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 การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาทักษะในการคิดวเิคราะหของเด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการ
จัดกิจกรรมการเลนเกมการศึกษาประกอบภาพ  กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจัยครั้งน้ีเปนเด็กปฐมวัย
ชาย-หญิง อายุ 3 - 4 ป ที่กําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2552 ของ
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จํานวน 15 คน  ซ่ึงไดมาโดยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random) ผูวิจัยเปน
ผูดําเนินการทดลองดวยตนเอง โดยทําการทดลอง สัปดาหละ 5 วัน วันละ 20 นาที เปนเวลา        
8 สัปดาห   
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ เกมการศึกษาประกอบภาพที่สรางขึ้นโดยผูวิจัย  
จํานวน  50  เกม  แบบทดสอบวัดทักษะในการคิดวเิคราะห  ซ่ึงมีคาความเชื่อม่ัน .88  แบบแผน 
การวิจัยเปนการวิจัยเชิงทดลองแบบ  One-Group  Pretest - Posttest  Design สถิติทีใ่ชในการ
วิเคราะหขอมูลใช  t-test   สําหรับ  Dependent  samples     
 ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนเกมการศึกษาประกอบภาพ
มีทักษะในการคิดวิเคราะหสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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 The purpose of this  research  was  to  study  analysis  thinking  ability  of  young  
children  participated  In  didactic  game  activities. 
 The  subjects  were  preschool  children,  boys  and  girls, 3 - 4  years  old  in  
kindergarten I,  first  semester, academic  year  2009  at  Wat  Kean  School, under  the  
Office  of  Primary  Education,  Municiple  Pranakhon  Sriayutthaya  City, The  15  children  
were  selected  by  multi-stage  random  sampling.  The   experimental  was  carried  by  
researcher  for  20  minutes  per  day,  5  days  per  week  for  8  consecutive  weeks. 
 The  research  instruments  used  in  this  study  were  The 50  Didactic Games  
and  The  Analysis  Thinking  Test, reliability  of  .88 developed  by  the  researcher.  It  
was  One-Group  Pretest - Posttest  Design.  The  data  was  analyzed  by  t-test  for  
dependent  samples. 
 The  results  shown  that  the  analysis  thinking  ability  of  young  children  
participated  in  didactic  game  activities  was  significantly higher  at  .01  level.       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประกาศคุณูปการ 
 
 ปริญญานิพนธฉบับน้ีสาํเร็จไดดวยความกรุณาเปนอยางสูงจาก อาจารย ดร.พัฒนา ชัชพงศ  
ประธานควบคุมปริญญานิพนธและผูชวยศาสตราจารยจิราภรณ บุญสง กรรมการควบคุมปริญญา
นิพนธที่ไดใหคําแนะนํา ขอคิด และตรวจปรับแกขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสดูแลเปนอยาง
ดียิ่ง ขอกราบขอบพระคุณ  อาจารย ดร.สุจินดา ขจรรุงศิลป และ ศาสตราจารยศรียา  นิยมธรรม 
กรรมการสอบปริญญานิพนธ ที่กรุณาให  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมทําใหปริญญานิพนธฉบบัน้ีมีความ
สมบูรณยิ่งขึ้น ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี  
 ขอขอบพระคณุผูชวยศาสตราจารยบุญไท เจริญผล  อาจารยนรศิานันท  เดชสุระ  อาจารยลัดดา  
ออนลมูล  อาจารยธัญลักษณ  ไกรกิจธนโรจน  อาจารยปยะรัฐ จําเนียรพันธุ  และอาจารยอุไรวรรณ  
โชติชษุณะ ที่ไดกรุณาพิจารณาตรวจและใหคําแนะนําในการปรับปรงุแกไขเครื่องมือที่ใชในการทดลอง
และเก็บขอมูลในการวิจัยครัง้น้ีอยางดียิ่ง  
 ขอขอบพระคณุ อาจารยปริษา  พิกุลขาว  ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
ที่กรุณาใหความอนุเคราะหในดานสถานที่ อาจารยเกษศิริ  ศิริมาศ  อาจารยเพลินพิศ ปรีดีจิตร  
อาจารยปฏิญญา  จริตไทย อาจารยชาตรี  มีสมบรูณ  อาจารยศิรประภา  พินิตตานนท  ตลอดจน
คณะอาจารยทุกทานและนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน สังกัดกองการศึกษา  
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  ที่ไดใหความรวมมือและอํานวยความสะดวกแกผูวิจัยเปนอยางดียิ่ง
ในการทดลองและเก็บขอมูลจนสําเร็จลุลวงไปดวยดี  
 ขอขอบพระคณุคณาจารยสาขาวิชาการศกึษาปฐมวัยทกุทานที่ไดกรุณาประสิทธิ์ประสาท 
วิชาความรู  ทกัษะและประสบการณแกผูวจัิย ทาํใหผูวิจัยไดรับประสบการณอันทรงคณุคายิ่ง  ขอขอบคุณ 
คุณดวงรําไพ งามศัพท คุณวราลักษณ ตวงสุวรรณ เพ่ือนนิสิตปริญญาโทสาขาวชิาการศึกษา
ปฐมวัยทุกทาน  ตลอดจนนิสิตปริญญาโทรุนพ่ีและรุนนอง ที่ไดใหคําแนะนํา คําปรึกษา  และเปน
กําลังใจในการทําปริญญานิพนธดวยดีตลอดมา 
 ขอขอบพระคณุทุกทานที่มิไดกลาวนาม ไว  ณ  ที่น้ีทีก่รุณาใหความชวยเหลือ  สนับสนุน  
และเปนกําลังใจในการทําปริญญานิพนธฉบับน้ีสําเร็จสมบูรณยิ่งขึ้น   
 
 คุณคาและคณุประโยชนอันพึงมีจากปริญญานิพนธฉบับน้ี  ขอมอบเปนเคร่ืองบูชาพระคุณ
ของบิดามารดา  และผูมีพระคุณ ที่ไดใหการอบรมเลี้ยงดูและใหโอกาสสนับสนุนและสงเสริมทางการ 
ศึกษา  ใหความชวยเหลือทั้งทุนทรัพยและกําลังใจดวยดีตลอดมา  รวมทั้งพระคุณของครูอาจารย    
ทุกทานในอดีตและปจจุบันที่ไดประสิทธิป์ระสาทความรูและมีสวนวางรากฐานสาํคัญที่ทําใหผูวิจัย
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บทที่  1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 เด็กเปนทรัพยากรที่มีคุณคาในการพัฒนาประเทศ ดังน้ัน จึงควรใหเด็กไดรับการพัฒนา
อยางครบถวนทั้งในดานของการอบรมเลี้ยงดู  การเอาใจใส  ความรัก  ความอบอุน  โดยเฉพาะเด็ก
ปฐมวัยเปนวัยเริ่มตนของชีวติมนุษยนับวาเปนชวงทีส่ําคญัที่สุด เพราะพัฒนาการทุกดานเจริญเติบโต
อยางรวดเร็วตอเน่ืองกันและเปนพ้ืนฐานในการวางรากฐานของพัฒนาการทุกดาน (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2523: บทนํา) วัยเด็กตั้งแตแรกเกิดจนถึงแปดป เปนชวงระยะ 
เวลาที่สําคัญที่สุดของพัฒนาการทุกดาน  ทั้งทางรางกาย  สติปญญา  อารมณ  จิตใจ  สังคมและ    
บุคลิกภาพ  เด็กปฐมวัยเปนเด็กที่อยูในชวงวัยแหงพลังการเจริญทีแ่ตกตางจากวยัอ่ืนๆ ในชวงชีวิต
ของความเปนมนุษย (สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ. 2550: 1)  ดังน้ันประสบการณในชวงแรกของชีวิต
จึงมีอิทธิพลตอการเสริมสรางความพรอมสําหรับการพัฒนาขั้นตอไป  โดยเฉพาะอยางยิ่งพัฒนาการ
ดานสติปญญาจะพัฒนาสูงสุด  ดังที่ บลมู (Bloom)   ไดกลาวไววา  สติปญญาของเด็กเม่ืออายุ  1 ป  
จะพัฒนารอยละ 20 เม่ืออายุ  4 ป  จะพัฒนาเพิ่มขึ้นเปน  50%  และเม่ืออายุ 6 ป  สติปญญาของ
เด็กจะพัฒนาเปน 75% และเพียเจต (Piaget)  ยังไดกลาวา  พัฒนาการทางสตปิญญาที่เกิดขึ้นใน   
วัยกอนประถมศึกษานี้จะเปนรากฐานใหแกพัฒนาการทางสติปญญาในระดับตอไป (สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาติ. 2536: 5; อางอิงจาก Bloom. 1964: 209 - 225, Piaget. 
N.d.) 
 ในการพัฒนาดานสติปญญา  ปจจุบันมีการมุงเนนใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดมากขึ้น  
เพราะความสามารถทางการคิดจะชวยใหผูเรียนสามารถแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปน
เคร่ืองมือสําหรับการเรียนรูอยางตอเน่ือง (เพ็ญพิศุทธิ์  เนคมานุรักษ.  2531: 1) ทั้งน้ีเพ่ือใหผูเรียน
คิดเปน ทําเปน  รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง  มาตรฐานที่ 4 เปนมาตรฐานดานผูเรียน
ไดเนนใหผูเรยีนสามารถคดิวิเคราะห คดิสังเคราะห  คิดวิจารณญาณและคิดสรางสรรค ไตรตรอง
อยางมีวิสัยทัศน (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ. 2542) ซ่ึงแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ  
ฉบับที่ 8 (2540 - 2544) ไดกําหนดไวชัดเจนวาในการจัดการเรียนการสอนนั้นใหยึดนักเรียนเปน
ศูนยกลาง เนนการพัฒนาการคิดอยางเปนระบบ มีเหตุผล รูจักการคิดวิเคราะห สังเคราะห แสดง
ความคิดเห็น  รูจักแกปญหาดวยตนเอง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2540ก: 67 - 68)  
เห็นไดวาการคิดวิเคราะหเปนรูปแบบของการคิดอยางหนึ่งที่มีความสําคัญ  ดังที่ (วนิช  สุธารัตน. 
2547: 121) ไดกลาวไววา การคิดวิเคราะหเปนกระบวนการทางปญญาที่มนุษยใชในการตรวจสอบ  
ความรู  ขอมูลขาวสารทีมี่อยูเพ่ือใหเกิดความถูกตอง  เที่ยงตรง  ชัดเจน  และบังเกิดผลไดอยาง
สมบูรณเพียบพรอม ขณะเดียวกันการคดิวิเคราะหยังชวยใหมนุษยสามารถสังเคราะหหรือสรางสรรค
ความรูใหมขึน้มาจากองคประกอบตางๆ ที่มีอยูเดิมไวดวย นอกจากนี้การคิดวิเคราะหจะทําใหบุคคล
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มีศักยภาพในการคิดสูงขึ้น  มีเหตุมีผลไมเชื่ออะไรงายๆ สามารถจะจัดการกับสิ่งตางๆ ที่เกิดขึน้หรือ
ที่เผชิญอยูอยางฉลาด  ทําใหพนจากความทุกขหรือมีความทุกขนอยลง  (ประพันธศิริ  สุเสารัจ. 
2551: 1) การคิดเปนจึงเปนหนทางที่ดีสุดในการแกปญหาของมนุษย  จึงควรอยางยิ่งที่จะตองหันมา
ใหความสนใจอยางจริงจัง เพ่ือพัฒนาและเสริมสรางความสามารถในการคิดใหแกคนทัว่ไปโดยเฉพาะ
อยางยิ่งเด็กและเยาวชน 
 การพัฒนาการคิดของเด็กปฐมวัย  ดังที่ พรเพ็ญ  ศรีววิัฒน (2546: 1)  ไดกลาวไววา อน่ึง
เด็กวัยน้ีอยูในขั้นของการรูคิดโดยอาศัยสิ่งที่เปนรูปธรรมเปนสื่อ เชน จะเปรียบเทียบความยาว
อาจจะยาก แตถาเอาไมที่ยาวตางกันมาเปรียบเทียบดูเด็กก็จะเขาใจเรื่องราวความกวางยาวได
ชัดเจนขึ้น การปลูกฝงสิ่งใดก็ตามเพื่อพัฒนาการคิดของเด็กจึงจําเปนตองอาศัยสื่อที่เปนตัวบุคคล
และสื่อที่เปนวัตถุผสมผสานกัน (ฉวีวรรณ จึงเจริญ. ม.ป.ป.: 69)  ไดกลาววา  เด็กปฐมวัยเรยีนรูโดย
การกระทํา โดยการกระทําน้ันจะแฝงอยูในกิจกรรมผานการเลน ฉะนั้นการจัดประสบการณการเรียน
การสอนของเด็กปฐมวัย จึงควรจัดเปนกิจกรรมโดยอาศัยการเลนของเด็กเปนการพัฒนาการ
เคลื่อนไหวใชกลามเน้ือสวนตางๆ ของรางกายพรอมกับพัฒนาใหเด็กรูจักคิด เกิดการรับรูและเรียนรู
ดวยตนเอง ซ่ึงสอดคลองกับ (จินตนา  หมูผึ้ง. 2525: 6) ไดกลาววา การเลนเปนธรรมชาติอยางหน่ึง
และมีความสําคัญมากเพราะเด็กจะเรียนรูไดดีที่สุดจากประสบการณในการเลน การเห็น การสัมผัส
การเรียนรูเกิดไดโดยตรงจากการเลนของเด็ก  ซ่ึงจะมีคุณคามากสาํหรับเด็กในการชวยใหเด็กเกิด
พัฒนาการทุกดาน  ทั้งยังเปนการเพ่ิมพูนประสบการณของเด็กใหกวางขวางขึ้น (พัฒนา  ชัชพงศ. 
2530: 114) การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย จัดในรูปของกิจกรรมผานสื่อการเลนเพ่ือใหเด็ก
ไดรับประสบการณตรงเกิดการเรียนรูผานสื่อที่เปนรูปธรรม เด็กมีโอกาสสังเกต สัมผัส สาํรวจ  
คนควา ทดลอง แกปญหาดวยตนเองและการมีปฏิสัมพันธกับเด็กอ่ืนๆ  สงเสริมใหเด็กลงมือกระทํา 
โดยคํานึงถึงความแตกตางและความสนใจของเด็ก รวมทั้งควรเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กได
ประสบความสําเร็จเพ่ือสรางความม่ันใจใหแกเด็ก   
 เกมการศึกษาเปนกิจกรรมการสอนชนิดหน่ึงที่สนับสนุนทฤษฎีการเรียนรูของเด็ก คือ จัด
ใหเด็กไดเรียนรูจากการเลนและสิ่งที่เปนรูปธรรม เกมการศึกษาจึงเปนกิจกรรมการเลนที่ชวยฝก
ทักษะดานตางๆ อันเปนพ้ืนฐานการเรียนในระดับประถมศึกษา  ซ่ึงมุงใหเด็กไดใชทักษะการคิดใน
การสังเกตคิดหาเหตุผลและแกปญหาโดยใชเวลาที่สั้นที่สุด (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ. 2527: 5)  สวน ราศี  ทองสวัสด์ิ (2523: 73)  กลาวถึงจุดมุงหมายของเกมการศึกษาวา  
เพ่ือใหเด็กรูจักสังเกตและคดิหาเหตุผลเพือ่เปนพ้ืนฐานที่เรียนในชั้นประถมศึกษา อีกทั้งเกมการศึกษา
เปนสื่อการสอนชนิดหน่ึงที่สอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูของธอรนไดค (Thorndike) กลาวคือ  เปน
สื่อที่เปนรูปธรรมเปดโอกาสใหเด็กไดฝกกระทําดวยตนเอง  (ผจญ  สุวรรณวงษ.  2528: 46)  ได
กลาววาเกมเปนกิจกรรมการเลนที่มีคุณคาแกเด็กทั้งทางดานรางกาย  อารมณ สังคม และสตปิญญา  
เปนกิจกรรมที่เด็กพอใจมากชวยสรางบรรยากาศที่ดีในชั้นเรียน  ชวยใหเกิดการเรียนรูที่ดีทําให  
การเรียนดําเนินไปอยางรวดเร็วทั้งยังชวยผอนคลายความเครียดในการเรียน  ทําใหเด็กสนใจและไม
เบื่อหนาย  ครูจึงควรนําเกมมาใชในการเรียนการสอนเพ่ือใหการเรียนการสอนบรรลุตามจุดมุงหมาย
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ที่วางไว (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2537: 1) เกมแตละชุดอาจชวยใหผูเลนบรรลุ
เปาหมายอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางก็ได  จุดประสงคที่ผูเลนควรไดรับจะมีดังน้ี  การจําแนก
ดวยสายตา  การจําแนกเสียง  การจัดหมวดหมู  การคิด   การหาความสัมพันธระหวางภาพและ
สัญลักษณ  นอกจากนี้สิ่งที่เปนผลพลอยไดตามมาอีกหลายประการ  เชน  การฝกใหเด็กจัดภาพให
ขอบเสมอกัน  วางเรียงกันเปนชุดๆ ใหเปนระเบียบนัน้  นอกจากจะชวยใหเด็กเปนคนทํางานอยาง
เปนระเบยีบแลวยังชวยฝกประสาทสัมผสัอีกดวย  ในการเลนเด็กมักชอบเลนรวมกันหลายคน   เด็ก
จะเรียนรูการเลนรวมกัน  เด็กจะตองพยายามปรับตนใหเขากับเพ่ือน  การทําเชนนี้จะชวยใหเด็กได
พัฒนาทั้งดานอารมณและสังคมไปดวย 
 ในสภาพปจจุบันของการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาทีผู่วิจัยพบเห็น  คือ  ครูใหความสําคัญ
ในการเลนเกมการศึกษาคอนขางนอยมาก  และเด็กบางคนเบื่อเกมการศึกษาในรปูแบบเดิมที่ไมเอ้ือ
ตอการคิดมากนัก  ถามีการปรับรูปแบบของการศึกษาใหมีความซับซอน  ทาทายความสามารถและ
เปดโอกาสใหเด็กไดคิด  โดยการจัดใหเด็กไดเลนเกมการศึกษาประกอบภาพจะชวยใหเด็กไดพบกับ
สื่อที่มีความแปลกใหม เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทํางานของสมอง ดังที่ เธอรสโตน (Thurstone)  
กลาววา  สมรรถภาพพื้นฐานของสมองมนุษย ประกอบดวย 7 องคประกอบ ไดแก  สมรรถภาพทาง 
ดานภาษา  ดานเหตุผล  ดานจํานวน ดานการรับรู  ดานความคลองแคลวในการใชคํา  ดานความจํา
และดานมิติสมัพันธ  โดยเฉพาะมิติสัมพันธสงผลใหมนุษยเขาใจถึงขนาด มิติตางๆ อันไดแก ความ
ใกล-ไกล สูง-ต่ํา ทรวดทรง พ้ืนที่ปริมาตรที่แตกตางกัน เด็กสามารถจินตนาการใหเห็นสวนยอยและ
สวนประกอบของวัตถตุางๆ เม่ือนํามาซอนกัน ทับกัน และซอนอยูภายในและสามารถรับรูความ 
สัมพันธของรูปทรงเม่ือเปลีย่นแปลงที่อยูได (ลวน  สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2527: 30; อางอิง
จาก  Thurstone. 1958)  สําหรับเกมการศึกษาประกอบภาพที่จัดใหเด็กไดเลนในชวงกิจกรรม    
เกมการศึกษา  จะชวยพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยรวมทั้งองคประกอบตางๆ ที่
เก่ียวของกับการคิดดวย 
 จากแนวคิดดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลน
เกมการศึกษาประกอบภาพที่ผูวิจัยจัดทําขึ้นนั้นจะสงผลตอทักษะในการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัย
ไดหรือไมอยางไร  ซ่ึงผลจากการวิจัยคร้ังน้ีจะเปนแนวทางแกครูและผูที่เก่ียวของกับเด็กปฐมวัย  จะ
ไดใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพ่ือใหเกิดการพัฒนาเด็กปฐมวัยตอไป 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือเปรียบเทยีบทักษะในการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยกอน
และหลังการจัดกิจกรรมการเลนเกมการศกึษาประกอบภาพ 
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ความสําคญัของการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้ทําใหทราบถึงทักษะในการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรม
การเลนเกมการศึกษาประกอบภาพ  เพ่ือสงเสริมใหเด็กปฐมวัยเกิดทักษะในการคิดวิเคราะหดาน 
การสังเกต  ดานการจําแนก  ดานการเปรียบเทียบ  ดานการคาดคะเน  และดานการเชื่อมโยง 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนเด็กปฐมวัย ชาย - หญิง  อายุ 3 - 4 ป ที่กําลัง
ศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 ของโรงเรียนเทศบาลวัดเขียน    
สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จํานวน  84  คน 
 
 กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนเด็กปฐมวัยชาย - หญิง อายุ 3 - 4 ป  ทีกํ่าลัง
ศึกษาอยูในชัน้อนุบาลปที่ 1 ภาคเรียนที ่ 1 ปการศึกษา 2552 ของโรงเรียนเทศบาลวัดเขยีน สงักัด
กองการศึกษา เทศบาลนครพระนครศรอียุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยวิธีการเลือกแบบ
หลายขั้นตอนจํานวน  15  คน  
  
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1. ตัวแปรอิสระ  ไดแก  การจัดกิจกรรมการเลนเกมการศึกษาประกอบภาพ 
  2. ตัวแปรตาม   ไดแก  ทักษะในการคดิวิเคราะห 
 
 ระยะเวลาในการทดลอง 
  การทดลองคร้ังน้ีกระทําในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา  2552 ใชเวลาในการทดลอง    
8 สัปดาห สัปดาหละ 5 วัน วันละ 20 นาที  ในชวงกิจกรรมเกมการศึกษา  เวลา  14.00 - 14.20 น.  
รวมระยะเวลาในการทดลองทั้งสิ้น  40  คร้ัง 
 
 นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กปฐมวัยชาย - หญิง อายุ 3 - 4 ป ที่กําลังศึกษาอยูในชั้น
อนุบาลปที่ 1 ภาคเรียนที ่1  ปการศึกษา 2552 ของโรงเรียนเทศบาลวัดเขียน  สังกัดกองการศึกษา  
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรอียุธยา   
 2. ทักษะในการคิดวิเคราะห หมายถึง  การคิดที่เกิดจากความสามารถในการใชประสาท
สัมผัสทั้ง 5 ในการสังเกต จําแนก  เปรียบเทียบ  คาดคะเน  ในเรือ่งสี  ขนาด รูปราง  ปริมาณ  ของ
องคประกอบของสิ่งใดสิ่งหน่ึงโดยจําแนกออกเปนสวนๆ เพ่ือคนหาวามีองคประกอบยอยอะไรบาง 
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ทํามาจากสิ่งใด ประกอบขึ้นไดอยางไรและมีความเชื่อมโยงสัมพันธกันอยางไร ซ่ึงในการศึกษาครั้งน้ี
จําแนกทักษะในการคิดวิเคราะหออกเปน 5 ดาน  ไดแก 
  2.1  การสังเกต  หมายถึง  ความสามารถในการใชประสาทสัมผัสทั้ง  5  อยางใดอยาง
หน่ึงไปสัมผัสสิ่งตางๆ เพ่ือรับรูรายละเอียดของสิ่งน้ัน 
  2.2 การจําแนก หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะระหวางของสองสิ่งหรือมากกวา
โดยใชเกณฑใดเกณฑหน่ึง 
  2.3 การเปรียบเทียบ หมายถึง ความสามารถในการนําของสองสิ่งมาเปรียบเทียบ  มา
จัดใหอยูบนพ้ืนฐานเดียวกนั  โดยการตรวจสอบวาส่ิงใดเหมือนหรือตาง  มากกวาหรือมีจํานวนนอย
กวา  และในดานอ่ืนๆ เชน  รูปราง  ตําแหนง  เปนตน 
  2.4  การคาดคะเน  หมายถึง  ความสามารถในการประมาณคา  การหาแนวโนมสิ่งที่
เกิดในลําดับตอไปคืออะไร  เปนการคาดเดาในเรื่องสี  ขนาด  รูปราง  ปริมาณ  โดยใชเง่ือนไข
ความสัมพันธที่กําหนดให 
  2.5 การเชื่อมโยง  หมายถึง  ความสามารถในการหาความสมัพันธของสิ่งที่กําหนดให
วามีความสัมพันธกันอยางไร 
  ทักษะในการคิดวิเคราะหสามารถวัดไดโดยแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้นแบงออกเปน  
5 ดาน คือ แบบทดสอบวัดทักษะในการคิดวิเคราะหดานการสังเกต  แบบทดสอบวัดทักษะในการคิด
วิเคราะหดานการจําแนก แบบทดสอบวัดทักษะในการคดิวิเคราะหดานการเปรียบเทียบ  แบบทดสอบ
วัดทักษะในการคิดวิเคราะหดานการคาดคะเน  และแบบทดสอบวัดทักษะในการคิดวิเคราะหดาน
การเชื่อมโยง  
 3. การจัดกิจกรรมการเลนเกมการศึกษาประกอบภาพ  หมายถึง  การจัดกิจกรรมที่เด็กได
ลงมือกระทํากับเกมที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยใชแผนใสขนาด 6 6 เซนติเมตร ทําบตัรภาพยอยเพ่ือนํามา
ประกอบภาพ  โดยการซอนภาพเพื่อใหเกิดภาพที่สมบูรณ 1 ภาพ จะตองอาศัยบัตรภาพยอยตางๆ 
จากแผนใสจํานวน 4 ชิ้น มาประกอบกันจนไดภาพท่ีมีความหมายและเปนภาพที่สมบูรณ ซ่ึงเกม
การศึกษาประกอบภาพที่ผูวิจัยสรางขึ้นมี 10 ประเภท คือ ดอกไมแสนสวย  ผลไมนากิน   สัตวโลก
ผูนารัก  เคร่ืองใชในครวั พืชผักใบเขียว  ยานพาหนะ เคร่ืองแตงกาย สิ่งของเครื่องใช  อุปกรณกีฬา  
และสัตวนํ้าใตทะเล ในเกมแตละประเภทจะมี 5 เกม รวมจํานวนเกมทั้งหมด 50 เกม ซ่ึงเกม
การศึกษาประกอบภาพมีจุดประสงคใหเด็กไดพัฒนาทักษะการสังเกต การจําแนก  การเปรียบเทียบ  
การคาดคะเนและการเชื่อมโยง  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใชการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาประกอบภาพเพื่อศึกษาทักษะในการ
คิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัย  ดังภาพประกอบ 1  
              
       ตัวแปรอิสระ                                     ตัวแปรตาม 
       
               การจัดกิจกรรม                                              ทักษะในการคิดวเิคราะห 
   การเลนเกมการศึกษาประกอบภาพ                             
                            
                                                                          

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 เด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดกิจกรรมการเลนเกมการศึกษาประกอบภาพมีทักษะในการคิด
วิเคราะหสูงขึน้ 

 
 
 
 
 
 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยครัง้น้ี  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวของและไดนําเสนอหัวขอ
ตอไปน้ี 
 1. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการคดิและการคิดวเิคราะห 
  1.1  ความหมายของการคิด 
  1.2  ประเภทของการคิด 
  1.3  ความหมายของการคิดวิเคราะห 
  1.4  กระบวนการคิดวิเคราะห 
  1.5  ลักษณะการคิดวิเคราะห 
  1.6  องคประกอบพ้ืนฐานเกี่ยวกับการคดิและการวิเคราะห 
  1.7  แนวทางการสงเสริมการวิเคราะห 
  1.8  งานวิจัยที่เก่ียวของกับการคิดวิเคราะห  
 2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับเกมและเกมการศึกษา 
  2.1  ความหมายของเกม 
   2.2  ประเภทของเกม 
  2.3  ประโยชนของเกม 
  2.4  ความหมายของเกมการศึกษา 
    2.5  ประเภทของเกมการศึกษา  
  2.6  จุดประสงคของการจัดเกมการศึกษา 
      2.7  หลักในการใชเกมการศึกษา 
     2.8  งานวิจัยที่เก่ียวของกับเกมการศึกษา 
 

1.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการคิดและการคิดวิเคราะห 
 1.1 ความหมายของการคิด 
  กิลฟอรด (Guildford. 1967: 225)  ใหทรรศนะวา  การคิดเปนการคนหาหลักการโดย
การแยกแยะคุณสมบัติของสิ่งตางๆ หรือขอความจริงที่ไดรับแลวทําการวเิคราะหเพ่ือหาขอสรุปอัน
เปนหลักการของขอความจริงน้ันๆ รวมถึงการนําหลักการไปใชในสถานการณทีต่างไปจากเดิม 
  จายาสวัล (Jayaswal. 1974: 7)  ไดใหความหมายเก่ียวกับความคดิวา  การคิดเปน
ปฏิกิริยาของจิตมนุษย  ซ่ึงจะชวยใหแตละคนสามารถปรับตวัเขากับสังคมสิ่งแวดลอม  และยังชวย
ใหแตละคนเกิดความพยายามและสัมฤทธิ์ผลในจุดมุงหมายที่เขาตองการ ดังน้ัน การคิดจึงนําไปสู
การกระทําและการปรับตวัที่ดีขึ้นกวาเกา 
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  มอดกิล ซีริน; และ มอดกิล โซฮัน  (Modgil  Celin; & Modgil  Sohan. 1981: 23) ได
ใหคําจํากัดความของการคิดไววา  ประกอบดวยแนวคิดพ้ืนฐาน  3  อยางดวยกัน  ดังน้ี  การคิดคือ
กระบวนการภายในจิต สมองเกิดขึ้นที่ภายในหรือระบบความรูคิดซ่ึงแสดงออกจากพฤติกรรมการคิด
คือกระบวนการที่นําความรูน้ันไปใชในการแกโจทยปญหาปฏิบัติการเรียนรูในระบบของความรูความ
เขาใจ การคิดคือผลของพฤติกรรมของเงื่อนไขในการแกปญหาการใชเหตุผลตางๆ  
  เรกไกโร (Reggiero. 1988: 2 - 3)  ไดใหความหมายของการคิดวา  หมายถึง  การ
ดําเนินไปของกิจกรรมทางสมองอยางมีวัตถุประสงค เพ่ือสรางกฎเกณฑเพ่ือแกปญหา ชวยตัดสินใจ
หรือพยายามทําความเขาใจ  ซ่ึงการคิดไมใชสิ่งลึกลบัแตมีรูปแบบทีเ่รียนรูได 
  เวด; และทาฟวิส (Wade; & Tavris. 1996: 288)  อธิบายวา  การคิดเปนกระบวนการ
ทํางานของสมองในการรวบรวมขอมูลตางๆ  มาทําใหเกิดความเขาใจหรือขอสรุป  เกิดจินตนาการ
หรือเกิดขอความที่มีความหมาย 
  แซนทรอค  (Santrock. 2000: 256)  ใหความหมายการคิดวา  เปนกระบวนการทาง
จิตในการประมวลสาระสําคญั  การแกปญหา  การพิจารณาเหตุผล  และการตัดสินใจ 
  จํานง วิบูลยศรี (2536: 29) ไดใหคําจํากัดความของการคิดไววา หมายถึงกระบวนการ
ทํางานของจิตใจมนุษยในขณะที่พยายามหาคําตอบหรอืทางออกเก่ียวกับเรื่องหน่ึง เชน  การคิดเพ่ือ
ตอบปญหาตางๆ การคิดเพ่ืออธิบายศัพทยากๆ หรือการคิดเพ่ือแกปญหาในชีวติประจําวัน 
  สมจิต  สาธนไพบูลย  (2541: 8) กลาววา  การคิดเปนการนําปญญามาใช ปญญา คือ
เคร่ืองมือของการคิด การคิดสามารถทีจ่ะพัฒนาได การคิดและการเรียนรูเกิดขึน้ไดอยางลึกซ้ึงก็ตอ 
เม่ือผูเรียนไดมีโอกาสจัดกระทํากับวัตถุหรือปรากฏการณตางๆ ดวยตนเอง 
  กองการวิจัยทางการศึกษา (2542: 3) ไดใหนิยามการคิดวา  หมายถึง  กระบวนการ
ทํางานของสมองโดยใชประสบการณมาสัมผัสกับสิ่งเราและสภาพแวดลอมโดยนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบ  
สังเคราะหและประเมินอยางมีระบบและเหตุผล  เพ่ือใหไดแนวทางในการแกปญหาอยางเหมาะสม
หรือสรางสรรคสิ่งใหม 
  นภเนตร  ธรรมบวร (2545: 4) กลาววา  การคิดเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นในสมอง  
การคิดมีความสัมพันธกับการแกปญหา  โดยเฉพาะในขณะที่บคุคลกําลังพยายามทําความเขาใจและ
ตีความหมายโลกรอบตวั การคิดเปนการแยกแยะ หรือการทําใหประสบการณที่ยากและซับซอน
กลายเปนเรื่องที่งายตอการเรียนรู 
  จากความหมายของการคิดที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา การคิด หมายถึง 
กระบวนการทํางานของสมองที่เปนไปตามธรรมชาติของมนุษยที่เกิดขึ้น อันเปนผลมาจาก
ประสบการณเดิม สิ่งเรา และสภาพแวดลอมที่เขามากระทบ สงผลใหเกิดความคิดในการที่แกไข 
ปรับตวัเพ่ือใหสามารถแกไขปญหาหรือปรับตวัใหเขากับสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งสามารถ
สรางสิ่งใหมๆ ใหเกิดขึ้นไดโดย อาศัยสิ่งแวดลอมเปนตัวชวย โดยผานการวิเคราะหเปรียบเทียบ 
สังเคราะหและประเมิน เพ่ือใหไดแนวทางในการนําไปใชแกปญหาไดอยางเหมาะสม สําหรับเด็ก
ปฐมวัยน้ันการคิดของเด็กจะเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาสติปญญาใหกับเด็กตอไป 
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 1.2 ประเภทของการคิด 
  กาเย (Gagne. 1974: 783)  ไดจําแนกการคิดออกเปน  2 แบบ  คือ  
  1. การคิดอยางเลื่อนลอยหรือไมมีทิศทาง  คือ  การคิดจากส่ิงที่ประสบพบเห็นจาก
ประสบการณตรง  เรียกอีกอยางหนึ่งวา  การคิดโยงความสัมพันธ (Associative Thinking) จําแนก
ยอยเปน  5  ลักษณะ 
   1.1 Free Association  เปนการคิดถึงเหตกุารณที่ลวงมาแลว  เม่ือมีการกระตุน
จากส่ิงเราจําพวกคําพูดหรือเหตุการณ 
   1.2 Controlled  Association  เปนการคิดโดยอาศัยคําส่ัง  เชน  ผูคิดอาจไดรับ
คําสั่งใหบอกคําที่อยูในพวกเดียวกันกับคําที่ตนไดยินมา 
   1.3 Day Dreaming เปนการคิดที่มีจุดประสงคเพ่ือปองกันตนเองหรือเพ่ือใหเกิด
ความพอใจซึ่งเปนการคิดฝนในขณะที่ยังตื่นอยู 
   1.4 Night  Dreaming เปนการคิดฝนเนือ่งจากความคิดของตนเองหรือเปนการ
คิดฝนเนื่องจากการรับรูหรือการตอบสนองสิ่งเรา 
   1.5 Autistic Thinking  เปนการคิดที่หมกมุนกับตนเองซึ่งขึ้นอยูกับความเชื่อหรือ
อารมณของผูคิดมากกวาขึน้อยูกับลักษณะที่แทจริงของการคิด 
  2. การคิดอยางมีทิศทางหรอืมีจุดมุงหมาย  คือ  การคิดที่บุคคลเร่ิมใชความรูพ้ืนฐาน
เพ่ือกลั่นกรอง  การคิดที่เพอฝน  การคิดที่เลื่อนลอยไรความหมายใหเปนการคิดที่มีทิศทางขึ้น  โดย
มุงไปสูจุดหมายหน่ึงและเปนการคิดที่มีบทสรุปของการคิดหลังจากทีค่ิดเสร็จแลว ซ่ึงจําแนกออกเปน  
2  ลักษณะ  คือ   
   2.1 การคิดสรางสรรค (Creative Thinking)  เปนการคิดในลักษณะที่คิดไดหลาย
ทิศทาง (Divergent  Thinking) ไมซํ้ากันหรือเปนการคิดในลักษณะทีโ่ยงความสัมพันธได  กลาว คือ  
เม่ือระลึกส่ิงใดไดก็จะเปนสะพานเชื่อมตอใหระลึกถึงสิง่อ่ืน ๆ ไดตอไปโดยสัมพันธกันเปนลูกโซ 
   2.2 การคิดวิเคราะหวิจารณ (Critical Thinking)  เปนการคิดที่ใชเหตุผลในการ
แกปญหา  โดยพิจารณาถึงสถานการณหรือขอมูลตางๆ วามีขอเท็จจริงเพียงใดหรือไม 
  สาโรช  บวัศรี (2521: 9 - 10) ไดแบงการคิดที่พัฒนามาเปนเวลานานตั้งแตสมัยอริส
โตเตลิ  กอนคริสตกาลจนถึงสมัยของจอหน  ดิวอ้ี  ไดกลาวถึงรูปแบบการคิดดังน้ี 
  1. การคิดโดยแยกประเภท (Thinking  by  Classification) คือ การรูจักแบงกลุม  รูจัก
แยกแยะเปนชนิดซ่ึงนับวาเปนการคิดที่สําคญั ไมวาจะเปนคณิตศาสตรหรือมนุษยวิทยาหรือประวัตศิาสตร
ยอมจะใชการแบงชนิดหรือแบงประเภท 
  2. การคิดโดยตัดประเด็น  (Thinking  by  Elimination) 
  3. การคิดแบบอุปนัย (Inductive Thinking) เปนการคิดสวนรายละเอียดไปสูสวนสรุป  
การคิดแบบอุปนัยเริ่มตนวาดวยการสังเกต  และการทดลองอาน  เม่ือเห็นวาเปนจริงจึงสรุป 
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  4. การคิดแบบนิรนัย (Deductive Thinking) เปนการคดิแบบตรงกันขามกับการคิดแบบ
อุปนัย กลาวคือ เริ่มตนจากขอสรุปหรือทฤษฎีกอน  น่ันคือการคิดจากสวนที่สรุปไดไปสูรายละเอียด 
  5.  การคิดแบบไตรตรอง หรือการคิดสะทอน (Reflective  Thinking) คือ  การคิดแบบ
วิธวีิทยาศาสตร ซ่ึงกําลังใชกันอยูอยางแพรหลายในปจจุบัน แตในวงการศึกษามักจะเรียกวา  วธิีการ
แกปญหา  หรือวิธีแหงปญญา 
  การคิดทั้ง 5 แบบขางตน  นักปราชญาลัทธิพิสูจนนิยม  ถือวาการคิดแบบไตรตรอง
เปนวธิีการแกปญหาที่เปนความมุงหมายของการศึกษา เปนวิธีการศึกษาที่มุงเนนใหผูเรียนคิดเปน 
ซ่ึงหมายความวาตองสอนวิธีการคิด 
  เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ (2545: 91 - 92) ไดแบงประเภทของความคิดออกเปน   
10  ประเภท  ดังน้ี 
  1. การคิดเชิงวิพากษ (Critical Thinking)  หมายถึง  ความตั้งใจที่จะพิจารณาตัดสิน
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยการไมเห็นคลอยตามขอเสนออยางงายๆ แตตั้งคาํถามทาทายหรือโตแยงสมมติฐาน
และขอสมมตฐิานที่อยูเบื้องหลัง และพยายามเปดแนวทางความคิดออกสูทางตางๆ ที่แตกตางจาก
ขอเสนอนั้น  เพ่ือใหสามารถไดคําตอบทีส่มเหตุสมผลมากกวาขอเสนอเดิม 
  2. การคิดเชิงวิเคราะห (Analytical Thinking) หมายถึง การจําแนกแจกแจงองคประกอบ
ตางๆ ของสิง่ใดสิ่งหน่ึงหรือเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง และหาความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางองคประกอบ
เหลาน้ัน  เพ่ือคนหาสาเหตุที่แทจริงของสิ่งที่เกิดขึ้น 
  3. การคิดเชิงสังเคราะห (Synthesis - Type Thinking)  หมายถึง  ความสามารถใน
การดึงองคประกอบตางๆ มาผสมผสานเขาดวยกัน  เพ่ือใหไดสิ่งใหมตามวตัถุประสงคที่ตองการ 
  4. การคิดเชิงเปรยีบเทยีบ (Comparative Thinking) หมายถึง การพิจารณาเทยีบเคียง
ความเหมือนและ/หรือความแตกตางระหวางสิ่งนั้นกับสิ่งอ่ืนๆ เพ่ือใหเกิดความเขาใจ สามารถอธิบาย
เรื่องนั้นไดอยางชัดเจน เพ่ือประโยชนในการคิด การแกปญหา หรือการหาทางเลอืกเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง 
  5. การคิดเชิงมโนทัศน (Conceptual Thinking) หมายถึง ความสามารถในการ
ประสานขอมูลทั้งหมดที่มีอยูเก่ียวกับเรื่องหน่ึงเรื่องใดไดอยางไมขัดแยง แลวนํามาสรางเปนความคิด
รวบยอดหรือกรอบความคดิเก่ียวกับเรื่องนั้น  
  6. การคิดเชิงสรางสรรค (Creative Thinking)  หมายถึง  การขยายขอบเขตความคิด
ออกไปจากกรอบความคิดเดิมที่มีอยูไปสูความคิดใหมๆ  ที่ไมเคยมีมากอนเพ่ือคนหาคําตอบที่ดีที่สุด
ใหกับปญหาที่เกิดขึ้น  
  7. การคิดเชิงประยุกต (Applicative  Thinking)  หมายถึง  ความสามารในการนําส่ิง 
ที่มีอยูเดิมไปปรับใชประโยชนในบรบิทใหมไดอยางเหมาะสมโดยยังคงหลักการของสิ่งเดิม 
  8. การคิดเชิงกลยุทธ (Strategic Thinking) หมายถึง ความสามารถในการกําหนด
แนวทางที่ดีทีสุ่ด  ภายใตเง่ือนไขขอจํากัดตางๆ  เพ่ือบรรลุเปาหมายท่ีตองการ 
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  9. การคิดเชิงบูรณาการ (Integrative Thinking) หมายถึง ความสามารถในการเชื่อมโยง
แนวคิดหรือองคประกอบตางๆ ที่เก่ียวของเขากับแกนหลักไดอยางเหมาะสม  เพ่ืออธิบายหรือให
เหตุผลสนบัสนุนเรื่องใดเร่ืองหน่ึง 
  10. การคิดเชิงอนาคต (Futuristic Thinking) หมายถึง ความสามารถในการคาดการณ    
สิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอยางมีหลักเกณฑที่เหมาะสม 
  จากประเภทการคิดที่กลาวมาแลวขางตน สามารถสรุปไดวา ประเภทการคิดมีหลาย
ชนิดโดยแบงตามลําดับความสําคัญของการคิด ตามลําดับความคิดจากงายไปหายาก และตาม
ประโยชนของการนาํไปใชงาน   
 
 1.3  ความหมายของการคิดวิเคราะห  
  ดิวอ้ี (Dewey. 1933: 30) ใหความหมายของการคิดวิเคราะห  หมายถึง  การคิดอยาง
ใครครวญไตรตรอง โดยอธิบายขอบเขตของการคิดวิเคราะหวา เปนการคิดที่เริ่มตนจากสถานการณ
ที่มีความยุงยากและส้ินสุดลงดวยสถานการณที่ชัดเจน 
  เอนนิส  (มาลินี  ศิริจารี. 2545: 40; อางอิงจาก Ennis. 1962: 83) ใหความหมายของ
การคิดวิเคราะหไวคร้ังแรกวา เปนการประเมินขอความไดถูกตอง  ตอมาไดใหคํานิยามใหมวา  การ
คิดวิเคราะหเปนการคิดแบบตรึกตรองและมีเหตุผล เพ่ือการตัดสินใจกอนที่จะเชือ่หรือกอนที่จะลงมือ
ปฏิบัต ิ
  วัสสัน; และเกลเซอร  (Watson; & Glaser. 1964: 11)  ใหความหมายของการคิด
วิเคราะห  หมายถึง  สิ่งที่เกิดจากสวนประกอบของทัศนคติ ความรูและทักษะ  โดยทัศนะคติเปน 
การแสดงออกทางจิตใจ ตองการสืบคนปญหาที่มีอยู ความรูจะเก่ียวของกับการใชเหตุผลในการประเมิน
สถานการณการสรุปความอยางเที่ยงตรง และการเขาใจในความเปนนามธรรม สวนทักษะจะประยุกต
รวมอยูในทัศนคติและความรู 
  กูด (Good. 1973: 680) ใหความหมายของการคิดวิเคราะห  หมายถึง  การคิดอยาง
รอบคอบตามหลักการประเมินและมีหลักฐานอางอิงเพ่ือหาขอสรุปที่นาจะเปนไปได ตลอดจนพิจารณา
องคประกอบที่เก่ียวของทั้งหมดและใชกระบวนการตรรกวิทยาไดอยางถูกตองสมเหตุสมผล 
    ทิศนา  แขมณี  (2544: 6)  ไดใหความหมายของการคิดวิเคราะหวา  หมายถึง  การ
แยกขอมูลหรือสิ่งใดสิ่งหน่ึงออกเปนสวนยอยๆ แลวใชเกณฑจัดขอมูลออกเปนหมวดหมู เพ่ือให
เขาใจความสัมพันธของขอมูลในสวนตางๆ  
  ชาติ  แจมนุช  (2545: 54 - 55)  ไดใหความหมายของการคิดวิเคราะหวา  หมายถึง  
การคิดที่สามารถแยกสิ่งสําเรจ็รูป ไดแก วัตถุสิ่งของตางๆ ที่อยูรอบตัวหรือบรรดาเรื่องราวเหตุการณ
ตางๆ ออกเปนสวนยอยๆ ตามหลักการหรือเกณฑที่กําหนดให เพ่ือคนหาความจริงหรือความสําคัญ
ที่แฝงอยูภายใน 



 12 

  พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (2546: 251, 1071)  ไดใหความหมายของ
คําวา “คิด” หมายความวา ทําใหปรากฏเปนรูปหรือประกอบใหเปนรูปหรือเปนเรื่องขึ้นในใจ  ใครครวญ  
ไตรตรอง  คาดคะเน  คํานวณ  มุง  จงใจ  ตั้งใจ  สวนคําวา  “วิเคราะห” มีความหมายวา  ใครครวญ  
แยกออกเปนสวนๆ เพ่ือศกึษาใหถองแท  ดังน้ัน  คําวา คิดวิเคราะห จึงมีความหมายวา  เปนการ
ใครครวญ  ตรึกตรองอยางละเอียดรอบคอบ  แยกเปนสวนๆ ในเรื่องราวตางๆ อยางมีเหตุผล โดย
หาจุดเดน จุดดอยของเรื่องน้ันๆ และเสนอแนะสิ่งที่เหมาะสมอยางมีความเปนธรรมและเปนไปได  
ดังน้ันการพัฒนาคุณภาพการคิดวิเคราะหจึงสามารถกระทําไดโดยการฝกทักษะการคิด 
  เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักดิ์ (2547: 2) ไดใหความหมายของการคิดสังเคราะหวา  
หมายถึง  การจําแนกแยกแยะองคประกอบของสิ่งใดสิ่งหน่ึงออกเปนสวนๆ  เพ่ือคนหาวาทํามาจาก
อะไร  มีองคประกอบอะไร  ประกอบขึ้นมาไดอยางไร  เชื่อมโยงสัมพันธกันอยางไร     
  สุวิทย มูลคํา (2547: 9) ไดใหความหมายของการคิดวิเคราะหวา หมายถึง  ความ 
สามารถในการแยกแยะองคประกอบตางๆ ของสิ่งใดสิ่งหน่ึงซ่ึงอาจเปนวัตถุ  สิ่งของ  เรื่องราวหรือ
เหตุการณและความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางองคประกอบเหลาน้ัน  เพ่ือคนหาสภาพความเปนจริง
หรือสิ่งสําคัญของสิ่งที่กําหนดให 
  จากความหมายของทักษะในการคิดวิเคราะหที่ไดกลาวมาขางตน  หมายถึง  การคิดที่
เกิดจากความสามารถในการพิจารณาแยกแยะสวนยอยๆ ของเหตุการณเรื่องราว หรือเน้ือเรื่อง
ตางๆ วาประกอบดวยอะไร  มีจุดมุงหมายหรือความประสงคสิ่งใดและสวนยอยๆ ที่สําคัญน้ันแตละ
เหตุการณเก่ียวพันกันอยางไรบาง  และเกี่ยวพันกันโดยอาศัยหลักการใด 
 
 1.4  กระบวนการคิดวิเคราะห 
  วนิช  สุธารัตน (2547: 130 - 132)  กลาววา  กระบวนการคิดวิเคราะหเปนจุดเร่ิมตน
สิ่งที่สืบเนื่องหรือเชื่อมโยงสัมพันธกันในระบบการคิดและจุดส้ินสุดของการคิด โดยที่กระบวนการคิด
วิเคราะหมีความสอดคลองกับองคประกอบเร่ืองความสามารถในการใชเหตุผลอยางถูกตอง  รวมทั้ง
เทคนิคการตั้งคําถามจะตองเขาไปเก่ียวของในทุกๆ ขัน้ตอน ซ่ึงจะแสดงรายละเอียดไปทีละขัน้ดัง 
ตอไปน้ี 
  ขั้นที่  1  ระบุหรือทําความเขาใจกับประเด็นปญหา  ผูที่จะทําการคิดวิเคราะหจะตอง
ทําความเขาใจปญหาอยางกระจางแจง ดวยการตั้งคําถามหลายๆ คําถาม  เพ่ือใหเขาใจปญหาตางๆ 
ที่กําลังเผชิญอยูน้ันอยางดีที่สุด   
  ขั้นที่  2  รวบรวมขอมูลที่เก่ียวของกับปญหา  ในขั้นน้ีผูที่จะทําการคิดวิเคราะหจะตอง
รวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ เชน  จากการสังเกต  จากการอาน  จากขอมูลการประชุม  จาก
ขอเขียน  บันทึกการประชมุ  บทความ  จากการสัมภาษณ  การวิจัย  และอ่ืนๆ การเก็บขอมูลจาก
หลายๆ แหลง  และดวยวธิีการที่หลากหลาย  หลายวิธีจําทําใหไดขอมูลที่สมบูรณ  ชัดเจน มีความ
เที่ยงตรง 
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  ขั้นที่ 3  พิจารณาความนาเชื่อถือของขอมูล  หมายถึง  ผูที่คิดวิเคราะหพิจารณาความ
ถูกตองเท่ียงตรงของสิ่งที่นํามาอาง  รวมทั้งการประเมินความเพียงพอของขอมูลที่นํามาใช 
  ขั้นที่ 4 การจัดขอมูลเขาเปนระบบ  เปนขั้นที่ผูคิดจะตองสรางความคิด  ความคิด  
รวบยอด  หรือสรางหลักการขึ้นใหไดดวยการเร่ิมตนจากระบุลักษณะของขอมูล  แยกแยะขอเท็จจริง  
ขอคิดเห็น  จัดลําดับความสําคัญขอมูล  พิจารณาขีดจํากัดหรือขอบเขตของปญหา  รวมทั้งขอตกลง
พ้ืนฐาน  การสังเคราะหขอมูลเขาเปนระบบและกําหนดขอสันนิษฐานเบื้องตน 
  ขั้นที่  5 ตั้งสมมติฐาน เปนขั้นที่นักคิดวเิคราะหจะตองนําขอมูลที่จัดระบบระเบียบแลว
มาตั้งเปนสมมติฐานเพ่ือกําหนดขอบเขตและการหาขอสรุปของคําถามหรือปญหาที่กําหนดไว  ซ่ึง
ตองอาศัยความคิดเชื่อมโยงสัมพันธในเชิงเหตุผลอยางถกูตอง  สมมติฐานทีต่ั้งขึ้นจะตองมีความ
ชัดเจนและมาจากขอมูลที่ถกูตองปราศจากอคติหรือความลําเอียงของผูที่เก่ียวของ 
  ขั้นที่ 6 การสรุป  เปนขัน้ของการลงความเห็น  หรือการเช่ือมโยงสัมพันธระหวาง
เหตุผลกบัผลอยางแทจริง  ซ่ึงผูคิดวิเคราะหจะตองเลอืกพิจารณาเลือกวิธีการที่เหมาะสมตามสภาพ
ของขอมูลที่ปรากฏ โดยใชเหตุผลทั้งทางตรรกศาสตร เหตุผลทางวิทยาศาสตร และพิจารณาถึง
ความเปนไปไดตามสภาพที่เปนจริง  ประกอบกัน 
  ขั้นที่ 7 การประเมินขอสรุป  เปนขั้นสดุทายของการคิดวิเคราะห  เปนการประเมิน
ความสมเหตสุมผลของการสรุปและพิจารณาผลสืบเนือ่งที่จะเกิดขึ้นจริงๆ  
  สุวิทย มูลคํา (2547: 19)  ลักษณะกระบวนการคิดวิเคราะหประกอบดวย  5  ขั้นตอน  
ดังน้ี 
  ขั้นที่  1  กําหนดสิ่งที่ตองการวิเคราะห  เปนการกําหนดวัตถุสิ่งของ  เรื่องราว  หรือ
เหตุการณตางๆ ขึ้นมา  เพ่ือเปนตนเรื่องที่จะใชวิเคราะห  เชน  พืช  สัตว  หิน  ดิน  รูปภาพ  
บทความ  เรื่องราว  เหตุการณหรือสถานการณจากขาว  ของจริงหรือสื่อเทคโนโลยีตาง ๆ เปนตน 
  ขั้นที่  2  กําหนดปญหาหรือวัตถุประสงค เปนการกําหนดประเด็นขอสงสัยจากปญหา
ของสิ่งที่ตองการวิเคราะห  ซ่ึงอาจจะกําหนดเปนคําถามหรือเปนการกําหนดวัตถุประสงคของการ
วิเคราะหเพ่ือคนหาความจริง สาเหตุ หรือความสําคัญ  เชน  ภาพนี้  บทความนีต้องการส่ือหรือบอก
อะไรที่สําคัญที่สุด 
  ขั้นที่ 3 กําหนดหลักการหรือเกณฑ เปนการกําหนดขอกําหนดสําหรับใชแยกสวน 
ประกอบของสิง่ที่กําหนดให  เชน  เกณฑในการจําแนกสิ่งที่มีความเหมือนกันหรือแตกตางกัน  หลักเกณฑ
ในการหาลักษณะความสัมพันธเชิงเหตุผลอาจเปนลักษณะความสัมพันธที่มีความคลายคลึงกันหรือ
ขัดแยงกัน 
   ขั้นที่ 4 พิจารณาแยกแยะเปนการพินิจพิเคราะหทําการแยกแยะ กระจายสิ่งที่กําหนด 
ใหออกเปนสวนยอยๆ  โดยอาจใชเทคนิคคําถาม  5W  1H ประกอบดวย  What  (อะไร)  Where  
(ที่ไหน)  When  (เม่ือไร)  Why  (ทําไม)  Who (ใคร)  และ  How  (อยางไร) 
  ขั้นที่  5  สรุปคําถาม  เปนการรวบรวมประเด็นที่สําคญัเพ่ือหาขอสรุปเปนคําตอบหรือ
ตอบปญหาของสิ่งที่กําหนดให 
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 1.5 ลักษณะของการคิดวเิคราะห 
  บลูม (Bloom. 1974: 163)  ไดกลาวถึงลักษณะของการคิดวิเคราะหมี 3 ประเภท คอื 
  1.  การวิเคราะหความสําคญัในขอมูลตางๆ น้ันอาจประกอบดวยสวนที่เปนความจริง  
ความคิดเห็นของผูเขียนหรอืคานิยม  ซ่ึงไดแก 
   1.1 ความสามารถในการตระหนักรูซ่ึงไมกลาวถึงขอสันนิษฐาน 
   1.2 ทักษะในการจําแนกความจริงจากสมมติฐาน 
   1.3 ความสามารถในการจําแนกความจริงจากขอมูลเบื้องตน 
   1.4 ทักษะในการบงชี้และในการพินิจพิเคราะหระหวางกระบวนการพฤติกรรมกับ
อางถึงยัง   แตละบุคคลและกลุม 
   1.5 ความสามารถที่บงชี้ขอสรุปจากขอมูล 
  2.  การวิเคราะหความสัมพันธ  ผูอานจะตองมีทักษะในการเชื่อมตอความสัมพันธ
ระหวางขอมูลหลักกับสวนอ่ืน ๆ เชน  สมมติฐาน  ซ่ึงไดแก 
   2.1 ทักษะในความเขาใจในความสัมพันธระหวางแนวคิดในขอความ 
   2.2 ความสามารถในการระลึกในสวนของเหตุผลของการตัดสินใจ 
   2.3 ความสามารถในการระลึกซ่ึงเปนความจริงหรือขอสมมติฐาน เปนความสําคัญ
หรือขอโตแยงที่สนับสนุนของขอความนั้น 
   2.4  ความสามารถในการตรวจสอบความเที่ยงของสมมติฐานซึ่งใหขอมูลและ     
ขอสันนิษฐาน 
   2.5  ความสามารถในการจําแนกความสมัพันธของสาเหตุและผลกระทบจากสวน 
อ่ืนๆ  ของความสัมพันธ 
   2.6 ความสามารถในการจําแนกความสมัพันธของขอมูลในขอโตแยงไปจําแนก
ความเก่ียวของจากขอมูล  ที่นอกเหนือไป 
   2.7 ความสามารถในการสบืหาความผิดปกติของขอมูลตามหลักตรรกะ 
   2.8 ความสามารถในการระลึกความสัมพันธและรายละเอียดที่สําคญัและที่ไม
สําคัญ 
  3.  การวิเคราะหหลกัการ  เปนการวิเคราะหระบบหลักการโครงสรางที่เก่ียวของ  รวม
ไปถึงความชดัเจน และไมชัดเจนของโครงสรางในการวิเคราะหหลักการน้ีจะตองวิเคราะหแนวคิด  
จุดประสงค  และมโนทัศน  ซ่ึงไดแก 
   3.1 ความสามารถในการวเิคราะหในรายละเอียดของงาน ความสัมพันธของขอมูล  
และความหมายขององคประกอบตางๆ  
   3.2 ความสามารถในการวเิคราะหรูปแบบในการเขยีน  ความสามารถในการ
วิเคราะหจุดประสงคของผูเขียน  ความเห็นของผูเขียนและความรูสกึที่มีตองาน 
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   3.3 ความสามารถในการวเิคราะหถึงมโนทัศนของผูเขียนวากําลังกลาวถึงสิ่งใด 
   3.4  ความสามารถในการวเิคราะหเห็นถงึสวนที่เปนโฆษณาชวนเชือ่ 
   3.5  ความสามรถในการวิเคราะหถึงจุดที่เปนอคตขิองผูเขียน   
  ลาวัณย วิทยาวุฑฒิกุล (2533: 23) ไดกลาวถึงลักษณะของการคิดวิเคราะห  
ประกอบดวย 
  1.  การคิดวิเคราะหเน้ือหา  ประกอบดวย 
   1.1 ความสามารถในการจําและสรุปความรู 
   1.2 ความสามารถบอกความแตกตางระหวางขอเท็จจริงและขอสมมติฐานได 
   1.3 ความสามารถระบุขอมูลสําคัญได 
   1.4 ความสามารถอธิบายปจจัยที่ทําใหบุคคลและกลุมตางๆ มีความแตกตางกัน 
   1.5 ความสามารถสรุปขอความได 
  2.  การวิเคราะหความสัมพันธ  ประกอบดวย 
   2.1 ความสามารถเชื่อมโยงความคิดตางๆ  
   2.2 ความสามารถตัดสินไดวาขอมูลน้ันสมเหตุสมผลหรือไม 
   2.3 ความสามารถตรวจสอบความถูกตองของสมมติฐานที่อานพบได 
   2.4 ความสามารถระบุไดวาขอใดเปนแนวคิดสําคัญ 
   2.5 ความสามารถเชื่อมโยงเหตุผลในแตละสถานการณได 
   2.6 ความสามารถวิเคราะหขอความที่ขดัแยงที่ปรากฏในเนื้อเรื่องได 
  3.  การวิเคราะหหลักการ  ประกอบดวย 
   3.1 ความสามารถวิเคราะหรูปแบบและโครงสรางของขอมูลได 
   3.2 ความสามารถวิเคราะหวัตถปุระสงคของผูเขียน 
   3.3 ความสามารถในการเชื่อมโยงความคิดรวบยอดเปนหลักการได 
   3.4 ความสามารถเรียนรูเทคนิค  วธิีการ  ที่ปรากฏเน้ือเรื่องได 
   3.5 ความสามารถแยกความแตกตางระหวางขอเท็จจริง  และอคตทิี่มีอยูได 
 
 1.6 องคประกอบพ้ืนฐานเก่ียวกับการคิดและการคิดวิเคราะห 
  การคิดวิเคราะหเปนกระบวนการคิดที่มีความซับซอน  เปนความคิดที่จะตองอาศัย
ศักยภาพทางสมองหลายๆ ดานทํางานไปพรอมๆ กัน  การวิเคราะหเปนการคนหาวาส่ิงน้ันทํามา
จากส่ิงใด  มีองคประกอบอะไรบาง  เพ่ือการคิดหาเหตุผลเพ่ือสรางความสัมพันธเชื่อมโยงระหวาง
สิ่งตางๆ ที่นํามาใชในกระบวนการคิดเพ่ือใชในการแกปญหาซ่ึงจะตองอาศัยแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับ
การคิดและการฝกคิดเขามาชวยทําใหบังเกิดผลไดอยางสมบูรณ ดังที่ ทิศนา แขมณี; และคณะ 
(2544: 118 - 140)  กลาวไววา 
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  ทักษะการคิด หมายถึง ความสามารถยอยๆ ในการคิดลักษณะตางๆ ซ่ึงเปน
องคประกอบของกระบวนการคิดที่สลับซับซอน  ทักษะการคิดอาจจัดประเภทเปนประเภทใหญได  
2  ประเภท  คือ   
  1. ทักษะการคิดพ้ืนฐาน  (basic  skills)  หมายถึง  ทักษะการคิดทีเ่ปนพ้ืนฐาน 
เบื้องตนตอการคิดในระดับที่สูงขึ้นหรือซับซอนขึ้น  แบงได  2  สวน  คือ 
   1.1 ทักษะการสื่อความหมาย (communication  skills) หมายถึง ทักษะการรับสาร
ที่แสดงถึงความคิดของผูอ่ืนเขามาเพ่ือรับรู  ตีความ/จดจํา  และเม่ือตองการที่จะระลึก  เพ่ือนํามา
เรียบเรียงและถายทอดความคิดของตนใหกับผูอ่ืน  โดยแปลงความคิดใหอยูในรูปของภาษาตางๆ 
ทั้งที่เปนขอความ  คําพูด  ศิลปะ  ดนตรี  คณิตศาสตร ฯลฯ  แตในที่น้ีจะมุงกลาวถึงการรับและ
ถายทอดความคิดดวยภาษา  ขอความ  คําพูด  ซ่ึงนิยมใชมากที่สุด  โดยเฉพาะในการเรียนในระบบ
โรงเรียน ทกัษะการสื่อความหมายที่สําคัญๆ ที่ใชในชวีิตประจําวันมากมีหลายทักษะ  ประกอบดวย
ทักษะยอยที่สาํคัญ  เชน การฟง การอาน การรับรู การจดจํา การจํา  การคงทนของการจํา การบอก
วามรูสึกที่ไดจากตัวเลือกทีกํ่าหนดให  การบอกความรูออกมาดวยตนเอง การใชขอมูล การบรรยาย  
การอภิปราย  การทําใหกระจาง  การพูด  การเขียน  การแสดงออกถึงความสามารถของตน  
   1.2 ทักษะการคิดที่เปนแกนหรือทักษะการคิดทั่วไป  (core or general  thinking  
skills)  หมายถึง  ทักษะการคิดที่จําเปนตองใชอยูเสมอในการดํารงชีวิตประจําวนัและเปนพ้ืนฐาน
ของการคิดขั้นสูงที่มีความสลับซอน ซ่ึงคนเราจําเปนตองใชในการเรียนรูเน้ือหาวชิาตาง ๆ ตลอดจน
การใชชวีิตอยางมีคุณภาพ  ประกอบดวยทักษะยอยที่สาํคัญ  เชน  การสังเกต  การสํารวจ  การตั้ง
คําถาม  การเก็บรวบรวมขอมูล  การระบุ  การจําแนกแยกแยะ  การจัดลําดับ  การเปรียบเทยีบ  
การสรุปอางอิง  การแปล  การตีความ  การเชื่อมโยง  การขยายความ  การใหเหตุผล  การสรุปยอ 
  2. ทักษะการคิดขั้นสูงหรือทักษะการคิดที่ซับซอน (Higher-ordered/more complicated  
thinking skills) หมายถึง ทักษะการคิดทีมี่ขั้นตอนหลายขั้นตอนและตองอาศัยทักษะการสื่อความหมาย
และทักษะการคิดที่เปนแกนหลายๆ ทักษะในแตละขัน้  โดยทักษะการคิดขั้นสูงจะพัฒนาไดเม่ือเด็ก
ไดพัฒนาทักษะการคิดพ้ืนฐานจนมีความชํานาญพอสมควรแลว  ทักษะการคดิสูงขึ้นประกอบดวย
ทักษะยอยที่สาํคัญ  เชน  การสรุปความ  การใหคําจํากัดความ  การวิเคราะห  การผสมผสานขอมูล  
การจัดระบบความคิด  การสรางองคความรูใหม  การกําหนดโครงสรางความรู  การแกไขปรบัปรุง
โครงสรางความรูใหม  การคนพบแบบแผน  การหาความเชื่อพ้ืนฐาน  การคาดคะเน/การพยากรณ  
การตั้งสมมตฐิาน  การทดสอบสมมติฐาน การตั้งเกณฑ การพิสูจนความจริง  การประยุกตใชความรู 
  
 1.7  แนวทางการสงเสริมการวิเคราะห 
  เบเยอร (มาลินี  ศิริจารี. 2545: 40; อางอิงจาก  Bager. 1985: 249 - 303)  ไดเสนอ
แนวทางการพัฒนาการคิดวิเคราะหวิจารณในการเรียนการสอน ไดดังน้ี 
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  1.  แนะนําทักษะทีฝ่ก 
  2.  ผูเรียนทบทวนกระบวนการคน  ทักษะ  กฎ  และความรูที่เก่ียวกับทักษะที่จะฝก 
  3.  ผูเรียนใชทักษะเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนด 
  4.  ผูเรียนทบทวนสิ่งทีค่ิดหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในสมองขณะที่ทํากิจกรรม 
  อุษณีย  โพธิสุข (2537: 99 - 100)  ไดเสนอแนวการสอนเพื่อชวยปรับปรุงความคิด
วิเคราะหของเด็กไวดังน้ี 
  1. ประสบการณตรง  การใหเด็กศึกษาเรือ่งชุมชนของเราจากหนังสืออาจไมดีเทาให 
เด็กไปสถานที่ที่เปนชุมชนของตนเอง  เชน  โรงพยาบาล  โรงพัก  ตลาด  บานผูใหญบาน  และ
กิจกรรมที่เขาทําอยูวามีอะไรบาง  มีประโยชนอยางไร  ฯลฯ  การจัดใหเด็กไปทัศนศึกษาหรือเปด
โอกาสใหเด็กทดลองปฏิบัตสิิ่งตางๆ  ดวยตนเองจะเปนการใหโอกาสที่สําคัญยิ่ง 
  2. การทําวิจัยหรือการศึกษาหาความรูความจริงดวยตนเอง  เปนทกัษะการเรียนรูดวย
ตนเอง ใหเด็กมีขั้นตอนในการศึกษาอยางถูกตอง  เชน  การทํารายงานเรื่อง “ไดโนเสาร”  เปนตน 
  3.  การใชกิจกรรมเปนสื่อกระตุนความคิด  เชน  การพาไปดูการโตวาท ี จัดใหโตวาที
การอภิปรายในหัวขอตางๆ การจัดมุมหรือชมรมนักคิด ฯลฯ 
  4. การใชสถานการณสมมติ เปนกิจกรรมและวธิีการสอนที่จะทําใหนักเรียนเกิดความรู
ความเขาใจกระจางขึ้นและมองเห็นปญหาที่เกิดขึ้น  รวมทั้งการพยายามคิดคนการแกปญหา 
  5. ใหนักเรียนไดโอกาสเสนอผลงานที่ตนเองศึกษาใหผูอ่ืนฟง อาจเปนเพ่ือระดับ
เดียวกัน  หรือตางระดับ  หรือใหคนอ่ืนฟง 
  6.  กิจกรรมกลุมระดมพลังสมอง  การระดมความคิด  การไตรตรองความคิดของกลุม  
รวมถึงการวิจารณอยางมีเหตุผล  การวิจารณในการสรางงานลวนเปนทักษะระดับสูงทางปญญาและ
ทางสังคมทั้งสิ้น สิ่งเหลาน้ีจะชวยทําใหเด็กไดมีขอมูลยอนกลับเก่ียวกับความคิดเห็นของตนเองและ
ผูอ่ืน  รวมทั้งกลยุทธทางความคิดของผูอ่ืนไดเปนอยางดี 
  ชาติ  แจมนุช (2545: 54 - 55) กลาวถงึขัน้ตอนการสอนใหผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะห
ไวเปนขั้นตอนดังน้ี 
  1. กําหนดสิ่งสําเร็จรูปสิ่งหน่ึงขึ้นมาเปนตัวตนเรื่อง เชน ดิน นํ้า โคลง กลอน  รูปภาพ    
กราฟ  บทความ  เหตุการณตางๆ    
  2. กําหนดคําถามหรือปญหาเพ่ือคนหาความจริง  หรือความสําคญัตางๆ เชน  ภาพน้ี  
หรือ  กราฟนี้ตองการสื่อหรือบอกอะไรที่สําคัญที่สุด 
  3. พินิจพิเคราะหแยกแยะ  กระจายสิ่งที่กําหนดใหออกเปนสวนยอย ๆ  
  4. คนหาความจริงหรือความสําคัญที่กําหนด 
  5. สรุปเปนคําตอบ  หรือตอบปญหาน้ันๆ 
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 1.8  งานวิจัยที่เก่ียวของกับการคิดวิเคราะห 
  งานวิจัยตางประเทศ 
  โรสแมน  (Rosman. 1966: 212)  ไดศึกษาการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้น  ป.1  
และ  ป.2  พบวา  นักเรียนชั้น  ป.2  คิดแบบวเิคราะหมากกวาชัน้  ป.1  และยังพบตอไปอีกวา  
การคิดแบบวเิคราะหมีความสัมพันธในทางลบกับแบบทดสอบวัดสตปิญญาของเวชเลอร (Wechsler 
Intelligence Scale for Children) ในฉบบัเติมภาพใหสมบูรณ การจัดเรียงรูป  แตไมมีความสมัพันธ
กับแบบทดสอบที่เก่ียวกบัดานภาษา นอกจากนั้นการคิดแบบวิเคราะหยังมีแนวโนมที่จะเพ่ิมขึน้ตาม
อายุและมีความสัมพันธกับความพรอม การเรียนรู และแรงจูงใจอีกดวย 
  เลวิน  (Lewin. 1983)  ไดอางอิงงานวิจัยของคอมเบอร;  และคีฟส  (Comber; & Keeves. 
1973)  ในโครงการ  IEA  ที่ทําการวิจัยกับนักเรียน  19  ประเทศ  พบวานักเรียนจะปฏิบัติงานไดดี
ในกรณีที่งานเหลาน้ันใชความสามารถการคิดดานความรูความจํา  (Knowledge)  และจะปฏิบตัิงาน
ไดดีพอสมควร เม่ือเปนงานที่ใชความสามารถดานความเขาใจ(Comprehension)  สวนงานที่ใช
ความสามารถดานการคิดที่ซับซอน  เชน  การนําไปใช  (Application)  การวิเคราะห  (Analysis)  
การสังเคราะห  (Synthesis)  และการประเมินผล  (Evaluation)  นักเรียนทุกประเทศจะปฏิบตัิงาน
ไดไมดีเลย 
  วอลฟ (Wolf. 1987: Abstract) ไดทําการศึกษาผลการสอนทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณในวิชาสังคมศกึษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาของนักเรียนเกรด  9  ผลการศึกษาพบวาการ
สอนการคิดอยางมีวิจารณญาณของกลุมควบคุม  และกลุมทดลองไมแตกตางกัน 
  บาสมาเจียน (มนมนัส  สุดส้ิน. 2543: 59; อางอิงจาก Bassmajian. 1998: 210-A)  
ศึกษาความสมัพันธของระดับวุฒิภาวะตามทฤษฎีของ  เพียเจท  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  
ในรัฐแคคลิฟอรเนีย  กับความสามารถในการเรียนรูวิชาชีววิทยาและพัฒนาการคิดแบบวิเคราะห
วิจารณกับกลุมนักศึกษา  83  คน  ที่เรียนวิชา  Biology  1  โดยใชแบบทดสอบวัดการคิดหาเหตผุล
เชิงตรรกศาสตรของเบอรน่ี (Burne)  ปรากฏวานักศึกษาระดับทีค่ดิดวยนามธรรมมีผลสัมฤทธิ์วชิา
ชีววิทยาสูงกวาพวกที่ยังไมถึงระดับการคิดนามธรรม 
  ลัมพคิน  (จงรักษ  ตั้งละมัย. 2545: 25; Lumpkin. 1991: Abstract)  ไดศึกษาผลการ
สอนทักษะการคิดวิเคราะหที่มีตอความสามารถดานการคิดวิเคราะห  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความคงทนในเนื้อหาวิชาสงัคมของนักเรียนเกรด  5  และเกรด  6  ผลการศึกษาพบวา  เม่ือไดสอน
ทักษะการคิดวิเคราะหแลว นักเรียนเกรด 5 ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธิท์างการเรียน  
ความคงทนในเนื้อหาวิชาสงัคมไมแตกตางกัน  สวนนักเรียนเกรด 6 ที่เปนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความคงทนในเนื้อหาวชิาสังคมสูงกวากลุมควบคุม 
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       งานวิจัยในประเทศ        
      เชิดศักด์ิ โฆวาสนิธุ (2530: 128) ไดศึกษาการฝกสมรรถภาพสมองเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ดวยวธิีการฝกสมรรถภาพสมองพื้นฐาน 4 ดาน คือ  การ
สังเกต  การประยุกต  การวิเคราะห  และการสังเคราะห  ผลของการศึกษา  พบวา  การสอนเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการคิดระดับสูงกวาความจําน้ันสามารถสอนไดทั้งวิธีการสอนตามปกติและวิธกีารฝก
สมรรถภาพสมองและยังพบวา  การฝกสมรรถภาพสมองชวยใหการเรียนรู  หรือคุณภาพการคิดของ
นักเรียนที่มีสภาพแวดลอมดอย สามารถพัฒนาคุณภาพการคิดใหอยูในระดับเดียวกันกับผูที่มีสภาพ 
แวดลอมดีกวาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
      นิภาภรณ แสงดี (2538: 56) ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนและความสามารถใน
การคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนโดยการสอนแบบอริยสัจกับการสอนตาม
คูมือการสอนของหนวยศกึษานิเทศก กรมสามัญศึกษา ผลการวิจัยพบวา นักเรียนทีเ่รยีนวชิาสงัคมศกึษา
โดยการสอนแบบอริยสัจกับนักเรียนที่เรียนโดยการสอนตามคูมือครู มีความสามารถในการคิด
วิเคราะหแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  แตคะแนนเฉลี่ยของกลุมทดลองมีแนวโนมของ
คะแนนสูงกวากลุมควบคุม 
      ภัทราภรณ พิทักษธรรม (2543: 106) ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ความสามารถดานการคิดวิเคราะห  และเจตคตติอวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  
ที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู  โดยใชกิจกรรมสรางแผนภูมิมโนทัศนกับการสอนตามคูมือ
ครูผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูโดยใชกิจกรรมการสรางแผนภูมิ
มโนทัศน  มีความสามารถดานการคิดวิเคราะหแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
      อุไร มะวิญธร (2543: 84) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการคิดวิเคราะหเชิง
วิจารณญาณและพฤติกรรมการทํางานกลุม  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนดวย
การใชประสบการณกับคูมือครู  มีการคิดวิเคราะหเชิงวิจารณญาณแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
      ระพินทร  ครามมี  (2544: 80)  ไดศกึษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และความสามารถ
ในการคิดอยางมีเหตุผลเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1 ที่เรียนวชิาสังคมศึกษาโดย
การสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึมกับการสอนแบบแกปญหา ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่เรียนโดย 
การสอนตามแนวคอนสตรัควิซึมกับการสอนแบบแกปญหามีความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล
เชิงวิเคราะหแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
      สุมาลี  พ่ัวช ู  (2547: 84)  ไดศึกษาพัฒนาการความสามารถในการคิดสังเคราะหและ
การมองโลกในแงดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชวงชั้นที่ 3 ในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 3   ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนในชวงชั้นที่ 3  ไมมีพัฒนาการของลักษณะการมองโลกในแงดี  
จากชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ไปชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2  และ  3  แตประการใด  และนักเรียนหญิงมี
ลักษณะการมองโลกในแงดีสูงกวานักเรียนชาย 
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  จากที่กลาวมาขางตน  สามารถสรุปวา  ความสามารถในการคิดวเิคราะหที่ไดศกึษาใน
ระดับของเด็กประถมศึกษาเปนกระบวนการคิดและการตัดสินใจอยางรอบคอบที่ตองฝกฝนอยูเสมอ  
นักเรียนไดฝกคิดและลงมือปฏิบัติสบืเสาะหาความรูไดดวยตนเอง สําหรับเด็กปฐมวัยยังไมปรากฏ
การศึกษาวิจัย  ดังน้ัน  การวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยจึงสนใจศึกษาทักษะในการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัย  
เพ่ือสงเสริมและเปดโอกาสใหเด็กปฐมวัยไดคิดวิเคราะหและตัดสินใจจากการลงมือปฏิบัติกิจกรรม
ดวยตนเอง ซ่ึงการที่เด็กไดฝกคิดมากๆ เด็กจะเกิดกระบวนการคิดในขั้นที่สูงขึ้น เพ่ือนําไปสู
กระบวนการการเรียนรูในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นตอไป 
 

2.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับเกมและเกมการศึกษา  
           2.1 ความหมายของเกม 
  นิว  สแตนดารด  เอ็นไซโคฟเดีย (New Standard Encyclopedia. 1969: G - 21)  ได
นิยามคําวาเกม  หมายถึง  กิจกรรมที่สนุกสนาน  มีกฎเกณฑ  กติกา  กิจกรรมที่เลนมีทั้งเกมเงียบ  
(Quiet Games)  และเกมทีต่องใชความวองไว (Active Games)  ซ่ึงมีทั้งเกมที่เลนคนเดียว  สองคน  
หรือเลนเปนกลุม  บางเกมก็เลนเพ่ือความสนุกสนาน  เพ่ือผอนคลายความตึงเครียด  บางเกมก็
กระตุนการทํางานของรางกายและสมอง บางเกมก็ฝกทักษะบางสวนของรางกายและจิตใจเปนพิเศษ 
  แกรมบส  คาร;  และฟทช  (Grambs, Carr; & Fitch. 1970: 244)  ไดใหความหมาย
ของเกมวา  เกมเปนนวัตกรรมการศึกษา  ซ่ึงครูสวนมากยอมรับวากิจกรรมการเลนหรือเกมสามารถ
ใชในการจูงใจนักเรียน ครูสามารถนําเกมไปใชในการสอนเพ่ือใหการสอนดําเนินไปจนบรรลุเปาหมายได  
เพราะเกมเปนกิจกรรมที่จัดสภาพแวดลอมของนักเรียนใหเกิดการแขงขันอยางมีกฎเกณฑ  โดยมี
วัตถุประสงคเฉพาะและเปนกิจกรรมเพ่ือความสนุกสนาน 
  อารโนลด  (Amold. 1975: 110 - 113)  ไดใหความหมายของเกม  คือ  การเลนซึ่ง
อาจมีเคร่ืองเลนหรือไมมีเคร่ืองเลนก็ได  เกมเปนสื่อทีอ่าจกลาวไดวามีความใกลชดิกับเด็กมาก  มี
ความสัมพันธกับชีวติและพฒันาการของเด็กมาตั้งแตเกิด  จนทําใหเกือบลืมไปวาการเลนของเด็ก
น้ันมีสวนชวยพัฒนาการเรียนรูของเด็กเปนอยางมาก 
  ประภากร  โลทองคํา;  และคนอ่ืนๆ  (2522: 57)  ไดกลาววา  เกมหรือการเลนเปน
สถานการณในการสอนอยางหนึ่งที่กําหนดกติกาการเลน  กําหนดกระบวนการเลน  เพ่ือใหผูเลนได
มีสวนรวมทางอารมณ  มีความสนุกสนาน  และในขณะเดียวกันก็จะนําเอาแงคิดหรือความเห็นจาก
การเลนไปวิเคราะห  วิจารณ  เพ่ือใหเกิดการเรียนรูตอไป 
  สวน  สมใจ  ทิพยชัยเมธา;  และ ละออ  ชุติกร  (2525: 169)  ไดกลาววา  เกมคือ 
การเลนของเด็กแตเปนการเลนที่พัฒนาขึ้นจากการเลนที่ไมตองมีระเบียบขอบังคับมาก มาเปนการ
เลนที่มีกติกามีกฎเกณฑ  มีการแขงขัน  แพชนะ  เปนการเลนของเด็กที่อยูในระยะที่พัฒนาการทาง
สังคมของเด็กเริ่มมากขึ้นเด็กสนใจในการเลนกับผูอ่ืนเพ่ิมขึ้น ในระยะแรกก็เปนการเลนกลุมนอยกอน  
กลุมละ  2 - 3  คน  การเลนก็มีกติกาเลก็นอย  โดยมุงหวังใหเด็กไดรับความเพลดิเพลินเปนสวนใหญ  
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ตอมาเม่ือเด็กพัฒนาทางสังคมมากขึ้นสามารถเลนรวมกลุมใหญไดดี  การเลนของเด็กจะมีระเบียบ
กฎเกณฑขอบังคับเพ่ิมขึ้น  มีการวางกติกาการเลนและมีการแขงขันกับแพชนะกัน 
  ตอมา  บุญโชติ  นุมปาน  (2537: 18)  ไดใหความหมายของเกมวา  เกม  หมายถึง  
กิจกรรมการเลนที่ใชความสนุกสนานเพลิดเพลิน  ชวยฝกทักษะใหนักเรียนเกิดความคิดรวบยอดใน
สวนที่เรยีน  และสอดคลองกับที่  มหาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช  (2537: 53)  ไดกลาววา  เกม
เปนกิจกรรมที่มีความสําคญัอยางยิ่งสําหรับการเราความสนใจและสรางความสนกุสนาน  เปนสื่อที่
จะสงเสริมใหเกิดการเรียนรู  ชวยพัฒนาทักษะตาง ๆ รวมทั้งการพัฒนาการคิดของเด็กอีกดวย 
  จากความหมายของเกมที่ไดกลาวมาขางตน  สามารถสรุปไดวา  เกม  หมายถึง  สื่อที่
ทําใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ชวยฝกทักษะตางๆ โดยเด็กจะไดเรียนรูจากประสบการณตรง  
ซ่ึงมีกฎกติกาการเลนกําหนดไว  เกมถือเปนสื่อที่ใชสรางแรงจูงใจใหกับเด็ก  ชวยผอนคลายความ
ตึงเครียด  และสงเสริมพัฒนาการดานรางกาย  อารมณ  สังคม  สติปญญา  และทักษะตางๆ  ใน
การพัฒนาการเรียนรูและการคิดของเด็กใหดําเนินไปสูวัตถุประสงคที่ตั้งไวไดอยางเหมาะสม 
 
 2.2  ประเภทของเกม 
  โลเวล  (Lovell. 1971: 166 - 167) ไดกลาวถึงประเภทของเกมที่เปนพ้ืนฐานของเกม
ทั่วๆ  ไปวาสามารถแบงเปน  3  ประเภท  คือ 
  1. เกมเบื้องตน (Preliminary Games) เปนกลุมที่สนุกสนาน  การเลนแบบแผนมี
ความสัมพันธกับความคิดรวบยอดนอยมาก  เหมาะสําหรับเด็กอนุบาลหรือเด็กเลก็ๆ 
  2. เกมที่สรางขึ้น (Structured Games) เปนเกมที่สรางขึ้นอยางมีจุดมุงหมายที่แนนอน  
การสรางเกมจะสรางไปตามความคิดรวบยอดที่สอดคลองกับเนื้อหาของบทเรียน 
  3. เกมฝกหัด (Practice Games)  เกมนี้จะชวยเนนความเขาใจมากยิ่งขึ้นการจัดเกม
ดังกลาวควรเริ่มตนเปนขั้นตอน  ตั้งแตเกมเบื้องตนจนถึงเกมที่มีความซับซอน  โดยเฉพาะเน้ือหาที่
เด็กทําความเขาใจไดชา 
  ขณะเดียวกัน กิลแมน; และคนอ่ืนๆ (Gilman; & others. 1976: 657 - 661)  ไดแบง
ประเภทของเกมประกอบการสอนเปน  3  ประเภทคือ 
  1. เกมพัฒนาการ (Developmental Games) เปนเกมที่มุงใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรู
ในสิ่งใหม ๆ   ที่ตนเองยังไมเคยเห็น 
  2. เกมยุทธศาสตร (Strategy Games) เปนเกมที่มุงยั่วยุใหผูเรียนมีแนวทางที่จะบรรลุ
จุดมุงหมายในดานตางๆ 
  3. เกมเสริมแรง (Reinforcement Games)  เปนเกมที่มุงใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูใน
ความรูใหมๆ ที่เปนพ้ืนฐานตางๆ และเปนการเพ่ิมพูนทักษะในการนําเอาสิ่งใหมๆ กลับไปใชใหเกิด
ประโยชนตอไปได 
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  นอกจากนี้ โคลัมบัส  (เยาวพา เดชะคุปต. 2525: 55; อางอิงจาก Kolumbus. 1979: 
141 - 149. Is it Tomorrow Yet?)  ไดกลาวถึงเกมพัฒนาทักษะ  (Manipulative  Games)  ไวหลาย
รูปแบบ  เชน  เกมสรางสิ่งใหม  เปนการตอสิ่งที่คลายคลึงกันซึ่งถกูจับแยกออกเขาดวยกัน  ไดแก  
การตอรูปตัดตอ (Puzzle) ตางๆ ภาพตัดตอมีหลายรูปแบบ แตแนวคิดในการจัดทําเปนอยาง
เดียวกันคือการแยกชิ้นสวน  ซ่ึงจะสามารถนํามาตอกันเปนภาพทีส่มบูรณ  ซ่ึงจะแตกตางกันไปใน
แงของสี  รูปราง  หรือเรื่องราว  ครูสามารถทําภาพตัดตองายๆ ใหเด็กเลน  โดยเนนทักษะตางๆ 
กันไป โดยครคูวรพิจารณาใหเหมาะสมกับวัยของเด็ก ถาเปนเด็กเลก็ภาพตัดตอควรมีความยากงาย  
และมีจํานวนชิ้นนอย  แตถาเปนเด็กโตภาพตัดตอควรจะยากขึ้น  และมีจํานวนชิ้นมากขึ้นได  ทั้งน้ี
เพ่ือทาทายความสามารถของเด็ก  ตัวอยางของภาพตัดตอ  ไดแก  ภาพตัดตอรูปภาพ  ภาพตัดตอ
แบบนูน  ภาพตัดตอชนิดบล็อก  หรือลูกบาศก  ภาพตัดตอเปนชิน้  ภาพตัดตอที่เปนรูปตางๆ ภาพ
ตัดตอที่นํามาสวมในชองตามรูปทรง ภาพตัดตอเพ่ือพัฒนาความคิดรวบยอดและเกมลอตโต (Lotto)  
เปนเกมสําหรับฝกแยกประเภทชนิดหน่ึง  โดยครูจะตองเตรียมกระดาษซึ่งขีดเอาไวเปน  4  หรือ  6  
หรือ  9  สวน  โดยมีภาพในแตละสวนแลวใหเด็กนําภาพ  หรือส่ิงของมาวางไวใหตรงกับชองที่มี
ภาพนั้นอยู วิธีเลนก็จะแตกตางกันไปตามชนิดของเกมนั้นตามปกต ิ  เกมลอตโตจะเปนเกมทีเ่ลน
อยางงายๆ โดยเด็กจะมีรูปภาพเล็กๆ อยูชุดหน่ึง ซ่ึงจะนํามาจับคูกับรูปในกระดาษโดยรูปที่เด็ก
เลือกออกมาเขาจะตองหารูปที่เหมือนกันวางลงใหได  ถารูปน้ันไมมีคูเขาก็จะวางบัตรนั้นลงแลวหา
ภาพใหม  เกมลอตโตมีหลายแบบ  เชน  จับคูสิ่งของที่เปนประเภทเดียวกัน  จับคูสิ่งตรงกนัขาม  
จับคูสิ่งที่ออกเสียงเหมือนกัน  จับคูตัวอักษรกับภาพ  จับคูสิ่งหายไป 
  สมใจ  ทิพยชยัเมธา;  และ  ละออ  ชุติกร  (2525: 226 - 236)  ไดกลาวถึงเกมสําหรับ
เด็กปฐมวัย  สามารถแยกไดตามประโยชนที่ผูเลนจะไดรับเปนสวนใหญ  ซ่ึงแบงไดดังน้ี 
  1. เกมเพ่ือความสนุกสนานเพลิดเพลิน  เปนเกมประเภทหนึ่งซ่ึงมีวัตถุประสงคในการ
เลนเหมือนกับเกมประเภทอื่น ๆ แตเนนวัตถุประสงคเพ่ือความเพลดิเพลินเปนสวนใหญ 
  2. เกมเสริมทักษะการเคลื่อนไหว   เปนเกมประเภทหน่ึงซ่ึงมีวัตถุประสงคในการเลน  
วิธีการเลน กติกาการเลน  และสื่อประกอบการเลน  เหมือนกับเกมประเภทอ่ืน  แตเนนวตัถปุระสงค
ดานเสริมทักษะการเคลื่อนไหวของกลามเน้ือใหญ  เพ่ือใหเกิดความคลองแคลววองไว 
  3. เกมเสริมทักษะทางการเรียน  เปนเกมอีกประเภทหนึ่ง  ซ่ึงมีจุดมุงหมาย   จํานวน
ผูเลน  มีกตกิาการเลนเลก็นอยและมีสื่อประกอบการเลนเหมือนเกมประเภทอ่ืน ๆ  แตเกมเสริม
ทักษะบทเรียนสวนมากจะเปนเกมเลนในรม และมีจุดมุงหมายจะเนนการแขงขันหรือเสริมการเรียนรู
มากกวาการออกกําลังการ  เชน  เกมเสรมิทักษะทางภาษา  คณิตศาสตร  และเกมฝกประสาท 
  สําหรับ  ภรณี  คุรุรัตนะ  (2526: 63)  ไดแบงประเภทของเกมไวดังน้ี 
  1. เกมที่ตองใชทาทางประกอบ 
  2. เกมการเคลื่อนไหวแบบชากวาปกต ิ
  3. เกมเก่ียวกบัการรับรู 
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  4. เกมการสื่อความเขาใจ 
  5. เกมการใหทําตามคําสั่ง 
  6. เกมการฟงและการใชเสยีง 
              จากที่กลาวมาแลวขางตน  สามารถสรุปวา  เกมมีหลายประเภทในแตละประเภทจะมี
จุดมุงหมาย  และรายละเอียดที่แตกตางกัน  ทั้งน้ีขึ้นอยูกับเกณฑในการนําไปใช  เกมทุกประเภท
เปนเกมที่มีคณุคาแกเด็กทัง้สิ้น เด็กสามารถมีอิสระในการเลือกเลนเกมตามความสนใจและอยูภายใต
กติกา ขอตกลง และวิธีการเลนที่ชัดเจน  ซ่ึงเปนการสงเสรมิพัฒนาการดานรางกาย  อารมณ  สังคม  
และสตปิญญาของเด็กใหมีการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพและเหมาะสมกับวัย 
  
 2.3 ประโยชนของเกม 
  แกรมส;  และคนอ่ืนๆ  (Grambs; & others. 1970: 251)  ไดกลาวถึงประโยชนของ
เกมไวดังน้ี 
  1. เกมทําใหสภาพจําเจของหองเปลี่ยนเปนภาพสนุกสนาน 
  2. เกมทําใหเด็กไดเลนวัสดุที่คุนเคยในแบบใหม 
  3. เกมชวยจูงใจเด็ก  ในการเรียนรูแบบตาง ๆ ที่ตองการฝก 
  4. เกมชวยใหเด็กที่ไมสนใจมีสวนรวมในการเรียน 
              สําหรับ  อัจฉรา  ชีวพันธ  (2526: 3)  ไดกลาวถึงประโยชนของเกม  ดังน้ี 
  1. ใชเปนกิจกรรมขั้นนําเขาสูบทเรียน  เสริมบทเรียน  และสรุปบทเรยีน 
  2. ชวยใหครูไดเห็นพฤติกรรมของเด็กชัดเจนยิ่งขึ้น 
  3. ชวยฝกความรับผิดชอบและฝกใหเด็กรูจักการปฏิบตัิตามระเบียบ  กฎเกณฑ 
  4. ชวยสงเสรมิใหเด็กมีความสามัคคี  รูจักการเอ้ือเฟอชวยเหลือกัน 
  5. ชวยจูงใจและเราความสนใจของเด็ก 
  6. ชวยใหเด็กเกิดความเพลดิเพลินและผอนคลายความตึงเครียดในการเรียน 
  7. ชวยประเมินผลการเรียนการสอน 
  8. ชวยใหเด็กไดแสดงความสามารถของแตละบุคคล 
  9. ชวยในการฝกทักษะทางภาษาและทบทวนเนื้อหาวชิาตาง ๆ 
     10. ชวยใหเด็กเกิดพัฒนาการดานความคิด 
                ภรณี  คุรุรัตนะ (2535: 112)  ไดกลาวถึงประโยชนของการจัดกิจกรรมเกมและ
การเลนวา การเลนเกมหรือการเลนทั่วไปของเด็กน้ันไมเพียงแตเปนสิ่งที่ชวยสรางกลามเน้ือทั้ง
กลามเน้ือใหญและกลามเนื้อเล็กของเด็กเทาน้ัน  แตยังเปนการสรางเสริมพัฒนาการทางดานจิตใจ
ของเด็ก เปนการเปดโอกาสใหเด็กไดสํารวจโครงสรางทางดานสรีระ เชน การใชกลามเน้ือสวนตางๆ 
ของรางกาย การฝกการเคลื่อนไหว การใชพลังงานของรางกาย และยังชวยใหเด็กไดคนหาความ 
สามารถพิเศษของตนเอง  เชน  ความสามารถในดานการจดจํา  การจําแนกวัตถุสิ่งของ  สี  ขนาด  
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หรือแมแตเปนการฝกฝนเรือ่งระบบการคดิใหคอยๆ พัฒนาเปนรูปแบบทีเ่หมาะสมกับวัยของเด็ก 
การเลนจึงเปนสิ่งสําคัญอยางมากมายในชีวิตประจําวันของเด็ก จนอาจกลาวไดวาเด็กใชเวลาถึง   
รอยละ  80  สําหรับการเลน  จนมีนักการศึกษาบางทานกลาววาการเลนของเด็กคือ  การทํางานการ
ฝกฝนประสบการณ  และพัฒนาตนเอง  เม่ือการเลนเปนชีวติจิตใจของเด็กเชนนี้ครูจึงควรสนบัสนุน
ใหเด็กไดมีโอกาสเลนใหมาก  เพราะจะทําใหเกิดประโยชนแกเด็กอยางมากคือ 
  1.  สงเสริมพัฒนาการทางดานรางกายของเด็ก ในขณะที่เด็กเลนน้ันเปนโอกาสที่เด็ก 
จะไดใชกลามเน้ือทั้งกลามเนื้อใหญและกลามเน้ือเล็กไปพรอมกันโดยที่เด็กไมรูสึกตัว การฝกฝนการ
ใชกลามเน้ือดังกลาวในขณะที่เลนจึงทําใหเด็กมีโอกาสฝกฝนการใชกลามเน้ืออยางอัตโนมัติ ปงเปน 
ไปตามสภาพความเปนจริงที่เด็กจะตองใชกลามเน้ือโดยอัตโนมัติอยูแลว  จึงชวยใหเด็กมีพัฒนาการทาง 
ดานรางกายมากขึ้น รูจักใชสวนตางๆ ของรางกายในการเคลื่อนไหวไดตามความเหมาะสม  ทําให
กลามเน้ือแข็งแรง เกิดความคลองตัวในการพัฒนาทักษะทางการเคลื่อนไหว จึงชวยใหเด็กมีสุขภาพ
ดีขึ้นดวย 
  2. ชวยใหเด็กเกิดความเพลิดเพลินและเปนการผอนคลายจากกิจกรรมอ่ืน ทําใหเกิดมี
ความราเริง  แจมใส  และมองโลกในแงดี 
  3. สงเสริมใหเด็กรูจักสรางสมัพันธภาพอันดีกับบุคคลอ่ืน ไมวาจะเปนเพ่ือน พ่ีนอง 
ญาติผูใหญ เพราะเด็กจะไดฝกฝนในเรื่องการยอมรับผูอ่ืนยอมรับการแขงขัน ถอยทีถอยอาศัยกัน 
รวมทั้งการสนทนาโตตอบ การแสดงบทบาทที่เหมาะสมของตนเอง เปนตน 
  4. สรางเสริมนิสัยที่ดีใหแกเด็ก เชน การฝกฝนเรื่องความซื่อสัตย ความกลาหาญ 
ความอดทน  อดกลั้น ความมีวินัยในตนเองและหมูคณะ การเปนผูนําและผูตามที่ดี 
  5. สงเสริมใหเด็กกลาแสดงออก มีความเชื่อม่ันในตนเอง รูจักแสดงตนใหเหมาะสม
ตามโอกาสอันสมควร และฝกฝนนักเรียนในเรื่องการเลือกประพฤตใินสิ่งที่ถูกตองเหมาะสม 
  6. สงเสริมจินตนาการและความคิดสรางสรรคของเด็ก   เปนการเปดโอกาสใหเด็กได
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและแสดงออกโดยเสรี  ขณะทีเ่ลนเด็กจะเปดใจใหสบาย  จึงสามารถที่จะคิด
ไดอยางอิสระ ซ่ึงหากมีการฝกฝนและสงเสริม รวมทั้งยอมรับความคิดและจินตนาการของเด็กในขณะที่
เลนแลว จะทาํใหเด็กกลาแสดงออก กลาคิดกลาริเริ่มมากขึ้น ยิ่งเด็กไดมีอิสระในการจินตนาการและ
คิดสรางสรรคขณะที่เลนไดมากเทาใด โอกาสที่เด็กจะเกิดความเชื่อม่ันในตนเอง และกลาแสดงความคิด
ริเริ่มของตนเองก็จะมากขึ้นเทาน้ัน 
  7. ชวยพัฒนารูปแบบการคิดของเด็กใหเขารูปเขารอยมากขึ้น  ดังไดกลาวมาแลววา  
การเลนของเด็กเปนการทาํงานอยางหนึ่ง  ดังน้ันในขณะที่เลนเด็กไดฝกคิดไปดวยเปนชวงสั้นๆ ทํา
ใหเด็กมีโอกาสคิดหาเหตุผล  คิดแกปญหา  ฝกการตัดสินใจซึ่งกระบวนการเหลาน้ีจะเปนไปโดยที่
เด็กไมรูสึกตัว  แตรูปแบบการคิดของเด็กก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆ ยิง่มีโอกาสไดฝกฝนและไดรับการ
ยอมรับมากเทาใด  เด็กก็จะพัฒนารูปแบบ  วิธีการคดิของตนเองใหมีเหตุผลและเปนไปได  มากขึ้น
เทาน้ัน 



 25 

  ลัดดาวัลย กัณหสุวรรณ (2527: 2 - 3) กลาวถึงประโยชนของเกมไดอยางสอดคลอง
กันวา  เกมทาํใหเด็กไดผอนคลายความเครียด  เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน  ทําใหเด็กเขาใจ
และจําบทเรียนไดดีขึ้น  ตลอดจนชวยใหเด็กรูจักตัดสินใจและเกิดทักษะในการคิดแกปญหา 
  อุษา กลแกม (2533: 17) ไดกลาวถึงประโยชนของเกมวาเปนวธิหีน่ึงที่จะสงเสริมให
เด็กเกิดการเรียนรู ชวยพัฒนาทักษะ รวมทั้งสงเสริมกระบวนการในการทํางาน การอยูรวมกับเพ่ือน
ในสังคมไดเปนอยางดี 
  สรุปไดวา เกมเปนสื่อและกิจกรรมที่มีประโยชนสําหรับเด็กปฐมวัย เพราะเกมสามารถ
สงเสริมพัฒนาการทุกดานใหกับเด็กไดเปนอยางดี  ทําใหเด็กเกิดการเรียนรู  สามารถแกไขปญหา
ตางๆ ไดดวยตนเอง  สงเสริมการมีปฏิสัมพันธที่ดีตอตนเองและผูอ่ืน  และสามารถดําเนินชีวิตอยู
รวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข 
  
 2.4  ความหมายของเกมการศกึษา  (Didactic  Game) 
  เกมการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยนับเปนกิจกรรมการเลนตามแนวทางทฤษฎีการเลน
เชิงรูคิด  (The Cognition Theory of Play)  ตามหลกัของเพียเจต (Piaget) การเลนเปนสวนสําคัญ
ของการพัฒนาการทางสติปญญา  เพราะการเลนเปนการกระทําที่ถอืวาเปนการแสดงของผลรวมใน
พฤติกรรมทั้งหมดที่เด็กกระทําและแสดงออกมา  ซ่ึงตัวเด็กไดคิดแลวกระทําดวยความพึงพอใจ 
  โคลัมบัส  (เยาวพา  เดชะคปุต. 2542: 51; อางอิงจาก Kolumbus. 1979: 141 - 149)  
ไดใหความหมายของเกมการศึกษา  (Didactic  Game)  คือ  เกมท่ีพัฒนาการคิดของเด็กซ่ึงจะตอง
คิดและหาเหตุผลครสูามารถบอกไดวาเด็กมีความเขาใจในความคิดรวบยอดเรื่องนั้น ๆ อยางไร 
  สํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  (2527: 5) ไดนิยามคําวา เกมการศกึษา  
(Didactic  Game)  หมายถึง  เกมที่จัดใหเด็กวัย  4 - 6 ขวบ  ไดเลนเพ่ือฝกความพรอมเปนพ้ืนฐาน
ในการเรียนวชิาตางๆ เกมการศึกษามุงเนนใหเด็กไดใชสติปญญาในการสังเกต  คิดหาเหตุผล  และ
แกปญหาโดยพยายามฝกใชเวลาสั้นที่สดุ 
  บุญชู  สน่ันเสียง (2527: 438)  ไดกลาวถึงเกมการศึกษา (Didactic Game)  เปน
อุปกรณเคร่ืองชวยสอนที่จะชวยใหผูเรียนไดรับความพอใจ  และความสนุกสนาน  อีกทั้งยังทาทายที่
จะใหเด็กเลนเสมอ  ชวยใหเด็กมีความพรอมในทุก ๆ ดาน  แตที่เนนเฉพาะ  คือ  สติปญญา  เด็กได
ฝกใชประสาทสัมผัสกับกลามเน้ือมือ ฝกสังเกต  เปรียบเทียบในเรื่องรูปทรง  จํานวน  ประเภท  และ
ฝกคิดหาเหตผุล 
  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541: 145) ไดกลาวถึงความหมาย
ของเกมการศึกษา  (Didactic Game) วาเกมการศึกษาเปนของเลนทีช่วยผูเลนเปนผูมีความสังเกตดี  
ชวยใหมองเห็นไดฟงหรือคิดอยางรวดเร็ว  ซ่ึงเกมการศึกษาจะตางจากของเลนอยางอ่ืน  แตละชุด
จะมีวิธีเลนโดยเฉพาะ  อาจเลนคนเดียวหรือเลนเปนกลุม  ผูเลนสามารถตรวจสอบการเลนวาถูกตอง
หรือไม 
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  จากความหมายที่กลาวขางตน  สามารถสรุปไดวา  เกมการศึกษา  เปนสื่อการเรียน
การสอนรูปแบบหนึ่งที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานการคิด  การสังเกต  ทดลอง  การแกปญหา  
และพัฒนาการในทุกดานที่เหมาะสมกับวยั  โดยเกิดจากการเรียนรูผานประสบการณจริงที่เด็กไดลง
มือปฏิบัติดวยตนเอง 
 
 2.5 ประเภทของเกมการศึกษา 
  ไดมีนักการศึกษาหลายทานไดแบงเกมการศึกษาออกเปนชนิดตางๆ ดังน้ี 
  โคลัมบัส  (เยาวพา  เดชะคุปต. 2542: 51 - 56; อางอิงจาก Kolumbus. 1979: 141 -  149)  
ไดแบงเกมการศึกษาออกเปน 
  1. เกมการแยกประเภท (Classification) เกมฝกแยกประเภทจะหมายถึงการแยกกลุม  
จัดกลุม  จับคู ซ่ึงสามารถฝกทักษะเด็กไดหลายอยาง โดยแยกเปนของที่เหมือนกันและตางกัน  ของ
ที่มีลักษณะกลม  สี่เหลี่ยม  หรือแยกตามสี  รูปทรง  ขนาด  ซ่ึงแบงออกเปน 
   1.1 เกมลอตโต (Lotto) เปนเกมที่เลนอยางงายๆ โดยเด็กจะมีรูปภาพเล็กๆ อยู 
ชุดหน่ึง  ซ่ึงจะนํามาจับคูกับรูปในกระดาษโดยรูปที่เด็กเลือกออกมา  เขาจะตองหารูปที่เหมือนกัน
วางลงใหได  ถารูปน้ันไมมีคู  เขาก็จะวางบัตรนั้นลงแลวหาภาพใหม 
   1.2 เกมโดมิโน  (Domino)  เปนเกมที่ในแตละดานจะมีภาพ  จํานวน  ตัวเลข  จุด  
ใหเด็กเลือกภาพที่มีสี  รูป  หรือขนาดตอในแตละดานไปเร่ือยๆ 
   1.3 เกมตารางสัมพันธ (Matrix) เกมนี้จะประกอบดวยตารางซึ่งแบงเปนชองมี
ขนาดเทากัน 16  ชอง  และมีบัตรเล็กๆ ขนาดเทากับตารางแตละชองโดยการเลนอาจจะจับคูภาพที่
อยูขางบนกบัภาพที่เด็กวางลงใหตรงกันหรืออาจจะจับคูภาพที่มีสวนประกอบของภาพที่อยูขางภาพ
ที่บนกับภาพที่อยูดานขางก็ได  เชน  ครูอาจจะวางบัตรภาพวงกลมไวดานขาง  วางบัตรสีแดงไว
ขางบน  แลวใหเด็กหาบัตรภาพที่มีสีแดงและเปนรูปวงกลมมาวางใหตรงกัน 
  2. เกมฝกทําตามแบบ  (Patterning)  ในเกมชนิดน้ีเด็กจะตองสรางหรือวาดหรือลาก
ตามแบบตามลําดับ ซ่ึงเด็กจะใชลูกปดหรือบล็อกที่มีสหีรือขนาดตางๆ กับบตัร หรือแมแตแปรงสีฟน
ก็ไดมาวางไวตามลําดับ  ตวัอยางเชน  ถาตัวอยางมี  3  สี  เชน  ดํา  ขาว  แดง  เด็กก็จะจัดส่ิงของ
ตามลําดับเรื่อยไป  ซ่ึงเด็กจะตองตัดสินใจวาจะเลือกอะไรกอนหลัง  เพ่ือทําตามแบบ 
  3. เกมฝกลําดับหรืออนุกรม  (Sequence, Serration)  ในเกมนี้จะฝกความจําของเด็ก
โดยครูจะเลาเหตุการณหรือลําดับเรื่องราว หรือนิทาน  แลวใหเด็กวางสิ่งตางๆ หรือภาพตามลําดับ
ในเรื่อง 
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  จันทรวรรณ   เทวรักษ  (2526: 36)  ไดแบงเกมการศกึษาออกเปนชนิดตาง ๆ ดังน้ี 
  1. เกมจับคูภาพเหมือน  เด็กฝกสังเกตภาพที่เหมือนกัน นําภาพที่เหมือนกันมาเรียง
เขาคูกัน 
  2. โดมิโน  เปนเกมที่มีขนาดเล็กเปนรูปสีเ่หลี่ยมผืนผา  แบงครึ่งออกเปนสวนในแตละ
ดานจะมีภาพ จํานวน ตัวเลข จุด ใหเด็กเลือกภาพที่มีสี รูป หรือขนาดตอกันในแตละดานเร่ือย ๆ 
  3. ภาพตัดตอ  เปนการแยกชิ้นสวนของภาพออกเปนชิ้นๆ แลวใหเด็กนําตอกันใหเปน
ภาพที่สมบูรณ   ภาพตัดตอควรมีจํานวนชิ้นที่จะใหเด็กตอใหเหมาะสมกับวัย   เด็กเล็กควรมีจํานวน
ชิ้นไมก่ีชิ้น  ประมาณ 5 - 6  ชิ้น  เม่ือเด็กโตขึ้นก็มีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น 
  4. ภาพสัมพันธ  เปนการนําภาพที่เปนประเภทเดียวกันหรือมีความสัมพันธกันมาจับคู
กัน  จะชวยฝกใหเด็กรูจักคิดหาเหตุผล  และจัดประเภทไดถูกตอง 
  5. ลอตโต  เปนเกมที่มี  2  สวน  ใหเด็กศึกษารายละเอียดของภาพ  ภาพใหญจะตอง
เปนสิ่งที่ใหเด็กรูจักรายละเอียดตางๆ สวนภาพเล็กเปนภาพปลีกยอยของภาพใหญที่ตองการใหเด็ก
เรียนรู  โดยใหเด็กศึกษาภาพใหญวาเปนเรื่องอะไร  มีคุณสมบัติอยาง  ใหเด็กหยิบภาพเล็กทีเ่ตรียม
มาวางใหสมบรูณ 
  6. ภาพตอเน่ืองหรือการเรียงลําดับภาพ เปนการเรียงลาํดับภาพตามเหตุการณทีเ่กิดขึ้น
จากเหตุการณแรกไปจนถึงเหตุการณสุดทาย 
  7. พ้ืนฐานการบวก เปนเกมที่ผูเลนไดมีโอกาสฝกการบวกโดยยึดแผนหลักเปนเกณฑ 
ผูเลนตองหาชิน้สวนเล็ก 2 ชิ้น เม่ือรวมกันแลวไดผลลพัธเทากับจํานวนภาพในแผนหลัก 
  8. ตารางสัมพันธ  ประกอบดวยชองขนาดเทากัน  16  ชอง  และมีบัตรเล็กๆ ขนาด
เทากับชองตารางเพื่อเลนเขาชุดกันโดยมีบัตรที่กําหนดไวเปนตัวนําไวขางบนแตละชองโดยการเลน
อาจจับคูภาพที่มีสวนประกอบของภาพที่อยูขางบนกับภาพที่อยูดานขางก็ได 
  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541: 145 - 153) ไดจําแนก
ประเภทของเกมเปนชนิดตางๆ ดังน้ี 
  1. เกมจับคู เกมชนิดน้ีเปนการฝกการสังเกต   การเปรียบเทียบ   การคิดหาเหตุผล    
เกมจับคูเปนการจัดของเปนคูๆ ชุดละตัง้แต 5 คูขึ้นไป อาจเปนการจับคูภาพหรือวัสดุอุปกรณตางๆ 
ก็ได  เกมประเภทนี้สามารถจัดไดหลายชนิดไดแก 
   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 การจับคูสิ่งที่มีความสมัพันธกัน เชน  สิ่งที่ใหคูกัน  สัตวแม - ลูก,  สัตว - อาหาร 
   1.4  การจับคูสิ่งที่มีความสาํคัญแบบตรงกันขาม  คนอวน - คนผอม 
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   1.5 การจับคูภาพสวนเต็มกับสวนยอย 
   1.6 การจับคูภาพเต็มกับภาพชิ้นสวนที่หายไป 
   1.7 การจับคูภาพที่ซอนกัน 
   1.8 การจับคูภาพที่เปนสวนตัดกับภาพใหญ 
   1.9 การจับคูสิ่งที่เหมือนกันแตสีตางกัน 
     1.10 การจับคูภาพที่มีเสยีงสระเหมือนกัน  เชน  กา - นา, งู - ปู 
     1.11 การจับคูภาพที่มีเสยีงพยัญชนะตนเหมือนกัน  เชน นก - หนู, กุง - ไก 
     1.12  การจับคูแบบอุปมาอุปไมย 
      1.13  การจับคูแบบอนุกรม 
  2. เกมภาพตัดตอ  เปนเกมฝกการสังเกตรายละเอียดของภาพรอยตัดตอของภาพที่ 
เหมือนดันหรือตางกันในเรือ่งของสี  รูปราง  ขนาด  ลวดลาย  เกมประเภทน้ีมีจํานวนชิ้นของภาพ
ตัดตอตั้งแต 5 ชิ้นขึ้นไป ซ่ึงขึ้นอยูกับความยากงายของภาพชุดน้ัน  เชน  หากสีของภาพไมมีความ
แตกตางกัน  จะทําใหยากแกเด็กยิ่งขึ้น 
  3. เกมวางภาพตอปลาย  (โดมิโน)  เพ่ือฝกการสังเกต  การคิดคํานวณการคิดเปนเหตุ
เปนผล  เกมประเภทนี้มีหลายชนิด  ประกอบดวยชิน้สวนเปนรูปสี่เหลี่ยมหรือรูปสามเหลี่ยมตั้งแต  
9  ชิ้นขึ้นไป  ในแตละดานจะมีภาพ  จํานวน  ตัวเลข  จุดใหเด็กเลือกตอกันในรูปที่เหมือนกันแตละ
ดานไปเร่ือยๆ 
  4. เกมเรียงลําดับ เปนเกมฝกทักษะการจําแนก การคาดคะเน เกมประเภทน้ีมีลักษณะ
เปนภาพสิ่งของ  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  เกมประเภทนี้มี
ลักษณะเปนแผนภาพหรือของจริง  ประเภทสิ่งของตางๆ   เปนเกมที่ใหเด็กนํามาจัดเปนพวกๆ ตาม
ความคิดของเด็ก 
  6. เกมการความสัมพันธระหวางภาพกับสัญลักษณ เกมน้ีจะชวยเด็กกอนที่จะเร่ิมอาน
หนังสือ เด็กจะคุนเคยกบัสญัลักษณเปนภาพที่มีภาพกับคําหรือตัวเลขแสดงจํานวน กําหนดใหตั้งแต  
3  คูขึ้นไป 
  7. เกมหาภาพที่มีความสัมพันธลําดับที่กําหนด ฝกการสังเกตลําดับที่  ถาเก็บตนแบบ
จะฝกเร่ืองความจํา  เกมประเภทน้ีจะมีภาพตางๆ 5 ภาพเปนแบบใหเด็กสังเกตลาํดับของภาพ  สวน
ที่เปนคําถามจะมีภาพกําหนดให  2  ภาพ  ใหเด็กหาภาพที่สามที่เปนคําตอบทีจ่ะทําใหภาพทั้งสาม
เรียงลําดับถูกตองตามตนแบบ 
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  8. เกมสังเกตรายละเอียดของภาพ (ลอตโต)  ฝกการสังเกตรายละเอียดของภาพ  เกม
จะประกอบดวยภาพแผนหลัก 1 ภาพ และชิ้นสวนทีมี่ภาพสวนยอยสําหรับเทียบกับภาพแผนหลัก
อีกจํานวนหนึ่งตั้งแต  4  ชิ้นขึ้นไป   ใหเด็กเลือกภาพชิ้นสวนเฉพาะที่มีอยูในภาพหลักหรือภายใต
เง่ือนไขที่กําหนดใหเก่ียวกบัภาพหลัก 
  9. เกมหาความสัมพันธแบบอุปมาอุปไมย  เกมนี้ประกอบดวยชิ้นสวนแผนยาวจํานวน  
2  ชิ้นตอกันดวยผาหรือวัสดุอ่ืน  ชิ้นสวนตอนแรกมีภาพ  2  ภาพที่มีความสัมพันธหรือเก่ียวของกัน
อยางใดอยางหนึ่ง  ชิ้นสวนที่สองมีภาพ  1  ภาพ  เปนภาพที่สามที่มีขนาด ½  ของชิ้นสวน  ใหเด็ก
หาภาพที่เหลอื  ซ่ึงเม่ือจับคูกับภาพทีส่ามแลวจะมีความสัมพันธทํานองเดียวกบัภาพคูแรกตวัเลือก
เปนแผนภาพขนาดเทากับภาพที่สาม  สาระของเกมอาจเปนในเรื่องของรูปราง  จํานวน 
  10. เกมพื้นฐานการบวก    เปนการฝกใหมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกบัการรวมกนัหรือ 
การบวก  โดยเกมแตละเกมจะประกอบดวยภาพหลัก  1  ภาพ  ที่แสดงจํานวนตางๆ และจะมีภาพ
ชิ้นสวนตั้งแต 2 ภาพขึ้นไป ภาพชิ้นสวนมีขนาด ½  ของภาพหลัก  ใหเด็กหาภาพชิ้นสวน  2  ภาพ  
ที่รวมกันแลวมีจํานวนเทากับภาพหลักแลวนํามาวางเทยีบเคียงกบัภาพหลัก 
  11. เกมจับคูตารางสัญลักษณ เปนการฝกคิดการสังเกตและฝกการคิดเชื่อมโยงความ  
สัมพันธ ประกอบดวยชองขนาดเทากันและมีบตัรเล็กๆ ขนาดเทากับชองตาราง  เพ่ือเลนเขาชุดกัน
โดยมีบัตรที่กําหนดไวเปนตัวนําไวขางบนของแตละชองโดยการเลนอาจจับคูภาพที่มีสวนประกอบ
ของภาพที่อยูขางบนกับภาพที่อยูกานขางก็ได 
  จากที่กลาวขางตนสามารถสรุปไดวา เกมการศึกษามีหลายประเภท  ซ่ึงแตละประเภท
สวนใหญจะเนนการสงเสริมพัฒนาการทางดานสติปญญา  และเปนเกมที่ชวยสงเสริมพัฒนาการทุกดาน
ของเด็กใหสนองตอความตองการตามธรรมชาติของเด็ก 
 
 2.6 จุดประสงคของการจัดเกมการศึกษา 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2528: 15)  ไดกลาวถึงจุดประสงคของการ
จัดเกมการศึกษาไวดังน้ี 
  1. เพ่ือฝกใหเด็กรูจักการสังเกตและจําแนกดวยสายตา 
  2. ฝกการแยกประเภทหรอืการจัดหมวดหมู 
  3. ฝกการใชความคิดอยางมีเหตุผล 
  4. ฝกการตัดสินใจในการแกปญหา 
  5. เพ่ือฝกประสาทสัมพันธระหวางตากับมือ 
  6. เพ่ือฝกมนุษยสัมพันธทีดี่ระหวางกลุม ฝกคุณธรรมตางๆ 
  7. เปนการทบทวนเนื้อหาวิชาที่ไดเรยีนไปแลว 
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  วิยะดา บวัเผือ่น (2531: 19) กลาววาจุดประสงคของการเลนเกมการศึกษา  คือ  ชวย
ใหผูเลนเปนผูมีความสังเกตดี  มีความสามารถในการมอง  จําแนกดวยสายตา  ไดฟงหรือคิดอยาง
รวดเร็ว  และในเกมการศึกษาแตละชุดจะมีวิธีการเลนโดยเฉพาะ  สามารถวางเลนบนโตะได  ผูเลน
สามารถตรวจสอบการเลนวาถูกตองหรือไมดวยตนเอง  และเม่ือเลนเกมไดสําเร็จทําใหเกิดแรงจูงใจ
ที่จะเรียนโดยไมเบื่อหนาย 
  สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ  (2534: 13 - 16)  ไดกลาวถึงจุดประสงค
ของการเลนเกมการศึกษาดังน้ี 
  1. เปนสิ่งที่จะชวยใหเด็กไดเรียนรูสิ่งตางๆ ที่อยูรอบตวั เชน เรียนรูเร่ืองขนาด  นํ้าหนัก  
สี  รูปราง  ความเหมือน  ความตาง  เรยีนรูเก่ียวกบัตนเอง  เชน  เรียนรูวาชอบหรือไมชอบทําอะไร  
เรียนรูอยูรวมกับผูอ่ืน  เชน  การรอคอย  การแบงปน  การตดัสินปญหาตาง ๆ 
  2. เปนการตอบสนองพัฒนาการทางอารมณของเด็ก  เพราะในขณะที่เด็กเลน  เด็กจะ
ไดแสดงออกอยางเต็มที่  มีความสดชื่น  สนุกสนาน  เบิกบาน  ทําใหเด็กรูสึกเปนสุขเพราะไดเลน
ตามที่ตนเองตองการ ซ่ึงจะชวยใหเด็กลดความตึงเครียดทางดานจิตใจ  และชวยใหเกิดความแจมใส 
  3. เปนการตอบสนองความตองการของเด็กในหลายๆ ดาน  เชน  ในดานของความ
อยากรูอยากเห็น  ซ่ึงเด็กแสดงออกโดยการทดลอง  หยิบ  จัด  สํารวจ  เขยา  ฟงเสียง  ดานความ
ตองการทางรางกาย  ความตองการทางจิตใจ  เปนการทดแทนความตองการของเด็ก 
  4. ชวยพัฒนาคุณสมบัติหลายประการที่จะชวยใหเด็กไดรับความสําเร็จในการทํางาน
เม่ือเด็กเติบโตขึ้นเปนผูใหญ  ฉะนั้นทักษะที่เด็กไดรับจากการเลน  จะเปนพ้ืนฐานในการทํางานของ
เด็กในอนาคต 
  5. เปนการเตรียมชีวิตของเด็กเปนการฝกใหเด็กรูจักหนาที่ที่ตนเองตองทําในอนาคต  
ฝกการพ่ึงตนเอง  การเอ้ือเฟอเผื่อแผ  การแบงปน  การเปนผูนําผูตามที่ดี 
  6. เปนการชวยใหเด็กไดคนหาความสามารถพิเศษของตนเอง  เชน  ความสามารถใน
ดานการจดจํา  การจําแนกวัสดุ  สิ่งของ  สี  ขนาด  หรือแมแตเปนการฝกฝนเรื่องระบบการคิด  ให
พัฒนาเปนรูปแบบที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก 
  7. ชวยพัฒนารูปแบบการคดิของเด็กในขณะที่เด็กเลนเกมเด็กไดฝกคิดไปดวยเปน
ชวงสั้น ๆ ทําใหเด็กมีโอกาสคิดหาเหตุผล  คิดแกปญหา  ฝกการตัดสินใจ  ซ่ึงกระบวนการเหลาน้ีจะ
เปนไปโดยที่เด็กไมรูตัว   แตรูปแบบการคิดของเด็กก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆ  ยิ่งมีโอกาสไดฝกฝน  และ
ไดรับการยอมรับมากเทาใดเด็กก็จะพัฒนาการคิดของตนเองใหมีเหตุผลมากขึ้น 
  8. สงเสริมจินตนาการและความคิดสรางสรรคของเด็กเปนการเปดโอกาสใหเด็กได 
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและแสดงออกโดยเสรี ขณะที่เด็กเลน เด็กจะเปดใจใหสบายเต็มที่จึงสามารถ
ที่จะคิดไดอยางอิสระ  ซ่ึงหากมีการฝกฝนและสงเสรมิรวมทั้งยอมรับความคิดและจิตนาการของเด็ก
ในขณะที่เลนแลวจะทําใหเด็กกลาแสดงออก  กลาคิด  มากขึ้นยิ่งเด็กมีอิสระในการจินตนาการและ
คิดสรางสรรค  ในขณะที่เลนไดมากเทาใดโอกาสที่เด็กจะเกิดความเชื่อม่ันในตนเองและกลาแสดง
ความคิดของตนก็จะมากขึน้เทาน้ัน 
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  9.  ชวยพัฒนาเด็กในทุกๆ ดาน คือ   
        ทางดานรางกายเกมเปนการฝกกลามเน้ือมือกับตาใหประสานกันอยางมี
ประสิทธิภาพ 
        ทางดานอารมณ - จิตใจ เกมชวยใหเด็กเกิดพัฒนาการทางอารมณและจิตใจให
ม่ันคงแข็งแรงรูจักปรับอารมณใหเขากับภาวะแวดลอม 
        ทางสังคม เกมจะชวยใหเด็กมีความสัมพันธกับบคุคลอ่ืนเปนการเรียนรูที่จะอยู
รวมกลุม  รูจักบทบาทของสมาชิกในกลุม  ฝกเด็กในเรื่องของการปรับตวั 
     ทางสติปญญา  เด็กจะเกิดความคิดรวบยอดในสิ่งตางๆ  ที่เรียนรู 
  อุษา  กลแกม  (2533: 20)  ไดกลาวถึงจุดประสงคของการจัดเกมการศึกษาชวยให    
ผูเลนบรรลุเปาหมายอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางได คือ สามารถจําแนกดวยสายตา คิดหา
เหตุผล  คิดแกปญหา  แยกประเภท  จําแนกเสียง  หาความสัมพันธ  ใหสังเกตเปรียบเทียบรปูภาพ
และวัสดุสิ่งของตางๆ ใชความคิดอยางมีเหตุผล  การตัดสินใจแกปญหา  และเปนการเตรียมความ
พรอมไปสูการอานและการเขียน 
  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541: 145) ไดกลาวถึงจุดประสงค
ของการจัดเกมการศึกษา 
  1. ฝกฝนและพัฒนาความสามารถในการใชประสาทสัมพันธ เพ่ือใหเกิดการรับรูเพ่ือจะ
นําไปสูการเรยีนรู 
  2. พัฒนาการคิดหาเหตุผล 
  3. ฝกการสังเกตและการตดัสินใจ 
  4. ฝกการแกปญหาและการตัดสินใจ 
  5. ชวยใหเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู 
  6. ฝกการจําแนกเก่ียวกับสี รูปทรง รูปราง ขนาด ปริมาณ จํานวน เสียง 
  7. ฝกทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและภาษา 
  8. ฝกการคิดเชื่อมโยงความสัมพันธ 
  จากจุดประสงคของการจัดเกมการศึกษาที่กลาวมาขางตนสรปุไดวา เกมการศกึษาเปน
สื่อที่ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี ตอบสนองความตองการของเด็กหลายๆ ดาน เพราะเกม
การศึกษาเปนสิ่งที่ชวยเปนพ้ืนฐานในการเตรียมความพรอมทั้ง  4 ดาน  โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือ 
เด็กไดเลนเกมการศึกษาเด็กไดรูจักการสังเกต  การจําแนก  การเปรียบเทยีบ  การจัดหมวดหมู  
การเชื่อมโยง  ฝกการรับรู  ซ่ึงทักษะเหลาน้ีเปนทักษะพื้นฐานในการคิดในขณะทีเ่ด็กเลนเกมไดมาก
เด็กก็จะไดฝกคิดมากซ่ึงสิ่งเหลาน้ีจะเปนพ้ืนฐานในการทํางานของเด็กในอนาคต และเม่ือเติบโตเปน
ผูใหญก็จะกลายเปนผูใหญที่มีคุณภาพ 
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 2.7 หลักในการใชเกมการศึกษา 
  ราศี ทองสวัสด์ิ  (2523: 79) ไดแสดงความคิดเห็นในเรือ่งการนําเกมการศึกษาไปใชวา 
  1. ครูควรเตรียมเกมการศึกษาไวใหเพียงพอ 
  2. ลักษณะของเกมอาจเปนภาพตัดตอ จับคูภาพเหมือน โดมิโน การแยกหมู 
  3. เวลาที่ใชฝกน้ีกําหนดไวเปน 1 กิจกรรม  เพราะอุปสรรคแตละชุดจะใหผลตอเด็กไม
เหมือนกัน  ดังน้ันการจัดควรจัดหมุนเวียนใหเด็กเลนหรือฝกทุกชุดใหทั่วถึงกัน 
  4. เกมหรืออุปกรณที่จะใช  ควรมีพอที่จะหมุนเวียนกนัอยูเสมอหากจําเจ  เด็กก็อาจจะ
เบื่อไมอยากเลน 
  นอกจากนี้  อารี  เกษมรัต  (2523: 71 - 72)  กลาววาการนําเกมการศึกษามาใชควร
ลําดับเกมตามความสามารถ เริ่มจากสิ่งที่ไมละเอียดนัก  เพราะเด็กจะสังเกตสิ่งทีใ่หญกอน  เม่ือเด็ก
มีความสังเกตจดจํามากแลว  จึงจะใหเด็กไดสังเกตสวนยอยๆ หรือสวนละเอียดมากขึ้นตามลําดับ  
ดังน้ันจึงควรใหเด็กไดเลนเกมที่มีความยากเพ่ิมขึ้น  เพ่ือใหเด็กรูจักคิด  รูจักสังเกต  จดจํา  อยางมี
เหตุผลมากขึน้ 
  จากที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปไดวา หลักในการนําเกมการศึกษาไปใชควรคาํนึง 
ถึงวุฒิภาวะและความพรอมของเด็กปฐมวัย  โดยครูจะตองมีความพรอมในทุก ๆ ดาน  และมีความรู
ความเขาใจเกีย่วกับเกมการศึกษาเปนอยางดี  เพ่ือที่จะเปนผูแนะนําและชวยเหลือเด็กในการเลน
เกมการศึกษาไดอยางถูกตอง 
 
  2.8  งานวิจัยที่เก่ียวของกับเกมการศกึษา 
  งานวิจัยตางประเทศ 
  พินเตอร (Pinter. 1977: 710-A) ไดศกึษาเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการสะกดคําที่
สอน  โดยใชเกมการศึกษาและสอนโดยตํารากับนักเรียนระดับ 3 ใน เพนซิลวาเนีย จํานวน 94  คน  
โดยไดศึกษาเกี่ยวกับมโนภาพและความสามารถในการจดจํา  ผลการทดลอง  พบวา 
  1. กลุมที่ใชเกมการศึกษามีคะแนนผลสัมฤทธิท์างการสะกดคําสูงกวากลุมที่สอนตาม
ตํารา 
  2. นักเรียนหญิงและนักเรียนชายในกลุมที่ใชเกมการศกึษามีผลสัมฤทธิ์ทางการสะกด
คําสูงกวากลุมที่สอนตามตํารา 
  3. กลุมที่ใชเกมการศึกษามีความคงทนในการจําสูงกวากลุมที่สอนตามตํารา 
  4. นักเรียนที่มีสติปญญาปานกลางและต่าํในกลุมการใชเกมการศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ทางการสะกดคําสูงกวากลุมที่เรียนตามตํารา 
  5. เด็กผูหญิงมีมโนภาพแหงตนในการรวมมือมากกวาเด็กชาย 
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  งานวิจัยในประเทศ 
  จันทรวรรณ เทวรักษ (2526: บทคัดยอ) ไดศึกษาอิทธิผลของการจัดกิจกรรมสรางสรรค
และเกมการศกึษาในวยั 4 - 6 ขวบ  ที่มีผลตอการเรียนรูภาษาไทยและคณิตศาสตร  มีกลุมทดลอง  
2  กลุม  กลุม  1  เนนการอานเขียนและเรียนเลขอีกกลุม  1  เนนการฝกกิจกรรมสรางสรรคและเกม
การศึกษา  ผลปรากฏวาการเรียนที่เนนการฝกกิจกรรมสรางสรรคและเกมการศึกษามีผลสงเสริม
ความสามารถและทักษะในการเรียนภาษาไทยและคณิตศาสตรมากกวาวิธกีารสอนเนนการอานเขยีน
และเรียนเลข 
  รุงรวี กนกวิบลูยศรี (2529: 57) ไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในดานการจําแนก
ดวยการมองเห็นของเด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการฝกทักษะโดยใชเกมการศึกษากบัการใชแบบฝกหัดผล
ปรากฏวาความสามารถในดานการจําแนกดวยการมองเห็นของกลุมที่ฝกทักษะโดยใชเกมการศึกษา
สูงกวากลุมที่ใชแบบฝกหัด 
  วรรณา  แจมกังวาน (2534: 45) ไดศึกษาความคดิรวบยอดในดานการอนุรักษของ
เด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดกิจกรรมการเลนเกมการศกึษาปกติ และเกมการศึกษาที่เสริมดวยเกมฝก
ดานมิติสัมพันธ ผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนเกมการศึกษาที่เสริม
ดวยเกมฝกดานมิติสัมพันธมีวามคิดรวบยอดในดานการอนุรักษสูงกวาเด็กปฐมวยัที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการเลนเกมการศึกษาแบบปกต ิ
  เยาวพรรณ ทมิทอง  (2535: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาสติปญญาของเด็กปฐมวัย
ดวยเกมการศกึษามิติสัมพันธ ผลการวิจัยพบวาเด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดกิจกรรมเลนเกมการศึกษา
มิติสัมพันธและเด็กปฐมวยัที่ไดรับการจัดกิจกรรมเลนเกมการศึกษาแบบปกติตามหนวยการสอนมี
พัฒนาการทางสติปญญาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ  0.1 
  ธัญลักษณ  ลชีวนคา  (2544: 49)  ไดศึกษาการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยทีเ่ลน
เกมการศึกษามิติสัมพันธ ผลการวิจัยพบวาเด็กปฐมวัยที่เลนเกมการศึกษามิติสัมพันธกับเด็กปฐมวัย
ที่เลนเกมการศึกษาปกติมีการคิดวิจารณญาณแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.1 
  นฤมล  ปนดอนทอง  (2544: 52)  ไดศึกษาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยทีไ่ดรับ
การเลนเกมสรางมโนทัศนดานจํานวน  กับเด็กปฐมวยัอายุ 5 - 6 ป  จํานวน 30 คน  โดยแบงเปน   
2 กลุม  ซ่ึงกลุมทดลองไดรับการเลนเกมสรางมโนทัศนดานจํานวน  และกลุมควบคุมไดรับการเลน
ปกติ ผลปรากฏวา  เด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการเลนเกมสรางมโนทัศนดานจํานวนและเด็กปฐมวัยที่ไดรับ
การเลนปกติ  มีการคิดเชิงเหตุผลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 
  พรเพ็ญ  ศรีวิวัฒน (2546: 52)  ไดศึกษาการคิดอยางมีวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการเลนเกมฝกทักษะการคิด  ผลการวิจัยพบวา  เด็กปฐมวัยทีเ่ลนเกมเกมฝกทักษะการคดิกับ
เด็กปฐมวัยที่เลนสื่อตามมุมมีการคิดอยางมีวิจารณญาณไมแตกตางกัน 
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  จากเอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวของกับเกมการศึกษา  สรุปไดวาเกมการศึกษาเปนสื่อ
ที่สําคัญและเปนพ้ืนฐานในการเรียนรูของเด็ก  เด็กไดมีสวนรวมเกิดความสนุกสนาน  ฝกการใช
ความคิด  ฝกการตัดสินใจ  แกปญหาใหเด็กไดเรียนรู  ฝกทักษะการคิด  ซ่ึงในการคิดสังเคราะหของ
เด็กปฐมวัย  เกมการศึกษาสามารถสรางจินตนาการใหเนนสวนยอยและสวนผสมของวัตถเุม่ือนํามา
ซอนกัน  (ลวน  สายยศ;  และอังคณา สายยศ. 2527: 30) ในความสามารถดานนี้ถาเด็กไดฝกมากๆ  
จะเปนการพัฒนาการคิดในรูปแบบตางๆ ซ่ึงการที่เด็กไดฝกคิดมากๆ จากการเรียนรู การสังเกต  
จนสามารถที่จะเกิดกระบวนการคิดในขัน้สูงตอไป 
 
 
 



บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยครัง้น้ี  ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
 1. กําหนดประชากรและการเลือกลุมตวัอยาง 
 2. สรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 3. แบบแผนการทดลองและวิธีดําเนินการวิจัย 
 4. การจัดกระทําขอมูลและวิเคราะหขอมูล 
 

กําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนเด็กปฐมวัยชาย - หญิง  อายุ 3 - 4 ป ที่กําลังศกึษา
อยูในชั้นอนุบาลปที่ 1 ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2552  ของโรงเรียนเทศบาลวัดเขยีน  สังกัด
กองการศึกษา  เทศบาลนครพระนครศรอียุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จํานวน  84  คน 
 
 กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนเด็กปฐมวัยชาย - หญิง อายุ 3 - 4  ป  ที่กําลัง
ศึกษาอยูในชัน้อนุบาลปที่ 1 ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2552  ของโรงเรียนเทศบาลวัดเขยีน  
สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน  15  คน  
ซ่ึงไดมาโดยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage  Random)  ดังน้ี 
  1. จับสลากนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 มา 1 หองเรียน จากจํานวนทั้งหมด  3 หองเรียน   
  2. นําแบบทดสอบวัดทักษะในการคิดวิเคราะหที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปทดสอบกอนการทดลอง 
(Pretest)  กับนักเรียนหองที่จับสลากไดในขอ  1  จํานวน  28  คน  แลวทําการคัดเลอืกกลุม
ตัวอยางจากเด็กที่มีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห  15  อันดับสุดทายมาเปนกลุมตวัอยาง
ในการวิจัย 
 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังน้ี  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยมีดังน้ี 
 1.  เกมการศึกษาประกอบภาพ   
 2.  แบบทดสอบวัดทักษะในการคิดวิเคราะห 
 
 



 การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
   การสรางแผนการจัดกิจกรรมการเลนเกมการศึกษาประกอบภาพ  มีขั้นตอนดังน้ี   
 1. ศึกษาเอกสาร  ตํารา  และงานวิจัยทีเ่ก่ียวของกับแผนการจัดกิจกรรมการเลน 
เกมการศึกษา  
 2.  สรางแผนการจัดกิจกรรมการเลนเกมการศึกษาประกอบภาพ  ซ่ึงมีกรอบของ 
รายละเอียดดังน้ี   
  2.1 ชื่อกิจกรรม 
  2.2 จุดมุงหมายของการดําเนินกิจกรรม 
  2.3 วัสดุ - อุปกรณที่ใชดําเนินกิจกรรม 
  2.4 ขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรม 
  2.5 การประเมินผล 
  การสรางเกมการศึกษาประกอบภาพ  มีขั้นตอนดังน้ี 
 1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เก่ียวของกับเกมการศึกษาของ ธัญลักษณ ลีชวนคา 
(2544)  พรเพ็ญ  ศรีวิรัตน (2546)  พัชรี  กัลยา (2551) 
 2.  ศึกษาทฤษฎีจิตวทิยาพฒันาการและทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเด็กปฐมวัย 
 3. ศึกษาแผนการจัดประสบการณชั้นอนุบาลปที ่ 1 ของสํานักงานคณะกรรมการ
ประถมศึกษาแหงชาติ  กระทรวงศึกษาธกิาร (2537) 
 4. สรางเกมการศึกษาประกอบภาพ 10 ประเภท  ไดแก  ดอกไมแสนสวย  ผลไมนากิน  
สัตวโลกผูนารัก  เคร่ืองใชในครัว  พืชผกัใบเขยีว  ยานพาหนะ  เครื่องแตงกาย  สิ่งของเครื่องใช  
อุปกรณกีฬา  และสัตวนํ้าใตทะเล    โดยมีรายละเอียดของเกมการศึกษาประกอบภาพดังน้ี   
  4.1 เกมการศึกษาประกอบภาพ  หมายถึง  เกมที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยใชแผนใสขนาด 
6 6 เซนติเมตร ทําบัตรภาพยอยเพ่ือนํามาประกอบภาพ โดยการซอนภาพเพื่อใหเกิดภาพที่สมบูรณ  
1  ภาพ จะตองอาศัยบัตรภาพยอยตางๆ จากแผนใสจํานวน 4 ชิ้น  การเลนเกมการศึกษาเด็กจะได
ใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการพัฒนาทักษะการสังเกต  การจําแนก  การเปรียบเทียบ  การคาดคะเน  
และการเชื่อมโยง  ซ่ึงเปนกระบวนการคดิที่มีความซับซอนสงผลตอทักษะในการคิดวิเคราะห  ซ่ึง
เกมการศึกษาประกอบภาพมี  10  ประเภท  ในแตละประเภทประกอบดวย 5  เกม รวมจํานวนเกม
การศึกษาประกอบภาพทั้งหมดมีจํานวน  50 เกม  ดังตาราง   
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ตาราง  1   ตัวอยางเกมการศึกษาประกอบภาพ 
 

ประเภท ลําดับเกม ชื่อเกม 
1 ดอกกุหลาบ 
2 ดอกทานตะวนั 
3 ดอกมะลิ 
4 ดอกบัว 

ดอกไมแสนสวย 

5 ดอกเข็ม 
6 สม 
7 สับประรด 
8 สตอเบอรี ่
9 แตงโม 

ผลไมนากิน 

10 สม 

  
  5. สรางคูมือในการเลนเกมการศึกษาประกอบภาพโดยใหสอดคลองกับเกมการศกึษา
ประกอบภาพ 
  6. นําเกมการศึกษาประกอบภาพที่ผูวิจัยสรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน  
เพ่ือตรวจพิจารณาและปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม  โดยใชเกณฑการตัดสิน  2  ใน  3  ทาน  ของ
ผูเชี่ยวชาญทีมี่ความเห็นตรงกัน  ซ่ึงมีผูเชี่ยวชาญ  ดังน้ี 
   6.1  ผศ.บุญไท  เจริญผล รองคณบดีคณะครุศาสตร   
     ฝายประกันคณุภาพ  
     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
   6.2  อาจารยลัดดา  ออนลมูล ศึกษานิเทศกสํานักงานเขตพื้นที่ 
     การศึกษา  พระนครศรีอยธุยา  เขต 1 
   6.3  อาจารยธัญลักษณ  ไกรกิจธนโรจน อาจารยโรงเรียนพระศรีอารย   
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เขต 2 
     จ.ราชบุรี 
  ผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน ใหขอเสนอแนะ คือ เกมการศึกษา
ประกอบภาพที่เปนชุดเดียวกันควรใชสีเดียวกัน การวาดภาพลงบนแผนใสควรมีรายละเอียดของ
ภาพที่ชัดเจน  ควรใชสทีี่เด็กสามารถมองเห็นไดชัด  แตละเกมควรซอนกันใหสนิท   
  7. ปรับปรุงแกไขเกมการศกึษาประกอบภาพใหเหมาะสม  โดยยึดตามคําแนะนําของ
ผูเชี่ยวชาญ 
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  8. นําเกมที่สรางขึ้นทดลองใชกับนักเรียนชั้นอนุบาลปที ่1 ที่ไมใชกลุมทดลอง เพ่ือ
ปรับปรุงสื่อ 
  9. สรางเกมที่สมบูรณเพ่ือนําไปใชในการทดลอง 
   การสรางแบบทดสอบวัดทักษะในการคิดวเิคราะห  ดําเนินการตามลาํดับ  ดังน้ี 
   1. ศึกษาเอกสาร  ตํารา  และงานวิจัยทีเ่ก่ียวของกับการสรางแบบทดสอบวัดทักษะใน
การคิดวิเคราะห   
   1.1 ศึกษาทฤษฎีจิตวทิยาพฒันาการและการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 
   1.2 ศึกษางานวิจัยที่เก่ียวกับแบบทดสอบการเตรียมความพรอมดานการคิดวิเคราะห 
   1.3 ศึกษาแนวทางการวัดประเภทของความพรอมในการเรียน 
  2.  สรางแบบทดสอบวัดทักษะในการคิดวเิคราะห  ซ่ึงเปนแบบทดสอบคําถามเชิง
รูปภาพโดยมี  3  ตัวเลือก  และแบงเปน  5  ชุด    ชุดละ  15  ขอ  รวม  75  ขอ  ดังน้ี 
   2.1 ชุดที่ 1  แบบทดสอบวดัทักษะในการคิดวิเคราะห  ดานการสังเกต   
จํานวน  15  ขอ 
   2.2 ชุดที่ 2  แบบทดสอบวดัทักษะในการคิดวิเคราะห  ดานการจําแนก   
จํานวน  15 ขอ 
   2.3 ชุดที่ 3  แบบทดสอบวดัทักษะในการคิดวิเคราะห  ดานการเปรียบเทียบ   
จํานวน 15 ขอ 
   2.4  ชุดที่ 4  แบบทดสอบวดัทักษะในการคิดวิเคราะห ดานการคาดคะเน  
จํานวน 15 ขอ 
   2.5  ชุดที่ 5  แบบทดสอบวดัทักษะในการคิดวิเคราะห ดานการเชื่อมโยง   
จํานวน 15 ขอ 
  3. สรางคูมือในการดําเนินการทดสอบวัดทักษะในการคิดวิเคราะห   โดยใหสอดคลอง
กับแบบทดสอบที่ไดสรางขึน้ในขอ 2 
 4.  นําแบบทดสอบวัดทกัษะในการคิดวเิคราะหและคูมือดําเนินการทดสอบที่สรางขึ้น 
เสนอตอผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวยั  และดานการวัดผลการศกึษา  เพ่ือหาความเที่ยงตรงเชิง
เน้ือหา ( Content  Validity)  ซ่ึงมีผูเชี่ยวชาญ  ดังน้ี 
  4.1  อาจารยนริศานันท   เดชสุระ   อาจารยโปรแกรมสาขาวิชา 
         การศึกษาปฐมวัย  คณะครศุาสตร   
         มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  4.2  อาจารยปยะรัฐ  จําเนียรพันธุ  หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัยตนแบบ   
         อาจารยฝายวชิาการ  
         โรงเรียนอนุบาลพระนครศรอียุธยา   
         จ.พระนครศรีอยุธยา 
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  4.3  อาจารยอุไรวรรณ  โชติชุษณะ  อาจารยโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
         มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
  ผลการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน  ลงความเห็นและใหคะแนนแบบทดสอบ
ทั้ง 5  ฉบับ โดยใชเกณฑคาดัชนีความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับนิยามเชงิปฏิบัติการ (IOC) 
ไดเทากับ .67 - 1.00 และผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน  ไดใหขอเสนอแนะ คือ  ปรับปรุงคําถามใหเหมาะสม
กับวัยของเด็ก ปรับปรุงตัวเลือกของขอสอบใหมีความใกลเคียงกัน และปรับปรุงรูปภาพใหมีความ
ชัดเจนเหมาะสมสอดคลองกับสภาพแวดลอมของเด็ก  
 5. ผูวิจัยปรับปรุงแบบทดสอบและคูมือดําเนินการทดสอบตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
ในขอ 4 
 6. นําแบบทดสอบวัดทักษะในการคิดวเิคราะห  ที่ผานการปรับปรงุแกไขเรียบรอยแลวไป
ทดลองใชกับเด็กชั้นอนุบาลปที่ 1 ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2552  ของโรงเรียนเทศบาลวัดเขียน  
สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยธุยา  ที่ไมใชกลุม
ตัวอยางจํานวน 28 คน แลววิเคราะหเปนขอสอบรายขอจํานวน 75 ขอ เพ่ือหาคาความยากงาย (p) 
คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ  พบวา  แบบทดสอบวดัทักษะในการคิด
วิเคราะหมีคาความยากงาย (p) ระหวาง .39 - .93  คาอํานาจจําแนก (r) ระหวาง .45 - .93  และคา
ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบไดเทากับ .85 โดยคัดเลือกไวชุดละ 10 ขอ รวมขอสอบทั้งหมด 50 ขอ  
 7. นําแบบทดสอบที่ผานการคัดเลือกในขอ 6 ไปทดสอบกับเด็กชัน้อนุบาลปที่ 1 จํานวน  
28  คน  เพ่ือคัดเลือกนักเรียนที่มีทักษะในการคิดวิเคราะห  อยูในระดับต่ําจํานวน  15  คน  เปน
กลุมตัวอยาง  แลววิเคราะหเปนขอสอบรายขอจํานวน 50 ขอ เพ่ือหาคาความยากงาย (p) คาอํานาจ
จําแนก (r) และคาความเชือ่ม่ันของแบบทดสอบ  พบวา  แบบทดสอบวัดทักษะในการคิดวิเคราะหมี
คาความยากงาย (p) ระหวาง .39 - .93 คาอํานาจจําแนก (r) ระหวาง .34 - .77 และคาความเชื่อม่ัน
ของแบบทดสอบ ไดเทากับ  .88  คุณภาพของแบบทดสอบวัดทักษะในการคิดวิเคราะห  ดังแสดงใน
ตาราง  2 
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ตาราง 2  แสดงคุณภาพของแบบทดสอบวัดทักษะในการคิดวิเคราะห   
 

ทักษะในการคิดวิเคราะห จํานวนขอ คาความยากงาย(p) คาอํานาจจําแนก(r) คาความเชื่อม่ัน 

ดานการสังเกต 10 .64 - .89 .58 - .92 .76 

ดานการจําแนก 10 .57 - .75 .82 - .93 .68 

ดานการเปรียบเทียบ 10 .61 - .93 .47 - .89 .72 

ดานการคาดคะเน 10 .43 - .93 .45 - .86 .79 

ดานการเชื่อมโยง 10 .39 - .75 .75 - .86 .70 

รวม 50 .39 - .93 .45 - .92 .88 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการ
ทดลองโดยอาศัยการวิจัยแบบการทดลองกลุมเดียว วดัผลกอนและหลังการทดลองตามแบบแผนการ
วิจัยแบบ One - Group  Pretest  -  Posttest  Design   (ลวน  สายยศ; และอังคณา สายยศ.  2538: 
249)  ดังแสดงในตาราง 
 
ตาราง  3  แบบแผนการทดลอง 
 

กลุม สอบกอน (Pretest) ทดลอง สอบหลัง (Posttest) 
ทดลอง T1 X T2 

   
   ความหมายของสัญลักษณ 
 T1  แทน    การทดสอบวัดทักษะในการคิดวเิคราะหกอนการทดลอง 
 T2  แทน    การทดสอบวัดทักษะในการคิดวเิคราะหหลังการทดลอง  
 X   แทน    การจัดกิจกรรมการเลนเกมการศกึษาประกอบภาพ 
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 การดําเนินการทดลอง 
 การดําเนินการทดลองมีขั้นตอนดังน้ี 
 1. ใชผลการวดัทักษะในการคิดวิเคราะหในขั้นตอนการเลือกตวัอยาง  เปนทักษะในการ
วิเคราะหกอนการทดลอง 
 2. ผูวิจัยดําเนินการทดลองดวยตนเองโดยการจัดกิจกรรมการเลนเกมการศึกษาประกอบ 
ภาพ  และไดแบงกลุมตวัอยางออกเปน  5  กลุม  กลุมละ  3  คน  เพ่ือรวมกันเลนเกมการศึกษา
ประกอบภาพจํานวน  50  เกม   ซ่ึงทําการทดลองเปนเวลา 8  สปัดาห  สัปดาหละ 5  วัน วันละ  
20 นาที ทําการทดลองในชวงกิจกรรมเกมการศึกษา ระหวางเวลา  14.00 - 14.20 น. รวม 40  คร้ัง  
ตามตาราง  4  ดังน้ี   
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ตาราง  4   ตวัอยางตารางการจัดกิจกรรมการเลนเกมการศึกษาประกอบภาพ 
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 ในการดําเนินการทดลองในแตละวัน  นอกจากกิจกรรมที่ผูวิจัยจัดแลว  กลุมตวัอยางยังได
ทํากิจกรรมอ่ืนๆ ตามตารางกิจกรรมประจําวันเหมือนปกต ิ จนครบระยะเวลาดําเนินการทดลอง 
 1. เม่ือดําเนินการทดลองครบ  8  สัปดาห  ผูวิจัยทําการทดสอบ  (Posttest)  กับกลุม 
ตัวอยาง  โดยใชแบบทดสอบวัดทักษะในการคิดวิเคราะหชุดเดียวกนักับแบบทดสอบที่ใชกอน     
การทดลอง 
 2. นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบไปทําการวิเคราะหขอมูลดวยวธิกีารทางสถิต ิ
 

การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลมีขั้นตอนดังน้ี 
 1. หาคาสถิตพ้ืินฐานของคะแนนแบบสอบเชิงปฏบิัตวิดัทักษะในการคิดวิเคราะหของ 
เด็กปฐมวัยโดยนําขอมูลไปหาคาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2. เปรียบเทียบความแตกตางของทักษะในการคิดวิเคราะหกอนและหลังการจัดกิจกรรม 
การเลนเกมการศึกษาประกอบภาพ เพ่ือศึกษาทักษะในการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัย  โดยใชสูตร  
t -  test  for Dependent sample (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. 2521: 99) 

 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. สถิติพ้ืนฐาน 
  1.1 คํานวณคาเฉลี่ยของคะแนน (Mean) โดยใชสูตรดังน้ี (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 
2526: 36) 
 

   
N
XX ∑

=  

 
 เม่ือ  X   แทน คาเฉลี่ย 
   X∑  แทน ผลรวมคะแนนทั้งหมด 
   N  แทน จํานวนนักเรียนในกลุม 
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  1.2  คํานวณคาความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชสูตรดังน้ี  
(บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. 2526: 55)  ดังน้ี 
 

   
)1(

)(..
22

−
∑−∑

=
NN

XXNDS  

 
 เม่ือ  S.D. แทน สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
   ∑ X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   ∑ X2 แทน ผลรวมของคะแนนยกกําลังสอง 
   N  แทน จํานวนคะแนนในกลุม 
 
 2. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดทักษะในการคิดวเิคราะห 
  2.1 คํานวณคาวามเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดทักษะในการคิดวิเคราะห 
ซ่ึงใชคาดัชนีความสอดคลองของขอสอบกับจุดประสงค (Content Validity) โดยใชสูตรดังน้ี (บุญเชิด  
ภิญโญอนันตพงษ. 2545: 179) 
 

   IOC   =     
N

R∑  

 
 เม่ือ  IOC แทน คาดัชนีความสอดคลองระหวางแบบทดสอบแตละขอกับ 
      จุดประสงค 
   ∑R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
   N  แทน ผูเชี่ยวชาญทัง้หมด 
 
  2.2 คํานวณคาความยากงายของแบบทดสอบวัดทักษะในการคิดวิเคราะห (Difficulty) 
โดยใชสูตรดังน้ี (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. 2526: 9) 
 

   P      =      
N
R  

 
  เม่ือ P แทน คาความยากงาย 
   R แทน จํานวนนักเรียนที่ทําขอน้ันถกู 
   N แทน จํานวนนักเรียนที่ทําขอน้ันทั้งหมด 
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  2.3 คํานวณหาคาอํานาจจําแนก (Discrimination) โดยใชวธิีการวเิคราะหสหสัมพันธ
แบบพอยดไบซีเรียล  (Point Biseserial / Correlation)  (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. 2521: 258)  
โดยใชสูตร 
 

   pq
S

MM
r

t

qp
pbis

−
=  

 
  เม่ือ    pbisr  แทน คาอํานาจจําแนกสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบพอยด           
      ไบซีเรียล 
   pM  แทน คาเฉลี่ยของคะแนนรวมในกลุมตอบถูก 
   qM  แทน คาเฉลี่ยของคะแนนรวมในกลุมตอบผิด 
   tS   แทน สวนเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนทั้งหมด 
   P  แทน สัดสวนของคนตอบถูก 
   Q  แทน 1 - p (สัดสวนของคนตอบผิด) 
   
  2.4  คํานวณหาคาความเชือ่ม่ันของแบบทดสอบวัดทักษะในการคิดวเิคราะหโดยใชวิธี
ของ คูเดอร - ริชารดสัน (Kuder - Richardson) จากสูตร KR - 20 (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. 
2521: 99) ดังน้ี 
 

   ttr     =   
1n

n
+ ⎥

⎥
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⎢
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pq1  

 
  เม่ือ ttr  แทน ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
   n แทน จํานวนขอของแบบทดสอบ 
   p แทน สัดสวนของคนที่ตอบถูกในแตละขอ 
   q แทน สัดสวนของคนที่ตอบผิดในแตละขอ 
    แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบทดสอบทั้งฉบับ 
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 3. สถิติที่ใชในการตรวจสอบสมมติฐาน   เปรียบเทยีบคะแนนความแตกตางของคะแนน 
เฉลี่ยจากแบบทดสอบเชิงปฏิบัตวิัดทักษะในการคิดวเิคราะหกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเลน
เกมการศึกษาประกอบภาพ โดยใช t - test  for Dependent Sample (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. 
2526: 99) โดยใชสตูร ดังน้ี  
 

     t    =    
DS

D n  

 
  เม่ือ t  แทน คาสถิตทิี่ใชใน  t - distribution 
   D  แทน คาความแตกตางของคะแนน 
   N  แทน จํานวนคูของคะแนน 
                      D   แทน คาเฉลี่ยของคะแนนความแตกตาง 
            DS   แทน ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคะแนนความแตกตาง 
   n  แทน จํานวนนักเรียน 
  



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  เพ่ือใหการวิเคราะหขอมูลและการแปลความหมายจากการวิเคราะหขอมูลไดจากการ
ทดลองเปนที่เขาใจตรงกัน ผูวิจัยกําหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
  N   แทน       จํานวนนักเรียนในกลุมทดลอง 
  X   แทน       คาเฉลี่ย 
  D   แทน       คาเฉลี่ยของผลตางคะแนน 
  S   แทน       ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
  Sd  แทน       ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตางของคะแนน 

  t  แทน       คาสถิติทีใ่ชพิจารณาในการแจกแจงแบบ t – distribution 
  **  แทน       มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
  p  แทน      คาความนาจะเปนทางสถิต ิ
   

การวิเคราะหขอมูล 
  การวิจัยคร้ังน้ีเปนการเปรียบเทียบทักษะในการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยกอนและหลัง
การจัดกิจกรรมการเลนเกมการศึกษาประกอบภาพ  ซ่ึงผลการวิเคราะหขอมูลผูวจัิยนําเสนอดังน้ี 
  ตอนที่  1   การเปรียบเทยีบทักษะในการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัด
กิจกรรมการเลนเกมการศึกษาประกอบภาพ   
  ตอนที่  2  การเปลี่ยนแปลงทักษะในการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรม
การเลนเกมการศึกษาประกอบภาพ   
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ตอนที่  1   การเปรียบเทียบทักษะในการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวยักอนและหลงัการจัดกิจกรรม
การเลนเกมการศึกษาประกอบภาพ   
 
ตาราง 5 การเปรียบเทียบทักษะในการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรม  
  การเลนเกมการศึกษาประกอบภาพ 
 

ทักษะในการคิดวิเคราะห กอนการทดลอง หลังการทดลอง D  Sd t p 

1.  ดานการสังเกต 5.50 1.35 7.29 1.20 1.73 0.59 11.35** .000 
2.  ดานการจําแนก 5.64 1.05 7.64 0.93 1.93 0.59 12.66** .000 

3. ดานการเปรียบเทียบ 6.71 1.05 8.43 1.02 1.73 0.59 11.35** .000 

4. ดานการคาดคะเน 5.29 1.25 7.29 1.27 2.00 0.53 14.60** .000 
5. ดานการเชื่อมโยง 4.29 1.22 6.21 1.05 1.93 0.46 16.24** .000 

รวม 27.43 5.92 36.86 5.47 9.32 2.76 13.07** .000 

 
  ผลการวิเคราะหพบวา  หลังการจัดกิจกรรมการเลนเกมการศึกษาประกอบภาพ  สงผลให
เด็กปฐมวัยมีทักษะในการคิดวิเคราะหสงูกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนเกมการศึกษาประกอบภาพ
มีการเปลี่ยนแปลงทักษะในการคิดวิเคราะหดานการเชื่อมโยง ดานการคาดคะเน ดานการจําแนก  
ดานการสังเกต  และดานการเปรียบเทียบ  สูงกวากอนกิจกรรมการเลนเกมการศกึษาประกอบภาพ
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 ทุกดาน  
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ตอนที่  2  การเปลี่ยนแปลงทักษะในการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมการเลน 
เกมการศึกษาประกอบภาพ   
 
ตาราง  6  การเปลี่ยนแปลงทักษะในการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมการเลน 
      เกมการศึกษาประกอบภาพจําแนกเปนรายดาน 
 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง การเปลี่ยนแปลง 
ทักษะในการคิดวิเคราะห 

X  S X  S X  S 

รอยละของการ
เปลี่ยนแปลง 

1.  ดานการสังเกต 5.50 1.35 7.29 1.20 1.73 0.59 31.45 

2.  ดานการจําแนก 5.64 1.05 7.64 0.93 1.93 0.59 34.22 

3. ดานการเปรียบเทียบ 6.71 1.05 8.43 1.02 1.73 0.59 25.78 
4. ดานการคาดคะเน 5.29 1.25 7.29 1.27 2.00 0.53 37.81 
5. ดานการเชื่อมโยง 4.29 1.22 6.21 1.05 1.93 0.46 44.99 

รวม 27.43 5.92 36.93 5.47 9.32 2.76 33.98 

 
  ผลการวิเคราะหพบวา ทักษะในการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมการ
เลนเกมการศกึษาประกอบภาพ มีทักษะในการคิดวิเคราะหเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 33.98 ของความสามารถ
พ้ืนฐานกอนการทดลอง  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา  เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการ
เลนเกมการศกึษาประกอบภาพมีการเปลี่ยนแปลงทักษะในการคิดวเิคราะหดานการเชื่อมโยงมาก
เปนอันดับแรก  รองลงมา  คือ  ดานการคาดคะเน  ดานการจําแนก  ดานการสังเกตตามลําดับ  และ
ดานการเปรียบเทียบมีการเปลี่ยนแปลงนอยเปนอันดับสุดทาย 
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ตาราง  7   ตวัอยางทักษะในการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเลน 
  เกมการศึกษาประกอบภาพเปนรายบุคคล 
 

คะแนน 
คนที ่ ทักษะในการคิดวิเคราะห 

กอน หลัง เปลี่ยนแปลง รอยละ 
ดานการสังเกต 4 6 2 50.00 
ดานการจําแนก 5 7 2 40.00 
ดานการเปรียบเทียบ 6 7 1 16.67 
ดานการคาดคะเน 5 7 2 40.00 

1 

ดานการเชื่อมโยง 3 5 2 66.67 

 รวม 23 32 9 39.13 

ดานการสังเกต 4 7 3 75.00 
ดานการจําแนก 6 8 2 33.33 
ดานการเปรียบเทียบ 7 8 1 14.29 
ดานการคาดคะเน 7 9 2 28.57 

2 

ดานการเชื่อมโยง 3 5 2 66.67 
 รวม 27 37 10 37.04 

 
  ผลการวิเคราะหตามตาราง 7 ปรากฏวา หลังการจัดกิจกรรมการเลนเกมการศึกษาประกอบภาพ
เด็กปฐมวัยมีการเปลี่ยนแปลงทักษะในการคิดวิเคราะหเปนรายบคุคลดังน้ี 
  นักเรียนคนที ่ 1 มีการเปลี่ยนแปลงทักษะในการคิดวเิคราะหโดยรวมเปนรอยละ 39.13  
ของความสามารถพ้ืนฐานเดิม   เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวามีการเปลี่ยนแปลงทักษะในการคิด
วิเคราะหในดานการเชื่อมโยงมากเปนอันดับแรก  รองลงมา  คือ ดานการสังเกต  ดานการจําแนก  
ดานการคาดคะเน และดานการเปรียบเทียบมีการเปลี่ยนแปลงนอยที่สุด 
  นักเรียนคนที ่ 2 มีการเปลี่ยนแปลงทักษะในการคิดวเิคราะหโดยรวมเปนรอยละ 37.04  
ของความสามารถพ้ืนฐานเดิม   เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวามีการเปลี่ยนแปลงทักษะในการคิด
วิเคราะหในดานการสังเกตมากเปนอันดับแรก  รองลงมา  คือ  ดานการเชื่อมโยง  ดานการจําแนก  
ดานการคาดคะเน  ตามลําดับ  และดานการเปรียบเทยีบมีการเปลีย่นแปลงนอยเปนอันดับสุดทาย 



บทที่ 5 
สรุปผล  อภิปราย  และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง   เพ่ือเปรียบเทยีบทักษะในการคิดวิเคราะหของเด็ก
ปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเลนเกมการศึกษาประกอบภาพ  ทั้งน้ีเพ่ือเปนประโยชนและ
เปนแนวทางสําหรับครู  ผูปกครอง  และผูที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย  ในการ
พิจารณาเลือกกิจกรรมที่จะชวยสงเสริมและพัฒนาการวัดทักษะในการคิดวิเคราะหสําหรับเด็กปฐมวัย
ไดอยางเหมาะสม  ซ่ึงลําดับขั้นตอนของการวิจัยและผลงานของการวิจัย  โดยสรุปดังน้ี 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 เพ่ือเปรียบเทยีบทักษะในการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรม 
การเลนเกมการศึกษาประกอบภาพ 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 เด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดกิจกรรมการเลนเกมการศึกษาประกอบภาพมีทักษะในการคิด
วิเคราะหหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง 
 

ความสําคญัของการวิจัย 
 ผลของการวิจัยคร้ังน้ีทําใหทราบถึงทักษะในการคิดวเิคราะหของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการเลนเกมการศึกษาประกอบภาพ เพ่ือสงเสริมใหเด็กปฐมวัยเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห
ดานการสังเกต  ดานการจําแนก  ดานการเปรียบเทียบ  ดานการคาดคะเน  และดานการเชื่อมโยง 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนเด็กปฐมวัยชาย-หญิง  อายุ 3 - 4  ป  ที่กําลังศึกษา
อยูในชั้นอนุบาลปที่ 1 ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2552  ของโรงเรียนเทศบาลวัดเขยีน  สังกัด
กองการศึกษา  เทศบาลนครพระนครศรอียุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จํานวน  84  คน 
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 กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนเด็กปฐมวัยชาย - หญิง อายุ 3 - 4 ป ที่กําลัง
ศึกษาอยูในชัน้อนุบาลปที่ 1 ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2552  ของโรงเรียนเทศบาลวัดเขยีน  
สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยธุยา โดยวิธีการเลือก
แบบหลายขั้นตอนจํานวน  15  คน   
 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย   
 1.  เกมการศกึษาประกอบภาพ  จํานวน  50  เกม   
 2.  แบบทดสอบวัดทักษะในการคิดวิเคราะหที่มีคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทั้งฉบับ .88 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีดําเนินการทดลองในภาคเรยีนที่ 1 ปการศึกษา 2552 ทําการทดลองเปน
เวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 5  วัน วันละ 20  นาที  ในชวงกิจกรรมเกมการศึกษา  เวลา 14.00 - 14.20 น.  
รวมระยะเวลาในการทดลองทั้งสิ้น  40  คร้ัง  ซ่ึงมีลําดับขั้นตอนดังน้ี 
 1. ผูวิจัยใชผลการทดสอบวัดทักษะในการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยในขั้นตอนการเลือก
กลุมตัวอยางเปนความสามารถในทักษะการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยกอนการทดลอง (Pretest) 
 2. ผูวิจัยทําการดําเนินการทดลองในการเลนเกมการศกึษาประกอบภาพ  ใชเวลาทดลอง 
8 สัปดาห สัปดาหละ  5 วัน วันละ 20 นาที  ในชวงกิจกรรมเกมการศึกษา  เวลา  14.00-14.20  น. 
รวมระยะเวลาในการทดลองทั้งสิ้น  40  คร้ัง   
 3. เม่ือดําเนินการทดลองครบ 8 สัปดาห ผูวิจัยทําการทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) 
กับกลุมตัวอยาง โดยใชแบบทดสอบวัดทักษะในการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยชุดเดียวกันกับ
แบบทดสอบที่ใชทดสอบกอนการทดลอง 
 4. นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบไปทําการวิเคราะหขอมูลดวยวธิีการทางสถิติเพ่ือตรวจสอบ
สมมติฐาน 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลมีขั้นตอนดังน้ี 
 1. หาคาสถิตพ้ืินฐานของทกัษะในการคดิวิเคราะหของเด็กปฐมวัย  โดยนําขอมูลไปหาคา 
คะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2. เปรียบเทียบความแตกตางของทักษะในการคิดวิเคราะหกอนและหลังการจัดกิจกรรม 
การเลนเกมการศึกษาประกอบภาพ เพ่ือศึกษาทักษะการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัย โดยใชสตูร    
t - test  for  Dependent samples  
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สรุปผลการวิจัย 
 เด็กปฐมวัยมีทักษะในการคิดวิเคราะหสูงกวากอนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนเกม
การศึกษาประกอบภาพ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือเปรียบเทยีบทักษะในการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยกอน
และหลังการเลนเกมการศึกษาประกอบภาพ ผลการวิจัยพบวา ทักษะการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัย
หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 01 ซ่ึงเปนไปตาม
สมมติฐานทีต่ัง้ไวและพบวา  ทักษะในการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมการเลน
เกมการศึกษาประกอบภาพ มีทักษะในการคิดวิเคราะหเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 33.98 ของความสามารถ
พ้ืนฐานกอนการทดลอง  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา  เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการ
เลนเกมการศกึษาประกอบภาพมีการเปลี่ยนแปลงทักษะในการคิดวเิคราะหดานการเชื่อมโยงมาก
เปนอันดับแรก  รองลงมา คือ ดานการคาดคะเน ดานการจําแนก ดานการสังเกตตามลําดับ และ
ดานการเปรียบเทียบมีการเปลี่ยนแปลงนอยที่สุด แสดงใหเห็นวา การจัดกิจกรรมการเลนเกม
การศึกษาประกอบภาพ   สงผลใหเด็กปฐมวัยมีทักษะในการคิดวิเคราะหสูงขึ้น ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจาก 
 1. เกมการศึกษาประกอบภาพ  เปนเกมทางการศึกษาที่ผูวิจัยสรางขึ้น  ซ่ึงเปนเกมที่เด็ก
ไดเลนกับวัสดุที่คุนเคยในรปูแบบใหม  ทําจากแผนใส  มีสีสันนาสนใจ  และเทคนิคการเลนที่เด็กไม
คุนเคยจึงชวยในการจูงใจ ทําใหเด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลนิตอบสนองตอความตองการของ
เด็ก ดังที่ ลัดดาวัลย กัณหสุวรรณ (2527: 2 - 3)  กลาววา  เกมทําใหเด็กไดผอนคลายความเครียด  
เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน  ทําใหเด็กเขาใจและจําบทเรียนไดดีขึ้น  ตลอดจนชวยใหเด็กรูจัก
ตัดสินใจและเกิดทักษะในการคิดแกปญหา ซ่ึงสอดคลองกับบุญโชติ นุมปาน (2537: 18) ไดกลาววา  
กิจกรรมการเลนที่ใชความสนุกสนานเพลิดเพลิน  ชวยฝกทักษะใหนักเรียนเกิดความคิดรวบยอดใน
สวนที่เรยีน  และสอดคลองกับที่  มหาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช (2537: 53) ไดกลาววา  เกมเปน
กิจกรรมที่มีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับการเราความสนใจและสรางความสนุกสนาน  เปนสื่อที่จะ
สงเสริมใหเกิดการเรียนรู  ชวยพัฒนาทกัษะตางๆ รวมทั้งการพัฒนาการคิดของเด็กอีกดวย   
 2. เกมการศกึษาประกอบภาพ ทาํใหเด็กปฐมวยัเกิดทกัษะในการคิดวิเคราะหดานการสังเกต  
ดานการจําแนก  ดานการเปรียบเทยีบ  ดานการคาดคะเน  และดานการเชื่อมโยง  เน่ืองจากเกม
การศึกษาประกอบภาพเอื้อโอกาสใหเด็กไดฝกคิด  ฝกสังเกต  ฝกการจําแนก  ฝกเปรียบเทียบ  ฝก
การคาดคะเน  และฝกการเชื่อมโยง  โดยใชประสาทสมัผัสในการมองสิ่งเดียวกันในหลายๆ ลักษณะ  
ทั้งในลักษณะที่ถูกซอนทับกัน  คิดจินตนาการสวนทีห่ายไป  สวนที่แยกออกจากกัน  สวนที่นํามา
ประกอบกัน และใชมโนภาพสรางสวนของภาพที่หายไปหรือนําชิ้นสวนตางๆ มาผสมเขาดวยกัน  
เปนการใหเด็กตองใชทักษะในการคิดวเิคราะห  ดังที่  บุญชู  สน่ันเสียง (2527: 438)  ไดกลาววา  
เกมการศึกษา (Didactic Game) เปนอุปกรณเคร่ืองชวยสอนที่จะชวยใหผูเรียนไดรับความพอใจ  
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และความสนุกสนาน  อีกทั้งยังทาทายที่จะใหเด็กเลนเสมอ  ชวยใหเด็กมีความพรอมในทุกๆ ดาน  
แตที่เนนเฉพาะ คือ สติปญญา เด็กไดฝกใชประสาทสัมผัสกับกลามเนื้อมือ  ฝกสังเกต  เปรียบเทียบ
ในเรื่องรูปทรง  จํานวน  ประเภท  และฝกคิดหาเหตุผล  ซ่ึงสอดคลองกับ อุษา กลแกม  (2533: 20)  
ไดกลาวถึงจุดประสงคของการจัดเกมการศึกษาชวยใหผูเลนบรรลุเปาหมายอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยางได  คือ  สามารถจําแนกดวยสายตา  คิดหาเหตุผล  คิดแกปญหา  แยกประเภท  จําแนกเสียง  
หาความสัมพันธ ใหสังเกตเปรียบเทียบรูปภาพและวัสดุสิ่งของตางๆ ใชความคิดอยางมีเหตุผล   
การตัดสินใจแกปญหา  และเปนการเตรียมความพรอมไปสูการอานและการเขยีน  เชนเดียวกับ
งานวิจัยของ  นฤมล  ปนดอนทอง  (2544: 52) ไดศึกษาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยทีไ่ดรับ
การเลนเกมสรางมโนทัศนดานจํานวน  กับเด็กปฐมวยัอายุ 5 - 6 ป  จํานวน 30 คน โดยแบงเปน    
2 กลุม  ซ่ึงกลุมทดลองไดรับการเลนเกมสราง  มโนทัศนดานจํานวน  และกลุมควบคุมไดรับการเลน
ปกติ ผลปรากฏวา  เด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการเลนเกมสรางมโนทัศนดานจํานวนและเด็กปฐมวัยที่ไดรับ
การเลนปกติ  มีการคิดเชิงเหตุผลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ  0.1   
 ดังน้ันจึงสรุปไดวา เกมการศึกษาประกอบภาพเปนสิ่งที่ชวยใหเด็กปฐมวัยไดพัฒนาทักษะ
ในการคิดวิเคราะหในแตละดาน  ไดแก  ดานการสังเกต  ดานการจําแนก  ดานการเปรียบเทียบ  
ดานการคาดคะเน  และดานการเชื่อมโยงไดดี  เพราะฉะนั้นครูและผูมีหนาที่ที่เก่ียวของกับการจัด
กิจกรรมสาํหรับเด็กปฐมวัยควรใหความสนใจในเร่ืองการเลนเกมการศึกษาประกอบภาพ เพ่ือสงเสริม
ใหเด็กเกิดทักษะการเรียนรูไปสูการพัฒนาทักษะในการคดิวิเคราะหใหสูงขึ้นไดอยางมีประสิทธภิาพ  

 
ขอสังเกตทีไ่ดรับจากการวิจัย 
 1.  สัปดาหแรก  เด็กตองปรับตวัในการเลนเกมการศึกษาประกอบภาพ  เน่ืองจากเปนเกม
รูปแบบใหมและมีจํานวนหลายเกม  ซ่ึงแตละเกมทําจากแผนใสมาประกอบกันหลายแผน  ทําใหเด็ก
เกิดความตื่นเตนและสนใจเกมอยางมาก  ตองการศึกษาความแปลกใหมของเกม  ในการเลนเกม
เด็กไดเลนรวมกันเปนกลุมทําใหเกิดความคิดที่หลากหลาย  เด็กบางกลุมไมมีความม่ันใจในการ
ประกอบภาพ  บางคนอยากเลนคนเดียวไมยอมแบงเพ่ือนในกลุม ผูวิจัยจึงตองใชเวลาในการอธิบาย
วิธีเลนและตองเขาไปรวมเลนกับเด็กแตละกลุมดวย สปัดาหที่ 2  เด็กแตละกลุมเขาใจวธิีการเลนเกม
มากขึ้น แตผูวิจัยยังตองอธบิายวธิีการเลนกับเด็กบางกลุมเน่ืองจากเด็กยังใหคงความสนใจกับความ
แปลกใหมของเกม  แตละสัปดาหทุกกลุมจะตองผลัดเปลี่ยนกันเลนเกมที่ผูวิจัยจัดไวจนครบทกุเกม 
สัปดาหที่ 3  เปนตนไปทุกกลุมสามารถเลนเกมรวมกันไดเปนอยางดี  สามารถบอกภาพที่ประกอบ
ได  และผลัดเปลี่ยนกันเลนเกมตามขอตกลงไดถูกตอง รูจักการแบงปน  ตลอดจนมีความรับผดิชอบ
ในการเลนและสามารถเก็บเขาที่ไดเรียบรอย   
 2. ในการเลนเกมเปนกลุมเด็กแตละคนมีความคิดตางกันและอยากสรางผลงานดวยตนเอง  
ผูวิจัยตองสรางความเขาใจในการเลนรวมกันจนเด็กเกิดการยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  และ
สามารถเลนรวมกันไดอยางมีความสุข  การสรางผลงานจึงประสบความสําเร็จ 
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 3. เม่ือเลนเกมเสร็จในแตละคร้ัง มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณวาวนัน้ีกลุมของตนเอง
เลนเกมอะไร กลุมอ่ืนเลนเกมอะไร มีภาพใด รูปรางอยางไร สีอะไร แสดงใหเห็นถึงการมีปฏิสัมพันธ
ที่ดีตอตนเองและผูอ่ืน  เกิดทักษะทางความคิดที่หลากหลาย 
 4. ทุกสัปดาหที่ผูวิจัยแนะนาํเกมใหม  เด็กจะมีความตืน่เตนดีใจและมีความกระตอืรือรนใน
การเลนเกม 
 5. เด็กไดกลับไปเลาใหผูปกครองฟงเก่ียวกับการเลนเกมการศึกษาประกอบภาพทีผู่วิจัย
สรางขึ้น  ทําใหผูปกครองมีความสนใจและอยากมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมของโรงเรียน 

 
ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
 1. กอนใหเด็กเลนเกมครูควรมีความม่ันใจวาเด็กมีความเขาใจวธิีการเลนเกมเปนอยางดี  
หากพบวาเด็กยังไมเขาใจหรือมีปญหาควรเขาไปมีสวนรวมกับการเลนของเด็ก 
 2. ครูควรสรางบรรยากาศทีเ่ต็มไปดวยความเปนกันเอง  พรอมทั้งกระตุนและเปดโอกาส
ใหเด็กคิดวิเคราะหในดานการสังเกต   การจําแนก  การเปรียบเทียบ  การคาดคะเน  และการเชือ่ม
โชงระหวางเลนเกมเพ่ือจะสงผลใหเด็กไดมีพัฒนาการจากการเลนเกมอยางเต็มศักยภาพ 
 3. ควรมีการศึกษาพัฒนาการทักษะในการคิดวเิคราะหของเด็กเปนรายบุคคล  จะทําใหครู  
ผูปกครอง และผูที่เก่ียวของ  ทราบถึงศักยภาพของตัวเด็กอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาเด็กเปน
รายบุคคล แตการสรุปผลจะตองพิจารณาใหรอบคอบวามีองคประกอบใดทีค่วรคํานึงถึงในการกระตุน
และสงเสริมทกัษะในการคดิวิเคราะหแตละดาน 
 4. เม่ือสิ้นสุดการทดลองควรนําเกมการศึกษาประกอบภาพจัดไวในมุมหน่ึงของหองเรียน  
เพ่ือใหเด็กไดเลนและฝกฝนทักษะตอไป 
 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัย 
 1. ควรมีการศึกษาทักษะในการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดกิจกรรมการเลน
เกมการศึกษาประกอบภาพในระดับชั้นอ่ืนๆ  เชน  ชั้นอนุบาลปที่  2  ชั้นอนุบาลปที่ 3  เปนตน 
 2.  ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมการเลนเกมการศึกษาประกอบภาพ  ที่มีผลตอความ 
สามารถของเด็กปฐมวัยดานอ่ืนๆ เชน พัฒนาการทางดานความคิดสรางสรรค ความสามารถทาง
คณิตศาสตร  ความสามารถทางภาษา  และความสัมพันธทางสังคม พฤติกรรมความรวมมือ เปนตน 
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คูมือดําเนินการทดสอบวัดทักษะในการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัย (อายุ  3 - 4  ป) 
 

 
1.  คําชี้แจง 
 1.1  แบบทดสอบนี้เปนแบบทดสอบวัดทกัษะในการคดิวิเคราะหของเด็กปฐมวัย ชั้น
อนุบาลปที่ 1 (อายุ 3 - 4  ป) 
 1.2  แบบทดสอบนี้มีทั้งหมด 5 ชุด เปนแบบทดสอบประเภทคําถามเชิงรูปภาพที่เปนรูป
ภาพเหมือนจริงและรูปเลขาคณิต  จํานวน  5  ชุด 
 1.3  การดําเนินการทดสอบ  ผูดําเนินการทดสอบจะทดสอบดวยตนเองโดยอธิบายวิธีการ
ทําแบบทดสอบและดําเนินการทดสอบทลีะขอ  และมีผูชวยดําเนินการทดสอบชวยดูแล  และอํานวย
ความสะดวกใหผูรับการทดสอบไดทําแบบทดสอบอยางถูกตองตามคําส่ังและขั้นตอ ซ่ึงการทดสอบ
จะทดสอบวันละ 1 ชุด โดยเรียงลําดับจากชุดที่ 1-5  รวมระยะเวลาในการทดสอบ 5 วัน เม่ือทําการ
ทดสอบครบ 5 ชุดแลว นําแบบทดสอบมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑ 
 
2.  คําแนะนําในการใชแบบทดสอบ 
 2.1  ลักษณะทั่วไปของแบบทดสอบ  ประกอบดวยแบบทดสอบจํานวน  5  ชุด  ดังน้ี 
  ชุดที่ 1  แบบทดสอบวัดทักษะในการคิดวิเคราะหดานการสังเกต     
  ชุดที่ 2  แบบทดสอบวัดทักษะในการคิดวเิคราะหดานการจําแนก   
  ชุดที่ 3  แบบทดสอบวัดทักษะในการคิดวเิคราะหดานการเปรียบเทียบ  
  ชุดที่ 4  แบบทดสอบวัดทักษะในการคิดวเิคราะหดานการคาดคะเน  
  ชุดที่ 5  แบบทดสอบวัดทักษะในการคิดวเิคราะหดานการเชื่อมโยง  
 2.2  การตรวจใหคะแนน 
  2.2.1  ขอที่กากบาท ( )  ถูก  ให  1  คะแนน 
  2.2.2  ขอที่กากบาท ( )  ผิด  หรือไมไดกากบาท ( )  หรือกากบาท  ( )  เกิน
กวาภาพ  หรือ  1  ขอ  ใหคะแนน  0  คะแนน 
 2.3  การเตรียมตัวกอนทดสอบ 
  2.3.1  สถานที่สอบควรเปนหองเรียนที่มีสภาพแวดลอมทั้งภายในหองเรียน  และนอก
หองเรียนเอ้ืออํานวยตอผูรับการทดสอบ  เชน  โตะ  เกาอ้ี  มีขนาดพอเหมาะกับผูรับการทดสอบ  
จัดไดอยางเหมาะสม  มีแสงสวางเพียงพอ  ไมมีเสียงดังรบกวน 
  2.3.2  ผูดําเนินการทดสอบตองศึกษาคูมือในการประเมินใหเขาใจกระบวนการในการ
ทดสอบท้ังหมดเพ่ือใหเกิดความชํานาญในการใชแบบทดสอบ  กอนการทดสอบผูดําเนินการทดสอบ
ตองอธิบายขั้นตอนและทําตัวอยางใหผูรับการทดสอบดูไปพรอม ๆ กัน 
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  2.3.3  อุปกรณที่ใชในการทดสอบ 
    ผูดําเนินการทดสอบเตรียมอุปกรณ  ดังน้ี 
    1.  คูมือดําเนินการทดสอบ 
    2.  แบบทดสอบ 
    3.  สีเทียน  หรือดินสอดําสําหรับการทดสอบ 
   4.  นาฬิกาจับเวลา  1  เรือน 
 2.4  ขอปฏิบัติในการทดสอบ 
  2.4.1  ผูดําเนินการทดสอบอานคําส่ังใหผูเขารับการทดสอบฟงชา ๆ และชัดเจน  
ขอละ 2 คร้ัง 
  2.4.2  ใหผูเขารับการทดสอบใชเวลาทําแบบทดสอบคําถามเชิงรูปภาพ  และภาษา
ตามระยะเวลาที่กําหนดไว 
 2.5  ระยะเวลาที่ใชในการทดสอบ 
  2.5.1  ใหผูเขารับการทดสอบใชเวลาทําแบบทดสอบกําหนดขอละ  1  นาที 
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ชุดที่  1   
แบบทดสอบวัดทักษะในการคิดวิเคราะห 

ดานการสังเกต 
 

ชื่อ.................................................................................................. 
ชั้นอนุบาลปที ่ 1............................................................................ 
วันที่ทําการทดสอบ........................................................................ 
ผูดําเนินการทดสอบ....................................................................... 
คะแนนที่ได.................................................................................... 
 
ขอ ........................... 
 
พูด : เด็กๆ สังเกตที่แบบทดสอบมีรูปภาพอะไรบาง  (เด็กตอบคําถาม) 
พูด : เด็กๆ สังเกตในชองแรกแลวคิดวาเปนรูปอะไร (เด็กตอบคําถาม) 
 : เด็กๆ ลากเสนตามรอยประลงในทุกชอง  
พูด : ในชองทายใหเด็ก ๆ เขยีนเครื่องหมายกากบาท (X)  ดวยตนเอง 
ปฏิบัต ิ : เด็กเขียนเครือ่งหมายกากบาท (X) ในชองสุดทาย  ครูเดินดูความถกูตอง 
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หนา  องุน 
 
 
ขอ ปลา   
 
พูด  : เด็ก ๆ เปดหนาองุน  ดูที่ขอปลา  (นํากระดาษปดขอดานลางไว)  ฟงคําส่ัง 
คําชี้แจง  : กากบาท (X)  ทับภาพที่เหมือนกับภาพซายมือ (พูดซํ้าอีก 1 คร้ัง) 
ปฏิบัต ิ  : เด็กเขียนเครือ่งหมายกากบาท (X)  ทับภาพตามคําส่ัง 
 

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
ขอ กบ  
 

พูด  : เด็ก ๆ เลื่อนกระดาษออก  แลวดูที่ขอกบ  ฟงคําส่ัง 
คําชี้แจง  : กากบาท (X)  ทับภาพที่เหมือนกับภาพซายมือ (พูดซํ้าอีก 1 คร้ัง) 
ปฏิบัต ิ  : เด็กเขียนเครือ่งหมายกากบาท (X)  ทับภาพตามคําส่ัง 
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ชุดที่  2   
แบบทดสอบวัดทักษะในการคิดวิเคราะห 

ดานการจําแนก 
 

ชื่อ.................................................................................................. 
ชั้นอนุบาลปที ่ 1............................................................................ 
วันที่ทําการทดสอบ........................................................................ 
ผูดําเนินการทดสอบ....................................................................... 
คะแนนที่ได.................................................................................... 
 
ขอ ........................... 
 
พูด : เด็ก ๆ ดูที่แบบทดสอบมีรูปภาพอะไรบาง  (เด็กตอบคําถาม) 
พูด : เด็ก ๆ ดูในชองแรกแลวคิดวาเปนรูปอะไร (เด็กตอบคําถาม) 
 : เด็ก ๆ ลากเสนตามรอยประลงในทุกชอง  
พูด : ในชองทายใหเด็ก ๆ เขียนเครื่องหมายกากบาท (X)  ดวยตนเอง 
ปฏิบัต ิ : เด็กเขียนเครือ่งหมายกากบาท (X) ในชองสุดทาย  ครูเดินดูความถกูตอง 
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หนา  ดินสอ  
 
 
ขอ พริก    
 
พูด  :       เด็ก ๆ เปดหนาดินสอ  ดูที่ขอพริก  (นํากระดาษปดขอดานลางไว)  ฟงคําส่ัง 
คําชี้แจง  :       กากบาท (X)  ทับภาพที่ไมเขาพวก (พูดซํ้าอีก 1 คร้ัง) 
ปฏิบัต ิ  :       เด็กเขียนเครื่องหมายกากบาท (X)  ทับภาพตามคําส่ัง 
 

 
 
 
 
 

   

 
 

ขอ แตงกวา   
 

พูด  :       เด็ก ๆ เลื่อนกระดาษออก แลวดูที่ขอแตงกวา  ฟงคําส่ัง 
คําชี้แจง  :       กากบาท (X)  ทับภาพที่ไมเขาพวก (พูดซํ้าอีก 1 คร้ัง) 
ปฏิบัต ิ  :       เด็กเขียนเครื่องหมายกากบาท (X)  ทับภาพตามคําส่ัง 
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ชุดที่  3 
แบบทดสอบวัดทักษะในการคิดวิเคราะห 

ดานการเปรียบเทียบ 
 

ชื่อ.................................................................................................. 
ชั้นอนุบาลปที ่ 1............................................................................ 
วันที่ทําการทดสอบ........................................................................ 
ผูดําเนินการทดสอบ....................................................................... 
คะแนนที่ได.................................................................................... 
 
ขอ ........................... 
 
พูด : เด็ก ๆ ดูที่แบบทดสอบมีรูปภาพอะไรบาง  (เด็กตอบคําถาม) 
พูด : เด็ก ๆ ดูในชองแรกแลวคิดวาเปนรูปอะไร (เด็กตอบคําถาม) 
 : เด็ก ๆ ลากเสนตามรอยประลงในทุกชอง  
พูด : ในชองทายใหเด็ก ๆ เขียนเครื่องหมายกากบาท (X)  ดวยตนเอง 
ปฏิบัต ิ : เด็กเขียนเครือ่งหมายกากบาท (X) ในชองสุดทาย  ครูเดินดูความถกูตอง 
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หนา  รม   
 
 
ขอ  ลิง       
 
พูด  : เด็ก ๆ เปดหนารม  ดูที่ขอลิง  (นํากระดาษปดขอดานลางไว)  ฟงคําส่ัง 
คําชี้แจง  : กากบาท (X)  ทับภาพที่เลก็ที่สุด (พูดซํ้าอีก 1 คร้ัง) 
ปฏิบัต ิ  : เด็กเขียนเครือ่งหมายกากบาท (X)  ทับภาพตามคําส่ัง 
 

 
 
 
 
 

   

 
 
 
ขอ ปลาวาฬ  
 
พูด  : เด็ก ๆ เลื่อนกระดาษออก แลวดูทีข่อปลาวาฬ  ฟงคําส่ัง 
คําชี้แจง  : กากบาท (X)  ทับภาพที่เลก็ที่สุด (พูดซํ้าอีก 1 คร้ัง) 
ปฏิบัต ิ  : เด็กเขียนเครือ่งหมายกากบาท (X)  ทับภาพตามคําส่ัง 
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ชุดที่  4   
แบบทดสอบวัดทักษะในการคิดวิเคราะห 

ดานการคาดคะเน 
 

ชื่อ.................................................................................................. 
ชั้นอนุบาลปที ่ 1............................................................................ 
วันที่ทําการทดสอบ........................................................................ 
ผูดําเนินการทดสอบ....................................................................... 
คะแนนที่ได.................................................................................... 
 
ขอ ........................... 
 
พูด : เด็ก ๆ ดูที่แบบทดสอบมีรูปภาพอะไรบาง  (เด็กตอบคําถาม) 
พูด : เด็ก ๆ ดูในชองแรกแลวคิดวาเปนรูปอะไร (เด็กตอบคําถาม) 
 : เด็ก ๆ ลากเสนตามรอยประลงในทุกชอง  
พูด : ในชองทายใหเด็ก ๆ เขียนเครื่องหมายกากบาท (X)  ดวยตนเอง 
ปฏิบัต ิ : เด็กเขียนเครือ่งหมายกากบาท (X) ในชองสุดทาย  ครูเดินดูความถกูตอง 
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หนา  จิงโจ    
 
 
ขอ กลอง    
 
พูด : เด็ก ๆ เปดหนาจิงโจ  ดูที่ขอกลอง  (นํากระดาษปดขอดานลางไว)  ฟงคําส่ัง 
คําสั่ง : ถาตัดตนไมแลวตนไมจะเปนอยางไร  ใหเด็ก ๆ กากบาท (X)  (พูดซํ้าอีก 1 คร้ัง) 
ปฏิบัต ิ : เด็กเขียนเครือ่งหมายกากบาท (X)  ทับภาพตามคําส่ัง 
 

 
 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
ขอ ขลุย   
 

พูด : เด็ก ๆ เลื่อนกระดาษออก แลวดูทีข่อขลุย  ฟงคําส่ัง 
คําสั่ง : ถาเด็ก ๆ ไมอาบนํ้าแลวจะเปนอยางไร  ใหเด็ก ๆ กากบาท (X)  (พูดซํ้าอีก 1 คร้ัง) 
ปฏิบัต ิ : เด็กเขียนเครือ่งหมายกากบาท (X)  ทับภาพตามคําส่ัง 
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ชุดที่  5   
แบบทดสอบวัดทักษะในการคิดวิเคราะห 

ดานการเชื่อมโยง 
 

ชื่อ.................................................................................................. 
ชั้นอนุบาลปที ่ 1............................................................................ 
วันที่ทําการทดสอบ........................................................................ 
ผูดําเนินการทดสอบ....................................................................... 
คะแนนที่ได.................................................................................... 
 
ขอ ........................... 
 
พูด : เด็ก ๆ สังเกตที่แบบทดสอบมีรูปภาพอะไรบาง  (เด็กตอบคําถาม) 
พูด : เด็ก ๆ สังเกตในชองแรกแลวคิดวาเปนรูปอะไร  (เด็กตอบคําถาม) 
 : เด็ก ๆ ลากเสนตามรอยประลงในทุกชอง  
พูด : ในชองทายใหเด็ก ๆ เขียนเครื่องหมายกากบาท (X)  ดวยตนเอง 
ปฏิบัต ิ : เด็กเขียนเครือ่งหมายกากบาท (X) ในชองสุดทาย  ครูเดินดูความถกูตอง 
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หนา    นาฬิกา  
 
 
 
ขอ ไก    
 
พูด : เด็ก ๆ เปดหนานาฬิกา  ดูที่ขอไก  ฟงคําส่ัง 
คําสั่ง : เด็ก ๆ กากบาท ( )  ทับภาพที่มีความสัมพันธกันเหมือนกับคูแรก 
  (พูดซํ้าอีก 1 คร้ัง) 
ปฏิบัต ิ : เด็กเขียนเครือ่งหมายกากบาท (X)  ทับภาพตามคําส่ัง 
 
 
 
 

                   ? 
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ภาคผนวก  ข 
 

 - คูมือการจัดกิจกรรมการเลนเกมการศึกษาประกอบภาพสําหรับเด็กปฐมวยั  
     อายุ 3 - 4  ป) 

 -   แผนการจัดกิจกรรมการเลนเกมการศึกษาประกอบภาพ 
 -   ตัวอยางภาพประกอบเกมการศึกษาประกอบภาพ 
 -   ภาพการจัดกิจกรรมการเลนเกมการศึกษาประกอบภาพ 
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คูมือการจัดกิจกรรมการเลนเกมการศึกษาประกอบภาพ 
สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 4 ป) 

 
1.  คําชี้แจง 
 เกมการศึกษาประกอบภาพ เปนเกมที่มีกฎกติกาและวธิีการเลนที่เด็กสามารถเลนคนเดียว
และเลนเปนกลุมได  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเลนไดใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการสังเกต  จําแนก  
เปรียบเทียบ  คาดคะเน  ในเรื่องสี  ขนาด  รูปราง  ปริมาณ  ซ่ึงผูวิจัยจัดทําขึ้นโดยยึดแนวทางของ
คูมือในการจัดเกมการศึกษา  รวมทั้งยึดความเหมาะสมสอดคลองกับพัฒนาการและความสนใจของ
เด็ก  ซ่ึงมีเกมการศึกษาประกอบภาพ 10 ประเภท ใน 1 ประเภท จะประกอบดวย 5 เกม ลักษณะ
ของเกมทําจากแผนใสขนาด 6 6 เซนติเมตร  ทําบตัรภาพยอยเพื่อนํามาประกอบภาพ  โดยการ
ซอนภาพเพื่อใหเกิดภาพทีส่มบูรณ 1 ภาพ จะตองอาศยับตัรภาพยอยตางๆ จากแผนใสจํานวน 4  ชิ้น  
มาประกอบกันจนไดภาพที่มีความหมายและเปนภาพที่สมบูรณ บัตรภาพยอยเพ่ือนํามาประกอบ
ภาพจะมีลักษณะเปนบตัรภาพที่เด็กสามารถหยิบไดสะดวก  
 การจัดกิจกรรมการเลนเกมการศึกษาประกอบภาพในหนึ่งสัปดาห ผูวิจัยจะนําเกมการศึกษา
ประกอบภาพวางใหเด็กไดเลนสัปดาหละ  9  เกม  ซ่ึงในหนึ่งวันผูเลนจํานวน 5 กลุม กลุมละ 3  คน  
จะไดเลนเกมที่ผูวิจัยสรางขึน้วันละ 1 เกม  และเม่ือเลนเสร็จแลวสามารถเลือกเลนเกมการศึกษา
ประกอบภาพเกมอ่ืนไดตามความสนใจ  และในสัปดาหที ่2  ผูวิจัยจะยกเกมการศึกษาประกอบภาพออก  
3  เกม  เพ่ือนําเกมชุดใหมเขามาเพ่ิมทดแทนไปเร่ือย ๆ ทําเชนนี้จนครบ  8  สัปดาห  ซ่ึงผูเลนจะ
ไดเลนเกมครบท้ังหมด  50  เกม  โดยครูจะเปนผูแนะนําการเลนเกมและจะแนะนําใหมทุกคร้ังที่เลน 
 

2.  จุดประสงค 
 2.1  เพ่ือสงเสริมทักษะดานการสังเกต จําแนก เปรียบเทียบ คาดคะเน และการเชือ่มโยง 
 2.2  เพ่ือใหเด็กคิดวิเคราะหในการตัดสินใจ  และแกไขปญหา 
 2.3  เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
 2.4  เพ่ือใหเด็กมีปฏิสัมพันธที่ดีและสามารถอยูรวมกันกับผูอ่ืนได 
 2.5  เพ่ือใหเด็กยอมรับกฎกติกาและมีเจตคติที่ดีตอการเลนเกม 
 

3.  การจัดกิจกรรม 
 3.1 แนะนําใหเด็กรูจักชื่อเกมใหม  และวิธีการในการเลนเกมแตละเกมโดยการสสาธิตหรือ
อธิบายและเปดโอกาสใหเด็กซักถามจนเขาใจกอนที่เด็กจะเลนเกม 
 3.2  ในขณะที่เด็กเลนเกม  ครูเปนเพียงผูแนะนํา  และอาจเขารวมเลนกับเด็ก  หากสังเกต
วาเด็กยังไมเขาใจวธิีการเลนหรือมีปญหาในการเลน 
 3.3  เม่ือเด็กเลนเกมเสร็จแลวใหเด็กอธิบายผลงานของตนเอง และเกบ็เกมเขาทีใ่ห
เรียบรอยทุกคร้ัง 
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4.  การประเมินผล 
 4.1  สังเกตการเลนเกม 
 4.2  สังเกตพฤติกรรมเด็กในขณะที่เด็กเลนเปนกลุมกับเพ่ือน 
 4.3  สังเกตการณเก็บเกมเขาที่ใหเรียบรอย 
 
5.  ขอเสนอแนะ 
 เม่ือสิ้นสุดการเลนเกม ครูไมควรใหความสําคัญในการแพชนะของเด็ก เพราะเกมมีกฎ
กติกาที่ทําใหเด็กเรียนรูการแพชนะ  รูจักแบงปนรอคอย  รวมทั้งเรียนรูทักษะทางสังคม 
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แผนการจัดกิจกรรมการเลนเกมการศึกษาประกอบภาพ 

สัปดาหที่   1 
 
จุดมุงหมาย 
 1.  เพ่ือสงเสริมทักษะดานการสังเกต  จําแนก  เปรียบเทียบ  คาดคะเน  และการเชื่อมโยง 
 2.  เพ่ือใหเด็กคิดวิเคราะหในการตัดสินใจและแกไขปญหา 
 3.  เพ่ือสงเสริมความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
 4.  เพ่ือใหเด็กมีปฏิสัมพันธที่ดีและสามารถอยูรวมกันกับผูอ่ืนได 
 5.  เพ่ือใหเด็กยอมรับกฎกติกาและมีเจตคติที่ดีตอการเลนเกม 
 
วัสดุ - อุปกรณ 
 1.  บัตรภาพยอยที่ทําจากแผนใสขนาด  6 6  เซนติเมตร  จํานวน  9  เกม   
  -  เกมที่  1 ดอกกุหลาบ 
  -  เกมที่  2 ดอกทานตะวนั 
  -  เกมที่  3 ดอกมะลิ 
  -  เกมที่  4 ดอกบัว 
  -  เกมที่  5 ดอกเข็ม 
  -  เกมที่  6 สม 
  -  เกมที่  7 สับประรด 
  -  เกมที่  8 สตอเบอรี ่
  -  เกมที่  9 มังคุด 
 
ข้ันตอนในการดําเนินกิจกรรม 
 1.  ข้ันนํา  
  1.1  ครูแนะนําเกมการศึกษาประกอบภาพแตละประเภทและอธบิายรายละเอียด 
ของเกม 
 2.  ข้ันดําเนินการ 
  2.1  เด็กแบงกลุมเลนเกมการศกึษาประกอบภาพ กลุมละ 3  คน 
  2.2 เด็กแตละกลุมเลนเกมทีค่รูจัดไวใหและเม่ือเลนเสร็จแลวสามารถหยิบเกม
การศึกษาประกอบภาพเกมอ่ืนที่วางอยูบนชั้นมาเลนไดอีก 
  2.3 เม่ือเด็กเลนเกมเสร็จแลวใหอธบิายผลงานของตนเองและเก็บเกมเขาที่ให
เรียบรอยทุกคร้ัง 
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 3.  ข้ันสรุป 
  3.1 เด็กและครูรวมกันสรุปกิจกรรมการเลนเกมการศึกษาประกอบภาพ    
 
การประเมินผล 
 1.  สังเกตทกัษะดานการสังเกต  จําแนก  เปรียบเทยีบ  คาดคะเน  และการเชื่อมโยง 
 2.  สังเกตการคิดวิเคราะหในการตัดสินใจและแกไขปญหา 
 3.  สังเกตความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
 4.  สังเกตการมีปฏิสัมพันธที่ดีและสามารถอยูรวมกันกับผูอ่ืนได 
 5.  สังเกตการยอมรับกฎกติกาและมีเจตคติที่ดีตอการเลนเกม 
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แผนการจัดกิจกรรมการเลนเกมการศึกษาประกอบภาพ 

สัปดาหที่   2 
 
จุดมุงหมาย 
 1.  เพ่ือสงเสริมทักษะดานการสังเกต  จําแนก  เปรียบเทียบ  คาดคะเน  และการเชื่อมโยง 
 2.  เพ่ือใหเด็กคิดวิเคราะหในการตัดสินใจและแกไขปญหา 
 3.  เพ่ือสงเสริมความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

 4.  เพ่ือใหเด็กมีปฏิสัมพันธที่ดีและสามารถอยูรวมกันกับผูอ่ืนได 
 5.  เพ่ือใหเด็กยอมรับกฎกติกาและมีเจตคติที่ดีตอการเลนเกม 
 
วัสดุ - อุปกรณ 

 1. บัตรภาพยอยที่ทําจากแผนใสขนาด  6 6  เซนติเมตร  จํานวน  9  เกม   
  -  เกมที่  6 สม 
  -  เกมที่  7 สับปะรด 
  -  เกมที่  8 สตอเบอรี ่
  -  เกมที่  9 มังคุด 
  -  เกมที่  10 แตงโม 
  -  เกมที่  11 ชาง 
  -  เกมที่  12 มา 
  -  เกมที่  13 หมู 
  -  เกมที่  14 แมว 
 
ข้ันตอนในการดําเนินกิจกรรม 
 1.  ข้ันนํา  
  1.1  ครูแนะนําเกมการศึกษาประกอบภาพแตละประเภท  โดยนําเกมเกายกออกไป  
5  เกมและเพ่ิมเกมใหมเขามาพรอมอธิบายรายละเอียดของเกม   
 2.  ข้ันดําเนินการ 
  2.1  เด็กแบงกลุมเลนเกมการศึกษาประกอบภาพ กลุมละ 3  คน 
  2.2  เด็กแตละกลุมเลนเกมที่ครูจัดไวใหและเม่ือเลนเสร็จแลวสามารถหยิบเกม
การศึกษาประกอบภาพเกมอ่ืนที่วางอยูบนชั้นมาเลนไดอีก 
  2.3  เม่ือเด็กเลนเกมเสร็จแลวใหอธบิายผลงานของตนเองและเก็บเกมเขาที่ให
เรียบรอยทุกคร้ัง 
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 3.  ข้ันสรุป 
  3.1 เด็กและครูรวมกันสรุปกิจกรรมการเลนเกมการศึกษาประกอบภาพ    
 
การประเมินผล 
 1.  สังเกตทกัษะดานการสังเกต  จําแนก  เปรียบเทยีบ  คาดคะเน  และการเชื่อมโยง 
 2.  สังเกตการคิดวิเคราะหในการตัดสินใจและแกไขปญหา 
 3.  สังเกตความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

 4.  สังเกตการมีปฏิสัมพันธที่ดีและสามารถอยูรวมกันกับผูอ่ืนได 
 5.  สังเกตการณยอมรับกฎกติกาและมีเจตคตทิี่ดีตอการเลนเกม 
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ภาพประกอบ 2  ตัวอยางเกมการศึกษาประกอบภาพ 
ประเภทดอกไมแสนสวย 

 

 มี  5  เกม  ซ่ึงจะมีภาพดอกไมแสนสวยที่สมบูรณจากการประกอบภาพ 4  ภาพ  
 ดังตัวอยาง 
                     ภาพหลัก          ภาพยอย           ภาพยอย           ภาพยอย           ภาพยอย 
 
 
เกมที่ 1    
 

  

เกมที่  2 
 

 

 
เกมที่  3 
 

 

เกมที่  4 
 

 
 

เกมที่  5 
 
 
 

อุปกรณ บัตรภาพยอยที่ทําจากแผนใสขนาด  6 6  เซนติเมตร   จํานวน  20  ชิ้น 
จํานวนผูเลน   3  คน 
วิธีการเลน  
 1.  ครูแนะนําเกมการศึกษาประกอบภาพแตละประเภทและอธิบายรายละเอียดของเกม 
 2.  เด็กแบงกลุมเลนเกมการศึกษาประกอบภาพ กลุมละ 3  คน 
 3.  เม่ือเด็กแตละกลุมเลนเกมที่ครูจัดไวใหเสร็จแลวสามารถหยิบเกมการศึกษาประกอบ
ภาพเกมอ่ืนที่วางอยูบนชั้นมาเลนไดอีก 
 4.  เม่ือเด็กเลนเกมเสร็จแลวใหอธิบายผลงานของตนเองและเก็บเกมเขาที่ใหเรียบรอยทุกคร้ัง 
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ตัวอยางเกมการศึกษาประกอบภาพ (ตอ) 
ประเภทผลไมนากิน 

 

 มี  5  เกม  ซ่ึงจะมีภาพผลไมนากินที่สมบูรณจากการประกอบภาพ 4  ภาพ  
 ดังตัวอยาง 
        ภาพหลัก          ภาพยอย           ภาพยอย           ภาพยอย           ภาพยอย 
 
 
เกมที่ 6    
 

 

เกมที่  7 
 

 
 

เกมที่  8 
 
 

 

เกมที่  9 
 

 
เกมที่  10 
 
 
อุปกรณ บัตรภาพยอยที่ทําจากแผนใสขนาด  6 6  เซนติเมตร   จํานวน  20  ชิ้น 
จํานวนผูเลน    3  คน 
วิธีการเลน  
 1.  ครูแนะนําเกมการศึกษาประกอบภาพแตละประเภทและอธิบายรายละเอียดของเกม 
 2.  เด็กแบงกลุมเลนเกมการศึกษาประกอบภาพ กลุมละ 3  คน 

 3.  เม่ือเด็กแตละกลุมเลนเกมที่ครูจัดไวใหเสร็จแลวสามารถหยิบเกมการศึกษาประกอบ
ภาพเกมอ่ืนที่วางอยูบนชั้นมาเลนไดอีก 

4.  เม่ือเด็กเลนเกมเสร็จแลวใหอธิบายผลงานของตนเองและเก็บเกมเขาที่ใหเรียบรอยทุกคร้ัง 
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ภาพประกอบภาพการจัดกิจกรรมการเลนเกมการศึกษาประกอบภาพ 
 

 
 

เด็กเลนเกมการศึกษาประกอบภาพ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานเกมการศึกษาประกอบภาพที่สมบูรณ 
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การวางเกม / สถานที่จัดวางเกม 
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ภาคผนวก  ค 
  
 -  การวิเคราะหขอมูล 
 -  ตารางการหาคาความยากงาย(p)  คาอํานาจจําแนก(r)  และคาความเชื่อม่ัน 
    ของแบบทดสอบวัดทักษะในคิดวิเคราะห  จําแนกแบบทดสอบ  5  ชุด  เปน 
    รายขอรวมทั้งสิ้น  50  ขอ 
 -  ตารางทักษะในการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวยักอนและหลงัการจัดกิจกรรม 
                  การเลนเกมการศึกษาประกอบภาพเปนรายบุคคล 
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ตารางการหาคาความยากงาย(p)  คาอํานาจจําแนก(r)  และคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
      วัดทักษะในคิดวิเคราะห  จําแนกแบบทดสอบ  5  ชุด  เปนรายขอรวมทั้งสิ้น  50  ขอ 
 

ขอที่ การหาคาความยากงาย(p) คาอํานาจจําแนก(r) 
แบบทดสอบชุดที ่ 1  แบบทดสอบดานการสังเกต 

1 0.73 0.54 
2 0.87 0.54 
3 0.80 0.54 
4 0.73 0.37 
5 0.73 0.54 
6 0.80 0.37 
7 0.93 0.37 
8 0.87 0.54 
9 0.87 0.75 
10 0.87 0.54 

แบบทดสอบชุดที ่ 2  แบบทดสอบดานการจําแนก 
1 0.80 0.59 
2 0.87 0.53 
3 0.87 0.53 
4 0.73 0.65 
5 0.87 0.53 
6 0.80 0.59 
7 0.93 0.37 
8 0.93 0.37 
9 0.80 0.59 
10 0.87 0.53 

แบบทดสอบชุดที ่ 3   แบบทดสอบดานการเปรียบเทียบ 
1 0.87 0.50 
2 0.80 0.64 
3 0.93 0.34 
4 0.80 0.64 
5 0.93 0.34 
6 0.87 0.50 
7 0.73 0.67 
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ตาราง (ตอ) 
 

ขอที่ การหาคาความยากงาย(p) คาอํานาจจําแนก(r) 
7 0.73 0.67 
8 0.93 0.34 
9 0.87 0.50 
10 0.73 0.67 

แบบทดสอบชุดที ่ 4   แบบทดสอบดานการคาดคะเน 
1 0.87 0.52 
2 0.80 0.66 
3 0.93 0.35 
4 0.80 0.61 
5 0.93 0.35 
6 0.87 0.56 
7 0.93 0.35 
8 0.93 0.35 
9 0.87 0.56 
10 0.87 0.56 

แบบทดสอบชุดที ่ 5   แบบทดสอบดานการเชื่อมโยง 
1 0.87 0.57 
2 0.80 0.72 
3 0.93 0.39 
4 0.80 0.72 
5 0.93 0.39 
6 0.87 0.57 
7 0.73 0.77 
8 0.93 0.39 
9 0.87 0.47 
10 0.73 0.61 
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ตารางทักษะในการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเลนเกมการศึกษา 
       ประกอบภาพเปนรายบุคคล 
 

คะแนน 
คนที่ 

ทักษะในการคิด
วิเคราะห กอน หลัง เปลี่ยนแปลง รอยละ 

ดานการสังเกต 4 6 2 50.00 
ดานการจําแนก 5 7 2 40.00 
ดานการเปรียบเทียบ 6 7 1 16.67 
ดานการคาดคะเน 5 7 2 40.00 

1 

ดานการเชื่อมโยง 3 5 2 66.67 

 รวม 23 32 9 39.13 

ดานการสังเกต 4 7 3 75.00 
ดานการจําแนก 6 8 2 33.33 
ดานการเปรียบเทียบ 7 8 1 14.29 
ดานการคาดคะเน 7 9 2 28.57 

2 

ดานการเชื่อมโยง 3 5 2 66.67 
 รวม 27 37 10 37.04 

ดานการสังเกต 8 9 1 12.50 
ดานการจําแนก 7 9 2 28.57 
ดานการเปรียบเทียบ 8 10 2 25.00 
ดานการคาดคะเน 6 8 2 33.33 

3 

ดานการเชื่อมโยง 5 7 2 40.00 
 รวม 34 43 9 26.47 
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ตาราง  (ตอ) 
 

คะแนน 
คนที่ 

ทักษะในการคิด
วิเคราะห กอน หลัง เปลี่ยนแปลง รอยละ 

ดานการสังเกต 7 9 2 28.57 
ดานการจําแนก 6 7 1 16.67 
ดานการเปรียบเทียบ 7 9 2 28.57 
ดานการคาดคะเน 6 8 2 33.33 

4 

ดานการเชื่อมโยง 7 8 1 14.29 
 รวม 33 41 8 24.24 

ดานการสังเกต 5 6 1 20.00 
ดานการจําแนก 5 7 2 40.00 
ดานการเปรียบเทียบ 5 8 3 60.00 
ดานการคาดคะเน 5 8 3 60.00 

5 

ดานการเชื่อมโยง 3 5 2 66.67 
 รวม 23 34 11 47.83 

ดานการสังเกต 4 6 2 50.00 
ดานการจําแนก 5 7 2 40.00 
ดานการเปรียบเทียบ 5 7 2 40.00 
ดานการคาดคะเน 5 7 2 40.00 

6 

ดานการเชื่อมโยง 3 6 3 100.00 
 รวม 23 33 10 43.48 
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ตาราง  (ตอ) 
 

คะแนน 
คนที่ 

ทักษะในการคิด
วิเคราะห กอน หลัง เปลี่ยนแปลง รอยละ 

ดานการสังเกต 7 9 2 28.57 
ดานการจําแนก 5 8 3 60.00 
ดานการเปรียบเทียบ 7 8 1 14.29 
ดานการคาดคะเน 4 7 3 75.00 

7 

ดานการเชื่อมโยง 5 7 2 40.00 
 รวม 28 39 11 39.29 

ดานการสังเกต 6 7 1 16.67 
ดานการจําแนก 5 7 2 40.00 
ดานการเปรียบเทียบ 7 9 2 28.57 
ดานการคาดคะเน 5 6 1 20.00 

8 

ดานการเชื่อมโยง 3 5 2 66.67 
 รวม 26 35 9 34.62 

ดานการสังเกต 5 7 2 40.00 
ดานการจําแนก 7 9 2 28.57 
ดานการเปรียบเทียบ 8 9 1 12.50 
ดานการคาดคะเน 6 8 2 33.33 

9 

ดานการเชื่อมโยง 5 6 1 20.00 
 รวม 30 39 9 30.00 
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ตาราง  (ตอ) 
 

คะแนน 
คนที่ 

ทักษะในการคิด
วิเคราะห กอน หลัง เปลี่ยนแปลง รอยละ 

ดานการสังเกต 5 7 2 40.00 
ดานการจําแนก 3 6 3 100.00 
ดานการเปรียบเทียบ 5 7 2 40.00 
ดานการคาดคะเน 4 5 1 25.00 

10 

ดานการเชื่อมโยง 3 5 2 66.67 
 รวม 21 30 9 42.86 

ดานการสังเกต 5 7 2 40.00 
ดานการจําแนก 6 8 2 33.33 
ดานการเปรียบเทียบ 7 8 1 14.29 
ดานการคาดคะเน 5 7 2 40.00 

11 

ดานการเชื่อมโยง 5 7 2 40.00 
 รวม 28 37 9 32.14 

ดานการสังเกต 4 6 2 50.00 
ดานการจําแนก 6 7 1 16.67 
ดานการเปรียบเทียบ 7 9 2 28.57 
ดานการคาดคะเน 7 9 2 28.57 

12 

ดานการเชื่อมโยง 5 7 2 40.00 
 รวม 29 38 9 31.03 
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ตาราง  (ตอ) 
 

คะแนน 
คนที่ 

ทักษะในการคิด
วิเคราะห กอน หลัง เปลี่ยนแปลง รอยละ 
ดานการสังเกต 7 8 1 14.29 
ดานการจําแนก 6 7 1 16.67 
ดานการเปรียบเทียบ 6 8 2 33.33 
ดานการคาดคะเน 3 5 2 66.67 

13 

ดานการเชื่อมโยง 4 6 2 50.00 
 รวม 26 35 9 34.62 

ดานการสังเกต 7 9 2 28.57 
ดานการจําแนก 6 8 2 33.33 
ดานการเปรียบเทียบ 8 10 2 25.00 
ดานการคาดคะเน 3 5 2 66.67 

14 

ดานการเชื่อมโยง 5 7 2 40.00 
 รวม 29 39 10 34.48 

ดานการสังเกต 6 7 1 16.67 
ดานการจําแนก 7 9 2 28.57 
ดานการเปรียบเทียบ 7 9 2 28.57 
ดานการคาดคะเน 6 8 2 33.33 

15 

ดานการเชื่อมโยง 5 7 2 40.00 
 รวม 31 40 9 29.03 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
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