครื่องหมายกากบาท (X) ภาพในตาํแหนงที่สัมพันธกบัภาพที่กําหนดให  
(พูดซ้ําอีก1ครั้ง) 
 นักเรียน : ใหนักเรียนเขียนกากบาท (X) ภาพในตําแหนงที่สัมพันธกบัภาพที่กําหนดให 
 ครู : สังเกตใหนักเรียนปฏิบัต ิในการทําเคร่ืองหมายกากบาท(X)ทับภาพตามคําสั่งทําทุกคน 
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ขอไก 
 
 ครู : นักเรียนดูที่ขอไกคะ (ครูชี้ใหนักเรียนดูที่ขอไก แลวอานคําสั่งใหนักเรียนฟง) 
  ใหนักเรียนเขยีนเครื่องหมายกากบาท (X) ภาพในตาํแหนงที่สัมพันธกบัภาพที่กําหนดให 
(พูดซ้ําอีก1ครั้ง) 
 นักเรียน : ใหนักเรียนเขียนกากบาท (X) ภาพในตําแหนงที่สัมพันธกบัภาพที่กําหนดให 
 ครู : สังเกตใหนักเรียนปฏิบัต ิในการทําเคร่ืองหมายกากบาท(X)ทับภาพตามคําสั่งทําทุกคน 
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แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
ชุดที่ 5 ดานการรูคาจํานวน 

จํานวน 10 ขอ 

 
 
 
 ชื่อ – นามสกุล ............................................................................................................... 
 โรงเรียน ............................................................................................... ชั้นอนุบาลปที่ 3 
 วันที่ทําการทดสอบ ........................................................................................................ 
 ผูดําเนินการทอสอบ ....................................................................................................... 
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แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
ชุดที่ 5 ดานการรูคาจํานวน 

 

หนาดินสอ 
 
 
ขอปลาหมึก 
 

 
 ครู : นักเรียนดูที่ขอปลาหมึกคะ (ครูชี้ใหนักเรียนดูขอปลาหมึกแลวอานคําสั่งใหนักเรียนฟง) 
  ใหนักเรียนกากบาท (x) ภาพที่มีจํานวนเทากับเลขที่กาํหนดให ( พูดซ้ําอีก 1 ครั้ง ) 
 นักเรียน : กากบาท (x) ภาพที่มีจํานวนเทากับเลขที่กาํหนดให 
 ครู : สังเกตใหนักเรียนปฏบิัติทุกคน 
 
 

35 
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หนาตะเกียง 
 
 

ขอมะละกอ 
 
 

 ครู : นักเรียนดูที่ขอมะละกอคะ (ครูชี้ใหนักเรียนดูที่ขอมะละกอแลวอานคําสั่งใหนักเรียนฟง) 
  ใหนักเรียนกากบาท (x) เลขที่มีจํานวนเทากับภาพทีก่ําหนดให (พูดซ้ําอีก 1 ครั้ง) 
 นักเรียน : กากบาท (x) เลขที่มีจํานวนเทากับภาพทีก่ําหนดให   
 ครู : สังเกตใหนักเรียนปฏบิัติทุกคน 
 

 
 

 

 

 
 

48 38 28 
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ภาคผนวก ข 
 
    - คูมือการเลนเกมการศึกษาเนนเศษสวนรูปเรขาคณิต 
    - ตัวอยางเกมการศึกษาเนนเศษสวนรปูเรขาคณิต 
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คูมือการเลนเกมการศึกษาเนนเศษรูปเรขาคณิตสวนสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 5 – 6 ป) 
 

1. คําชี้แจง   
 เกมการศึกษาเนนเศษสวนรปูเรขาคณิต เปนเกมที่เด็กสามารถเลนเปนรายบุคคลหรือเลน
เปนรายกลุมก็ได โดยมีกติกา และมีวัตถุประสงคในการเลน เพ่ือใหผูเลนมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
ในการเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู การเรียงลําดับ การบอกตําแหนง การรูคาจํานวน ซ่ึงผูวิจัยสรางขึ้น
โดยยึดแนวการจัดประสบการณการเรียนรูในแผนการจัดประสบการณระดับชั้นอนุบาลปที ่3 รวมทั้ง
อิงเกณฑการพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสม มีความสอดคลองตอพัฒนาการ และความสนใจของเด็ก
เปนหลัก ซ่ึงมีทั้งหมด 60 เกม 
 ลักษณะของเกมการศึกษาเนนเศษสวนรปูเรขาคณิต เปนเกมแผนใสพลาสตกิอะคลีลคิมี
สองสวน สวนบนเปนแผนพลาสติกอะคลีลิคยอย ขนาด 1 x 1 น้ิว ซ่ึงในชิ้นยอยแตละชิ้นเม่ือนํามา
ตอกันแลวจะเปนลักษณะตามรูปเรขาคณิต ในแตละรูปประกอบดวยชิ้นสวนจํานวน 3 – 8 ชิ้น สวน
แผนลางเปนแผนพลาสติกอะคลลีิคชนิดใส ขนาด 5 X 5 น้ิว ซ่ึงในแตละแผนจะมีลักษณะโครงรางรูป
เรขาคณิตปรากฏอยูบนแผน การเลนเกมการศึกษาทีเ่นนเศษสวนรปูเรขาคณิตนัน้ตองใชประสาทใน
การสังเกตเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู การเรียงลําดับ การบอกตําแหนง  และการรูคาจํานวน   
 

2. จุดประสงค 
 2.1 เพ่ือฝกทักษะการเปรียบเทยีบ ลักษณะรปูราง สูง เตี้ย ใหญ เล็ก สั้น ยาว 
 2.2 เพ่ือฝกทักษะการจัดหมวดหมู รูปราง ขนาด ลักษณะเฉพาะ 
 2.3 เพ่ือฝกทักษะการเรียงลําดับเหตุการณกอน – หลัง  
 2.4 เพ่ือฝกทักษะการบอกตําแหนง บน  ลาง  ซาย  ขวา  กลาง  หนา  หลัง 
 2.5 เพ่ือฝกทักษะการการรูคา จํานวน 1 – 20 
 2.6 เพ่ือใหเกิดความสนุกสนาน 
 2.7 เพ่ือใหมีระเบยีบวินัยในการจัดเก็บหลังจากเลิกเลนแลว 
 

3. การจัดกิจกรรม  
 3.1 แนะนําใหเด็กรูจักเกมใหม สวนประกอบของเกมการศกึษาเนนเศษสวนเศษรูปเรขาคณิต
และวธิีการเลนเกมการศึกษาเนนเศษสวน 
 3.2 ในขณะที่นักเรียนเลนเกมการศึกษาเนนเศษสวน ครูตองคอยดูแลใหคําแนะนํา และให
การชวยเหลือกับนักเรียนเพื่อสังเกตความสามารถของนักเรียน 
 3.3 เม่ือนักเรยีนเลนเกมการศกึษาเนนเศษสวนเสรจ็แลวนักเรียนตองเก็บเกมการศึกษา เนน
เศษสวนรูปเรขาคณิต ใหเรยีบรอยกอนที่จะหยิบเกมการศึกษาเนนเศษสวนชุดอ่ืนมาเลน 
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4. การประเมินผล 
 4.1 สังเกตการณเลนเกมการศึกษาเนนเศษสวนรูปเรขาคณติ   
 4.2 สังเกตพฤติกรรมเด็กในขณะที่เด็กเลนรายบุคคล 
 4.3 สังเกตการเกบ็เกมการศึกษาเนนเศษสวนรูปเรขาคณติ เขาทีใ่หเรียบรอย 
 

คอนโดหลายหอง 
จุดประสงค 
 1. เพ่ือฝกทักษะการสังเกตเปรียบเทียบ   
 2. เพ่ือฝกทักษะการจัดหมวดหมู 
 3. เพ่ือฝกทักษะการเรียงลาํดับ 
 4. เพ่ือฝกทักษะการบอกตาํแหนง 
 5. เพ่ือฝกทักษะการรูคาจํานวน     
 6. สงเสริมใหเกิดการเรียนรูอยางสนุกสนาน 
 7. เพ่ือฝกใหมีระเบียบวินัยในการจัดเก็บหลังจากเลิกเลนแลว 
 

วิธีการเลน 
 1. นักเรียนศึกษารายละเอียดของเกมการศึกษาเนนเศษสวนโดยสังเกตจากรูป 
 2. ใหอาสาสมัครมาทดลองเลนเกมโดยใชเศษยอยมาจัดเรียงบนแผนหลกั 

                                   =     

                       
 3. เม่ือนักเรียนเรียงเลนตอเกมแลว ใหมาบอกวาจํานวนที่นักเรียนไดเรียงลงในแผนเปน
จํานวนเทาไร มีลักษณะอยางไร ใหนักเรียนอธิบายสิ่งที่เลนเรียงในแตละแผน 

 4. นักเรียนชวยกนับอกสรุปลักษณะของรูปเรขาคณิตที่นักเรียนไดเลนมา หลังจากเลนเกม
และสํารวจจํานวนเรียบรอยแลว ควรจัดเก็บแผนเกมและวสัดุลงในถงุทุกชิ้นตามจาํนวนของแตละชุด 

 

อุปกรณ 
 1. เกมการศึกษาเนนเศษสวนของรูปเรขาคณิต ขนาด 5 X 5 น้ิว  
 2. วัสดุแผนหลักและแผนยอยบัตรเศษทั้งหมดทําดวยพลาสติกอะคลลีิคขนาดมีขนาด ดังนี้ 

  - แผนหลัก ขนาด 5 X 5 น้ิว     

  - แผนยอยเศษ จํานวน 6 ชิ้น  
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การประเมิน 
 การสังเกต / การจดบันทึก 
 

สมาชิกจํานวนเต็มสี ่
จุดประสงค 
 1. เพ่ือฝกทักษะการสังเกตเปรียบเทียบ   
 2. เพ่ือฝกทักษะการจัดหมวดหมู 
 3. เพ่ือฝกทักษะการเรียงลําดับ 
 4. เพ่ือฝกทักษะการบอกตําแหนง 
 5. เพ่ือฝกทักษะการรูคาจํานวน     
 6. สงเสริมใหเกดิการเรียนรูอยางสนุกสนาน 
 7. เพ่ือฝกใหมีระเบียบวินัยในการจัดเก็บหลงัจากเลิกเลนแลว 
 

วิธีการเลน 
 1. นักเรียนศึกษารายละเอียดของเกมการศึกษาเนนเศษสวนโดยสังเกตจากรูป 
 2. ใหอาสาสมัครมาทดลองเลนเกมโดยใชเศษยอยมาจัดเรียงบนแผนหลกั 

                                    =     

                                 
 3. เม่ือนักเรียนเรียงเลนตอเกมแลว ใหมาบอกวาจํานวนที่นักเรียนไดเรียงลงในแผน เปน
จํานวนเทาไร มีลักษณะอยางไร ใหนักเรียนอธิบายสิ่งที่เลนเรียงในแตละแผน 
 4. นักเรียนชวยกันบอกสรุปลักษณะของรูปเรขาคณิตที่นักเรียนไดเลนมา หลังจากเลนเกม
และสํารวจจํานวนเรียบรอยแลว ควรจัดเก็บแผนเกมและวสัดุลงในถงุทุกชิ้นตามจาํนวนของแตละชุด 

 
อุปกรณ 
 1. เกมการศึกษาเนนเศษสวนของรูปเรขาคณิต ขนาด 5 X 5 น้ิว   
 2. วัสดุแผนหลกัและแผนยอยบัตรเศษทัง้หมดทําดวยพลาสตกิอะคลลีคิขนาดมขีนาด ดังนี้ 

  - แผนหลัก ขนาด 5 X 5 น้ิว          

  - แผนยอยเศษ จํานวน 4 ชิ้น  
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การประเมิน 
 การสังเกต / การจดบันทึก 
 

สามเหลี่ยมเสมอภาค 
จุดประสงค 
 1. เพ่ือฝกทักษะการสังเกตเปรียบเทียบ   
 2. เพ่ือฝกทักษะการจัดหมวดหมู 
 3. เพ่ือฝกทักษะการเรียงลําดับ 
 4. เพ่ือฝกทักษะการบอกตําแหนง 
 5. เพ่ือฝกทักษะการรูคาจํานวน     
 6. สงเสริมใหเกดิการเรียนรูอยางสนุกสนาน 
 7. เพ่ือฝกใหมีระเบียบวินัยในการจัดเก็บหลงัจากเลิกเลนแลว 
 

วิธีการเลน 
 1. นักเรียนศึกษารายละเอียดของเกมการศึกษาเนนเศษสวนโดยสังเกตจากรูป 
 2. ใหอาสาสมัครมาทดลองเลนเกมโดยใชเศษยอยมาจัดเรียงบนแผนหลกั 

   =    

 
 3. เม่ือนักเรียนเรียงเลนตอเกมแลวใหมาบอกวา จํานวนที่นักเรียนไดเรียงลงในแผน เปน
จํานวนเทาไร มีลักษณะอยางไร ใหนักเรียนอธิบายสิ่งที่เลนเรียงในแตละแผน 
 4. นักเรียนชวยกันบอกสรุปลักษณะของรูปเรขาคณิตที่นักเรียนไดเลนมา หลังจากเลนเกม
และสํารวจจํานวนเรียบรอยแลว ควรจัดเก็บแผนเกมและวสัดุลงในถงุทุกชิ้นตามจาํนวนของแตละชุด      
 

อุปกรณ 
 1. เกมการศึกษาเนนเศษสวนของรูปเรขาคณิต ขนาด 5 X 5 น้ิว   
 2. วัสดุแผนหลักและแผนยอยบัตรเศษทั้งหมดทําดวยพลาสติกอะคลีลิคขนาดมีขนาด ดังนี้ 

  - แผนหลัก ขนาด 5 X 5 น้ิว         

  - แผนยอยเศษ  จํานวน 3 ชิ้น     
 

การประเมิน 
 การสังเกต / การจดบันทึก 
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ภาคผนวก ค 
 
    - ตารางคาดัชนีความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญ 
    - คาความยากงายและอํานาจจําแนกรายขอของแบบทดสอบ 
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คาดัชนีความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญแบบทดสอบชุดที่ 1  ดานการเปรียบเทียบ 
 

คุณภาพของแบบทดสอบ 
ขอ 

คา IOC ความยากงาย อํานาจจําแนก 
    

1 1.00 0.47 0.62 
2 1.00 0.53 0.63 
3 1.00 0.60 0.60 
4 1.00 0.50 0.76 
5 1.00 0.47 0.51 
6 1.00 0.60 0.53 
7 1.00 0.70 0.64 
8 1.00 0.57 0.71 
9 1.00 0.67 0.47 
10 1.00 0.67 0.45 

    

 
คาดัชนีความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญแบบทดสอบชุดที่ 2  ดานการจัดหมวดหมู 
 

คุณภาพของแบบทดสอบ 
ขอ 

คา IOC ความยากงาย อํานาจจําแนก 
    

1 1.00 0.37 0.53 
2 1.00 0.70 0.62 
3 1.00 0.50 0.44 
4 1.00 0.53 0.43 
5 1.00 0.43 0.46 
6 1.00 0.57 0.59 
7 1.00 0.57 0.50 
8 1.00 0.57 0.55 
9 1.00 0.40 0.45 
10 1.00 0.47 0.55 
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คาดัชนีความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญแบบทดสอบชุดที่ 3  ดานการเรียงลําดับ 
 

คุณภาพของแบบทดสอบ 
ขอ 

คา IOC ความยากงาย อํานาจจําแนก 
    

1 1.00 0.73 0.38 
2 1.00 0.67 0.69 
4 1.00 0.63 0.49 
5 1.00 0.77 0.53 
6 1.00 0.70 0.63 
7 1.00 0.60 0.70 
9 1.00 0.63 0.49 
11 1.00 0.50 0.42 
12 1.00 0.67 0.39 
13 1.00 0.53 0.41 

    

 
คาดัชนีความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญแบบทดสอบชุดที่ 4  ดานการบอกตําแหนง 
 

คุณภาพของแบบทดสอบ 
ขอ 

คา IOC ความยากงาย อํานาจจําแนก 
    

1 1.00 0.53 0.40 
2 1.00 0.50 0.56 
3 1.00 0.53 0.47 
4 1.00 0.53 0.47 
5 1.00 0.57 0.49 
6 1.00 0.67 0.37 
7 1.00 0.57 0.58 
8 1.00 0.67 0.56 
9 1.00 0.63 0.50 
10 1.00 0.67 0.61 
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คาดัชนีความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญแบบทดสอบชุดที่ 5  ดานการรูคาจํานวน 
 

คุณภาพของแบบทดสอบ 
ขอ 

คา IOC ความยากงาย อํานาจจําแนก 
    

1 1.00 0.57 0.46 
2 1.00 0.67 0.62 
3 1.00 0.47 0.39 
4 1.00 0.53 0.56 
5 1.00 0.50 0.44 
6 1.00 0.47 0.41 
7 1.00 0.60 0.63 
8 1.00 0.67 0.51 
9 1.00 0.60 0.30 
10 1.00 0.67 0.60 
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ภาคผนวก  ง 
 

ภาพการทํากิจกรรมเกมการศึกษาเนนเศษสวนรูปเรขาคณิต 
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ประวัติยอผูวิจัย 
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