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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้เป็นวิจัยทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เรื่อง

จ านวนและตัวเลขโดยการจัดประสบการณ์เกมการศึกษา 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัยโดยการจัดประสบการณ์เกมการศึกษาเรื่องจ านวนและตัวเลข และ3) ศึกษาประสิทธิภาพการ
จัดประสบการณ์เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์เรื่องจ านวนและตัวเลข กลุ่มตัวอย่าง
ท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 1/1 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ จ านวน 20 
คน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ 1) แผนการจัด
ประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้เกมจับคู่จ านวนและตัวเลข 2) ชุดเกมการศึกษาเรื่อง
จ านวนและตัวเลข 3) แบบทดสอบความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เรื่องจ านวนและตัวเลขก่อน
และหลังการจัดประสบการณ์เกมการศึกษา ผู้วิจัยได้ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
พื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละและค่าเฉล่ีย ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
เรื่องจ านวนและตัวเลขโดยการจัดประสบการณ์เกมการศึกษา มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
70 จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 75 และมีนักเรียนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 25 
2) เด็กปฐมวัยมีคะแนนก่อนการจัดประสบการณ์เกมการศึกษา เฉล่ีย 5.90 และคะแนนเฉล่ียหลังการ
จัดประสบการณ์เกมการศึกษา 7.85 มีคะแนนความเฉล่ียความก้าวหน้าสูงขึ้น 1.95 คิดเป็นร้อยละ
ของความก้าวหน้าเท่ากับ 19.50 3) การจัดประสบการณ์เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะทาง
คณิตศาสตร์เรื่องจ านวนและตัวเลขมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 คือ 78.5/75 
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 Abstract 
 The purposes of the research seemed to 1) develop the basic mathematical 
skills with numbers based on the provision of the learning experience through 
educational games, 2) investigate the learning achievement of young children based 
on the provision of the learning experience through educational games to develop 
the basic mathematical skills with numbers, and 3) explore the efficiency in the 
provision of the learning experience through educational games to develop the basic 
mathematical skills with numbers. The samples of the research were 20 young 
children or students who were studying in Kindergarten Classroom 1/1 at 
Taksinrachanusorn School in the second semester of the academic year 2018/2019. 
The research instruments were 1) the provision plans of the learning experience 
through educational games by matching numbers, 2) the sets of number matching 
game, and 3) the tests of the basic mathematical skills with numbers both before 
and after provisions of the learning experience through educational games. The 
collected data was analyzed by percentages and arithmetic means. The findings of 
the research indicated that; in terms of 1) the basic mathematical skills development 
with numbers based on the provision of the learning experience through educational 
games of young children or students, it was found that there were 15 students to 
pass the exam with the scores at least 70% (75%), and 5 students to fail the exam 
(25%). In addition, 2) young children obtained the scores before the provision of the 
learning experience through educational games with the arithmetic mean of 5.90, 
and the arithmetic mean after the provision of the learning experience through 
educational games seemed to be 7.85 with increasing progress scores of 1.95 
(19.50%). In terms of 3) the efficiency in the provision of the learning experience 
through educational games to develop the basic mathematical skills with numbers, 
according to  the standard criterion of 70/70; it can be said that it was met at the 
level of 78.5/75. 
 

Keywords : Learning Experience,  Educational Games  
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บทน า 
 อนาคตของประเทศชาติขึ้นอยู่กับคุณภาพของเด็ก การพัฒนาคุณภาพมนุษย์ท่ียั่งยืน และ
ป้องกันปัญหาสังคมในระยะยาว จ าเป็นต้องเริ่มพัฒนาต้ังแต่ปฐมวัย เด็กเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าเป็น
พลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ ประเทศใดท่ีคนในชาติมีความรู้ ประเทศนั้นย่อมมีความเจริญรุ่งเรือง 
ดังนั้นประเทศไทยจึงให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคนในชาติของตน และตระหนักถึงความส าคัญของ
เด็กโดยเฉพาะด้านการศึกษา จึงจัดให้มีการศึกษาปฐมวัย ดังปรากฏให้เห็นในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2553 ในมาตราท่ี 18 ท่ีระบุให้มีการจัดการศึกษาปฐมวัยและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยขึ้นพร้อม
กับประกาศว่า “การศึกษาปฐมวัย คือการสร้างคนสร้างชาติ” (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2545 : 11; อ้างถึงใน  นิธิกานต์ขวัญบุญ ,  2549 : 3) การศึกษาปฐมวัยเป็นการศึกษา             
เด็กอายุต้ังแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี อย่างเป็นองค์รวมบนพื้นฐานการอบรมเล้ียงดูและการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ท่ีสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพ  
(ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย,  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560.) และเด็กจะเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าได้
นั้นจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนท้ังในด้านการอบรมเล้ียงดู การให้ความรักความ
อบอุ่นโดยเฉพาะเด็กปฐมวัย ช่วงปฐมวัยเป็นช่วงท่ีส าคัญท่ีสุดของชีวิตมนุษย์ เด็กปฐมวัยนับเป็นวัย
เริ่มต้นของชีวิตซึ่งมีความส าคัญมาก เพราะพัฒนาการทุกด้านของเด็กในวัยนี้จะเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็วต่อเนื่องกันและเป็นพื้นฐานในการวางรากฐานการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
และสติปัญญา  (การศึกษาส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  2550 : 1-11) 
 การส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์มีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิด ท าให้ มนุษย์มี
ความคิด มีเหตุผล มีแบบแผน ตลอดจนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ
ได้อย่างรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์วางแผนแก้ปัญหาก่อให้ เกิดประโยชน์ในการน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมเป็นรากฐานของการพัฒนาด้านอื่นๆ และคณิตศาสตร์ยังเป็นศาสตร์ท่ี
น าไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคมตลอดจนเป็นพื้นฐาน
ส าหรับการวิจัยค้นคว้าทุกประเภท  (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,  2551 : 2)   
ชีวิตประจ าวันของเราเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์มากมายเริ่มต้ังแต่ วันท่ี เวลา น้ าหนัก ส่วนสูง อายุ 
หรือแม้แต่การพูดคุยของเด็กท่ีเราได้ยินจะมีการเปรียบเทียบ การวัด การจัดประเภทและตัวเลข จาก
การท่ีคณิตศาสตร์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของมนุษย์ ท าให้เด็กต้องรู้จักการสังเกต ความ
เหมือน และความแตกต่าง การเปรียบเทียบขนาดใหญ่-เล็ก ส้ัน-ยาว การจัดล าดับ เด็กจะต้องรู้จักการ
เปรียบเทียบของสองส่ิง หรือมากกว่าสองส่ิงและจะต้องมีการจัดล าดับส่ิงของเป็นล าดับ ต้ังแต่แรก
จนถึงขั้นสุดท้าย และการวัดซึ่งความสามารถด้านการวัดนี้ จะพัฒนามาจากประสบการณ์ในการ
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เรียงล าดับ การเปรียบเทียบและการจัดล าดับ ความสามารถทางคณิตศาสตร์เหล่านี้ จะเป็นพื้นฐาน 
ในการเรียนรู้เรื่องอื่นๆ ต่อไป (สิริมณี บรรจง,  2549 : 13) 
 การส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์มีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิด ท าให้มนุษย์มี
ความคิด มีเหตุผล มีแบบแผน ตลอดจนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ
ได้อย่างรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์วางแผนแก้ปัญหาก่อให้ เกิดประโยชน์ ในการน าไปใช้                        
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมเป็นรากฐานของการพัฒนาด้านอื่นๆ และคณิตศาสตร์ยังเป็น
ศาสตร์ท่ีน าไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคมตลอดจนเป็น
พื้นฐานส าหรับการวิจัยค้นคว้าทุกประเภท (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ,  
2551 : 2) ชีวิตประจ าวันของเราเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์มากมายเริ่มต้ังแต่  วันท่ี เวลา น้ าหนัก 
ส่วนสูง อายุ หรือแม้แต่การพูดคุยของเด็กท่ีเราได้ยินจะมีการเปรียบเทียบ การวัด การจัดประเภทและ
ตัวเลข จากการท่ีคณิตศาสตร์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของมนุษย์ ท าให้เด็กต้องรู้จักการสังเกต 
ความเหมือน และความแตกต่าง  การเปรียบเทียบขนาดใหญ่-เล็ก ส้ัน-ยาว การจัดล าดับ เด็กจะต้อง
รู้จักการเปรียบเทียบของสองส่ิง หรือมากกว่าสองส่ิงและจะต้องมีการจัดล าดับส่ิงของเป็นล าดับ ต้ังแต่
แรกจนถึงขั้นสุดท้าย และการวัดซึ่งความสามารถด้านการวัดนี้ จะพัฒนามาจากประสบการณ์ในการ
เรียงล าดับ การเปรียบเทียบและการจัดล าดับ ความสามารถทางคณิตศาสตร์เหล่านี้ จะเป็นพื้นฐานใน  
การเรียนรู้เรื่องอื่นๆ ต่อไป  (สิริมณี บรรจง, 2549 : 13) 

การพัฒนาเด็กทุกด้านอย่างเป็นองค์รวม เป็นเสมือนหนึ่งแนวทางให้ครูหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้
เข้าใจเด็ก สามารถอบรมเล้ียงดูและจัดประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับวัยและความแตกต่างระหว่าง
บุคคล เพื่อท่ีจะส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีต้องการ คือ ร่างกายเจริญเติบโต
ตามวัย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี สุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตใจท่ีดีงาม                 
มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีทักษะ
การคิด การใช้ภาษาส่ือสาร และการแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมกับวัย 
 แนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยส่ิงหนึ่งคือ การเล่น การจัดกิจกรรมการเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย 
นับว่าเป็นส่ิงจ าเป็นและส าคัญมาก เพราะการเล่นเป็นประสบการณ์ท่ีมีการเตรียมเด็กให้มีความพร้อม
ท้ังทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เด็กจะรู้สึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน ได้สังเกต 
ได้มีโอกาสทดลอง สร้างสรรค์คิดแก้ปัญหาและค้นพบด้วยตนเอง และการเล่นยังมีอิทธิพลต่อการ
เจริญเติบโตของเด็ก ช่วยพัฒนาให้เด็กมีความพร้อมก่อนท่ีจะเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา  
(คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ,  2541 : 7)  เกมการศึกษาเป็นส่ือการเรียนรู้และกิจกรรม
หลักตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ท่ีใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
เพื่อพัฒนาเด็กให้เกิดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และเน้นทาง               
ด้านสติปัญญาให้แก่เด็กนอกจากนี้ยังช่วยฝึกการแก้ปัญหา การคิดหาเหตุผล การสังเกตเปรียบเทียบ 



 

 

วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น ISSN 2651-1509 

                          วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   
                                            ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2564 

108 

 

การจ าแนก การจัดหมวดหมู่อันเป็นทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้วย (ส านักงานคณะกรรมการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ, 2541 : 145) จึงกล่าวได้ว่าเกมการศึกษาเป็นกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมให้เด็กเกิด
การเรียนรู้โดยผ่านการเล่น และช่วยพัฒนาได้หลาย ๆ ด้าน รวมท้ังเป็นการฝึกทักษะในด้านต่าง ๆ 
โดยเฉพาะทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบและรากฐานส าคัญของกระบวนการพัฒนา
ทางด้านสติปัญญา การท่ีจะพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ให้ เป็นรูปธรรมและสร้าง
ประสบการณ์ตรงให้กับเด็กปฐมวัยโดยการเล่นได้นั้นเกมการศึกษาจึงเป็นกิจกรรมท่ีน่าสนใจ 
 ผู้วิจัยได้มีโอกาสไปสังเกตการสอนระดับปฐมวัยท่ีโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ท าให้พบว่า        
เด็กท่ีมีอายุระหว่าง 3 - 4 ปี  หรือเด็กท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 1 สามารถท่องจ านวน              
1- 10 ได้อย่างคล่องแคล่ว แต่เด็กจ านวนมากยังไม่รู้จักค่าจ านวน 1- 5 ซึ่งตามหลักพัฒนาการด้าน
สติปัญญาของเด็กอายุระหว่าง 3 - 4 ปี เด็กควรจักรู้ค่าจ านวน 1 – 5 และสภาพปัญหาดังกล่าวท าให้
ผู้วิ จัยมีความสนใจท่ีจะน าเกมการศึกษาเรื่องจ านวนและตัวเลข มาจัดกิจกรรมเพื่ อพัฒนา
ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และเพื่อท่ีจะได้
เป็นแนวทางหนึ่งของการพัฒนาการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัยต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เรื่องจ านวนและตัวเลขโดยการจัดประสบการณ์
เกมการศึกษา 
 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยโดยการจัดประสบการณ์เกมการศึกษา
เรื่องจ านวนและตัวเลข 
 3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการจัดประสบการณ์เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะทาง
คณิตศาสตร์เรื่องจ านวนและตัวเลข  
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. เด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมการศึกษาเรื่องจ านวนและตัวเลข               
มีความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
 2. เด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดประสบการณ์เกมการศึกษาเรื่องตัวเลขและจ านวนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังจัดประสบการณ์มากกว่าก่อนจัดประสบการณ์ 
 3. การจัดประสบการณ์เกมการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์เรื่องจ านวนและ
ตัวเลขมีประสิทธิภาพ 70/70 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการตามลักษณะของกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and 

Development)  ดังนี้ 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ นักเรียนระดับช้ันอนุบาลปีท่ี  1 โรงเรียนตากสินราชา
นุสรณ์ จ านวน  40 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา  2561 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในกาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 1 โรงเรียนตากสินราชา
นุสรณ์ จ านวน 20 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 
random sampling)  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้เกมจับคู่จ านวนและตัวเลข 
2. ชุดเกมการศึกษาเรื่องจ านวนและตัวเลข 
3. แบบทดสอบความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เรื่องจ านวนและตัวเลขก่อนและหลัง

การจัดประสบการณ์เกมการศึกษา 
การเก็บรวบรวมข้อมูล   
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้   
1. ผู้วิจัยสร้างความคุ้นเคยกับกลุ่มตัวอย่างเป็นระยะเวลา 2 วัน   
2. ด าเนินการทดสอบนักเรียนกลุ่มตัวอย่างก่อนการทดลอง (pre-test) โดยใช้แบบทดสอบ 

ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยเรื่องจ านวนและตัวเลข  แล้วตรวจให้คะแนน
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด   

3. ด าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง โดยการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้เกมจับคู่
จ านวนและตัวเลข โดยผู้วิจัย ด าเนินการทดลองด้วยตนเองเป็นเวลา 3 สัปดาห์ๆ ละ 2 วันๆ ละ 20
นาที จากนั้น ด าเนินการทดสอบหลังการทดลอง (post-test) โดยใช้แบบทดสอบความสามารถ
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยเรื่องจ านวนและตัวเลข ชุดเดียวกันกับแบบทดสอบท่ีใช้
ทดสอบก่อนการทดลอง แล้วตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. น าข้อมูลท่ีได้จากแบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนมาวิเคราะห์ โดยใช้

สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าประสิทธิภาพ 
2. ประมวลผล แปลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 
3. อภิปรายผล โดยใช้ตารางและการพรรณนา  

 



 

 

วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น ISSN 2651-1509 

                          วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   
                                            ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2564 

110 

 

ผลการวิจัย 
1. การพัฒนาความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เรื่องจ านวนและตัวเลขโดยการจัด

ประสบการณ์เกมการศึกษา มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
75 และมีนักเรียนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 25  

2. เด็กปฐมวัยมีคะแนนก่อนการจัดประสบการณ์เกมการศึกษา เฉล่ีย 5.90 และคะแนนเฉล่ีย
หลังการจัดประสบการณ์เกมการศึกษา 7.85 มีคะแนนความเฉล่ียความก้าวหน้าสูงขึ้น 1.95 คิดเป็น
ร้อยละของความก้าวหน้าเท่ากับ 19.50  

3. การจัดประสบการณ์เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์เรื่องจ านวนและ
ตัวเลขมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 คือ 78.5/75 
 
อภิปรายผลวิจัย 

1. การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เรื่องจ านวนและตัวเลขโดยการจัดประสบการณ์
เกมการศึกษา มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 75 และมี
นักเรียนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 25 จะเห็นได้ว่า การจัดประสบการณ์เกม
การศึกษาท่ีผู้วิจัยจัดท าขึ้น สามารถวัดความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เรื่องจ านวนและตัวเลข
ได้ดี เพราะการจัดประสบการณ์เกมการศึกษาช่วยให้เด็กเรียนรู้จากส่วนย่อยไปหาส่วนรวมอย่างเป็น
รูปธรรมและมีแบบทดสอบท่ีสอดคล้องกับจุดหมายของการจัดประสบการณ์ 

2. เด็กปฐมวัยมีคะแนนก่อนการจัดประสบการณ์เกมการศึกษา เฉล่ีย 5.90 และคะแนนเฉล่ีย
หลังการจัดประสบการณ์เกมการศึกษา 7.85 มีคะแนนความเฉล่ียความก้าวหน้าสูงขึ้น 1.95 คิดเป็น
ร้อยละของความก้าวหน้าเท่ากับ 19.50 จะเห็นได้ว่าจากการท่ีนักเรียนได้ท ากิจกรรมเกมการศึกษา
และแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เรื่องตัวเลขและจ านวน ท าให้นักเรียนมีความทักษะ
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์เรื่องจ านวนและตัวเลขสูงขึ้นก่อนการจัดประสบการณ์ 

3. การจัดประสบการณ์เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์เรื่องจ านวนและ
ตัวเลขมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 คือ 78.5/75 จะเห็นได้ว่าคะแนนแบบทดสอบก่อนและหลัง
การจัดประสบการณ์มีความแตกต่างกัน หลังการจัดประสบการณ์ท าให้ผู้เรียนมีทักษะทางคณิตศาสตร์ 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางคณิตศาสตร์เรื่องจ านวนและตัวเลข จากการวิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 



 

 

วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น ISSN 2651-1509 

                          วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   
                                            ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2564 

111 

 

 ด้านการจัดประสบการณ์ เด็กปฐมวัยเป็นวัยท่ีมีระยะความสนใจส้ัน เบื่อง่าย ไม่อยู่นิ่ง ดังนั้น
การจัดประสบการควรมีระยะเวลาท่ีเหมาะสม มีเนื้อหาท่ีตรงกับความสนใจและความต้องการของ
ผู้เรียน เป็นกิจกรรมท่ีให้เด็กได้เคล่ือนไหว ลงมือปฏิบัติและเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและ
ควรทบทวนหรือให้เวลาเด็กได้ฝึกปฏิบัติบ่อยๆ เด็กจะเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั งต่อไป 
 การวิจัยท่ีเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ให้แก่เด็ก  หรือการวิจัยท่ีเกี่ยวกับ                   
การประเมินพัฒนาการ พฤติกรรม ความรู้ความเข้าใจของเด็ก ผู้วิจัยต้องท าความคุ้นเคยกับเด็ก เข้าใจ
ธรรมชาติของเด็กและต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ ไม่รีบตัดสินใจหรือประเมินผลเด็กทันที              
ซึ่งจะท าให้การวิจัยได้ข้อมูลท่ีเป็นจริงและมีความน่าเช่ือถือและเป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัยต่อไป 
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