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ชื่อนวัฒกรรม   การพัฒนาทักษะการคิด โดยใช้เกมcoding ของนักเรียนระดับชั้น อนุบาล3 
โรงเรียน  ประถมนนทรี 
ผู้วิจัยเสนอนวัตกรรม  นายพิธิวัฒน์  อะทะพรม  
ปีการศึกษา   2565 
 

1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ 2560) ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ 

จิตใจ สังคม และสติปัญญา เป็นคนดี มีวินัย ส านึกความเป็นไทย และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว 

ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป โดยเน้นพัฒนาทุกด้านอย่างสมดุลและเต็มตามศักยภาพผู้ที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดการศึกษาทุกระดับควรตระหนัก ถึงความส าคัญของพัฒนาการ 4 ด้านของเด็กปฐมวัย พัฒนาการด้าน

สติปัญญาเป็นพัฒนาการที่ส าคัญในการเรียนรู้ของเด็กในช่วงอายุ 0-6 ปี ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญ และจ าเป็น

ที่สุดในการพัฒนาสมอง เนื่องจากเป็นระบบที่มีความซับซ้อน เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาสติปัญญาของ

เด็กปฐมวัย การที่เด็กได้คิด การสื่อสารความต้องการของตนเองกับผู้อ่ืนเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการพัฒนา ทักษะ

ทางด้านสติปัญญา ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ 

การคิดของเด็กปฐมวัยเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในสมองที่มีผลจากการรับรู้สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน

ชีวิตประจ าวันทั้งที่เด็กรู้ตัวและไม่รู้ตัว การคิดของเด็กปฐมวัยจะเกี่ยวข้องกับโครงสร้างของสมองและ

กระบวนการท างานของสมอง ซึ่งการท างานของของสมองจะพัฒนาการคิดของเด็ก จากการสังเกตเด็กปฐมวัย

จะพบว่า การคิดของเด็กเกิดข้ึนตลอดเวลา เมื่อเด็กคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเกิดเป็นพฤติกรรมหรือสะท้อนออกมาใน

รูปแบบการกระท าเพราะสมองเป็นส่วนส าคัญที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ กับการคิด เด็กจะเริ่มต้นพัฒนาด้านการคิด

ผ่านการรับรู้ของประสาทสัมผัส ซึ่งเป็นประสบการณ์แรกหรือเป็นข้ันของต้นของพัฒนาการทางการคิด การคิด

ของเด็กเป็นไปตามสิ่งที่เด็กเห็น ได้ยิน รู้รส รู้สึก ได้กลิ่น ซึ่งเป็นการรับรู้ทางประสาทสัมผัสทั้งห้าหรือเรียกว่า 

ขั้นประสาทรับรู้ (Sensorimotor Stage) และพร้อมที่จะพัฒนาไปขั้นก่อนปฏิบัติการ (Preoperational 

Stage) ในแต่ละข้ันของพัฒนาการ เด็กจะพัฒนาเครื่องมือในการคิด คือสัญลักษณ์ (Symbol) เด็กไม่ได้มองว่า

สิ่งนั้นคืออะไร แต่จะมองว่าสิ่งนั้นเป็นตัวแทนหรือใช้แทนอะไรได้บ้าง โดยใช้ค าพูดเป็นการสื่อสารความหมาย 

ประสบการณ์ซ้ า ๆ จะช่วยพัฒนาได้เร็วขึ้น (อารมณ์ สุวรรณปาล 2551) 

ทักษะการคิดเป็นรากฐานส าคัญของการเรียนรู้และด าเนินชีวิตของบุคคล เป็นทักษะที่ทุกคนสามารถ

พัฒนาได้ ซึ่งประกอบด้วยทักษะส าคัญ คือ การสังเกต การเปรียบเทียบ การคาดคะเนและการประยุกต์ใช้ การ



2 
 

ประเมิน การจ าแนกแยกแยะประเภท การจัดหมวดหมู่ การสันนิษฐาน การสรุปเชิงเหตุผล (ประพันธ์ศิริ สุ

เสารัจ. 2551) 

โรงเรียนภารตวิทยาลัยได้ส่งเสริมให้นักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการทั้ง4ด้าน และเน้นให้นักเรียนมี

ทักษะการใช้ชีวิต ซึ่งในปีการศึกษาที่ผ่านมานักเรียนมีพัฒนาการด้านสติปัญญาอยู่ในระดับดี ร้อยละ87.09 

และได้มีการวางเป้าหมายเพ่ือให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านสติปัญญาที่สูงขึ้นในปีการศึกษา2564 (รายงานผล

การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย.2563) 

จากความส าคัญดังกล่าวผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้สอนในระดับปฐมวัย จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาทักษะการคิด

ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ชุดเกม coding ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ส าหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่3 โรงเรียนภารตวิทยาลัย 

แขวงส าราญราษฎร์ เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะที่จ าเป็น

ส าหรับเด็กปฐมวัยต่อไป 

2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1) เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด 
2) เพ่ือเปรียบเทียบผลการใช้ชุดเกม coding ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังจัดประสบการณ์ที่มีผลต่อ

การพัฒนาทักษะการคิด 

3 เป้าหมาย 

3.1 ขอบเขตด้านประชากร 

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัย ชาย – หญิง อายุ 5 – 6 ปี ที่ก าลัง

ศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่3 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนประถมนนทรี จ านวน 53 คน 

  3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการใช้ชุดเกม coding ในการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรม

ประจ าวันของเด็กปฐมวัย หน่วยการเรียนรู้จ านวน 1 หน่วย จ านวน 16 เรื่อง และด าเนินกิจกรรม 8 

สัปดาห์ ได้แก่ 

3.2.1 หน่วย แผนที่แห่งความสุข 

3.2.1.1 เรื่อง อวัยวะของฉัน 

3.2.1.2 เรื่อง เพศชาย-เพศหญิง 

3.2.1.4 เรื่อง จิ๊กซอว์: เรียนรู้การลากและวาง 

3.2.1.5 เรื่อง เขาวงกต: ล าดับ 
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3.2.1.6 เรื่อง เขาวงกต: การแก้จุดบกพร่อง 

3.2.1.7 เรื่อง อัลกอริธึมในชีวิตจริง: ปลูกเมล็ดพันธุ์ 

3.2.1.8 เรื่อง ผึ้ง: ล าดับ 

3.2.1.9 เรื่อง ศิลปิน: Sequence 

3.2.1.10 เรื่อง การสร้างรากฐาน 

3.2.1.11 เรื่อง ศิลปิน: Shapes 

3.2.1.12 เรื่อง สะกดค า 

3.2.1.13 เรื่อง เขาวงกต: ลูป 

3.2.1.14 เรื่อง ผึ้ง: ลูป 

3.2.1.15 เรื่อง Play Lab: สร้างเรื่องราว 

3.2.1.16 เรื่อง ศิลปิน: Loops 

3.4 ตัวแปรที่ใช้ในการสร้างนวัตกรรม 

ตัวแปรต้น (Independent Variable) คือ ชุดเกม coding ได้แก่ หน่วยแผนที่แห่งความสุข  

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ทักษะการคิด (การสังเกต การเปรียบเทียบ การ

จ าแนกประเภท และการจัดหมวดหมู่) 

ระยะเวลา คือ สิงหาคม พ.ศ. 2565 – กันยายน พ.ศ. 2565 

4 นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.6.1 ชุดเกม coding หมายถึง ชุดเกมการศึกษาประกอบกิจกรรมการเล่นที่ผู้วิจัยน ามาจากเว็บไซต์ 

code.org ช่วยพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็ก โดยเน้นพัฒนาการทางสติปัญญา มีกฎกติกา มีกระบวนการใน

การเล่นจากสื่อตามชนิดของเกมประเภทต่าง ๆ เหมาะส าหรับเด็กปฐมวัยและความสนุกสนานจากการเล่น 

เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียน เด็กสามารถเล่นคนเดียวและเล่นเป็นกลุ่มได้ 

บูรณาการเข้ากับหน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ หน่วยตัวเรา โรงเรียนของเรา และหน่วยสัตว์น่ารัก  

1.6.2 ทักษะการคิด หมายถึง ความสามารถในการคิดในลักษณะต่าง ๆ ที่เป็นพ้ืนฐานของทักษะการ

คิดส าหรับเด็กปฐมวัย เช่น การสังเกต การเปรียบเทียบ การจ าแนกประเภท และการจัดหมวดหมู่ 

1.6.3 เด็กปฐมวัย คือ เด็กปฐมวัย ชาย – หญิง อายุ 5 – 6 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาค

เรียนที ่1 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนประถมนนทรี 
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1.7 ประโยชน์ที่ได้รับ 

นักเรียนมีพัฒนาการด้านทักษะการคิด ได้แก่ทักษะการสังเกต การเปรียบเทียบ การจ าแนก และการ

เรียงล าดับ ประเภท และการจัดหมวดหมู่ ก่อน-หลัง การจัดกิจกรรมด้วย ชุดเกม coding 
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วิธกีารด าเนินงาน 
 

นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการคิด โดยใช้เกมcoding ของนักเรียนระดับชั้น อนุบาล3 ผู้วิจัยได้
ด าเนินการ  ตามข้ันตอนดังนี้ 

1. แบบแผนนวัตกรรม 
นวัตกรรมครั้งนี้  เป็นนวัตกรรมเชิงปฏิบัติการ ตามรูปแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว วัดผลก่อน 

และหลังการทดลอง (Non-randomized control group, Pretest-Posttest Design) 

กลุ่มเดียว O1E X O2E 

  
โดย O1E คือ การวัดผลก่อนทดลอง 
 X คือ การใช้นวัตกรรม 
 O2E คือ การวัดผลหลังทดลอง 

2. กลุม่เป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ของโรงเรียนประถมนนทรีจ านวน 53 คน ซึ่ง

เป็นห้องเรียนที่ผู้สร้างนวัตกรรมได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนจากทางโรงเรียนประจ าภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2565 

3. เครื่องมือที่ใช้  
       เครื่องมือที่ใช้ครั้งนี้ประกอบด้วย  

- แผนการจัดกิจกรรมโดยการใช้ชุดเกม coding บูรณาการกับแผนการจัดประสบการณ์
ประจ าวันของเด็กปฐมวัย หน่วยการเรียนรู้จ านวน 1 หน่วย จ านวน 16 เรื่อง และ
ด าเนินกิจกรรม 8 สัปดาห์  

- แบบทดสอบทักษะการคิดก่อนและหลังการจัดกิจกรรมโดยการใช้ชุดเกม coding 
 

3.1 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
โดยผู้สร้างนวัตกรรมด าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ดังนี้ 
3.1.1 ก าหนดการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมโดยการใช้ชุดเกม coding บูรณาการกับแผนการ

จัดประสบการณ์ประจ าวันของเด็กปฐมวัย หน่วยการเรียนรู้จ านวน 1 หน่วย จ านวน 16 เรื่อง และ
ด าเนินกิจกรรม 8 สัปดาห์ ดังนี้ 

1) ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมโดย
การใช้ชุดเกม coding จากวารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 



6 
 

2) ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ศึกษาจุดหมาย คุณลักษณะตามวัย 
สาระการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ และการประเมิน พัฒนาการ รวมไปถึงเนื้อหาที่ใช้สอนตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เพ่ือก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ 

3) ด าเนินการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมโดยการใช้ชุดเกม coding บูรณาการกับแผนการจัด
ประสบการณ์ประจ าวันของเด็กปฐมวัย ให้สอดคล้องกับหน่วยแผนที่แห่งความสุขจ านวน 1 หน่วย  
จ านวน 16 เรื่อง และด าเนินกิจกรรม 8 สัปดาห์ โดยมีก าหนดการจัดกิจกรรม ดังตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1 ก าหนดการจัดกิจกรรม 

หน่วยการเรียนรู้ ล าดับ กิจรรม 
สัปดาห์

ที ่

แผนที่แห่งความสุข 

1 จิ๊กซอว์ 1 

2 
จิ๊กซอว์ 
 

1 

3 
เรื่อง จิ๊กซอว์: เรียนรู้การลากและวาง 
 

2 

4 เรื่อง เขาวงกต: ล าดับ 2 

5 เรื่อง เขาวงกต: การแก้จุดบกพร่อง 3 

6 เรื่อง อัลกอริธึม 3 
7 เรื่อง ผึ้ง: ล าดับ 4 

8 เรื่อง ศิลปิน: Sequence 4 
9 เรื่อง การสร้างรากฐาน 5 

10 เรื่อง ศิลปิน: Shapes 5 

11 เรื่อง สะกดค า 6 
12 เรื่อง เขาวงกต: ลูป 6 

13 เรื่อง ผึ้ง: ลูป 7 

14 เรื่อง Play Lab: สร้างเรื่องราว 7 
15 เรื่อง ศิลปิน: Loops 8 

16 เรื่อง อัลกอริธึมในชีวิตจริง: ปลูกเมล็ดพันธุ์ 8 
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3.1.2 แบบทดสอบก่อนและหลังการจัดกิจกรรมโดยการใช้ชุดเกม coding มีข้ันตอน การสร้าง ดังนี้  
1) ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง และการใช้แบบทดสอบ 
2) ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบ จากตาราง เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
3) สร้างแบบทดสอบ ที่สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมโดยการใช้ชุดเกม coding และผลการ

เรียนรู้โดยการใช้ชุดเกม coding 
4) ผู้สร้างนวัตกรรมน าแบบทดสอบก่อนและหลังการจัดกิจกรรมโดยการใช้ชุดเกม coding ที่

สร้างข้ึนให้ 
ผู้เชี่ยวชาญ ประเมินความสอดคล้อง 

5) ผู้สร้างนวัตกรรมน าแบบทดสอบก่อนและหลังการจัดกิจกรรมโดยการใช้ชุดเกม coding 

มาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
นวัตกรรมครั้งนี้ผู้สร้างนวัตกรรมด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามข้ันตอน ดังนี้  

4.1 ด าเนินการทดสอบความรู้ นักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 3 จากแบบทดสอบก่อนการจัดกิจกรรม  
4.2 ผู้วิจัยด าเนินการจัดกิจกรรมโดยการใช้ชุดเกม coding ตามแผนที่สร้างไว้ จ านวน 1 หน่วย 

จ านวน 16 เรื่อง และด าเนินกิจกรรม 8 สัปดาห์ ในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2565 ตั้งแต่เดือน สิงหาคม ถึง 
เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 ในหน่วยแผนที่แห่งความสุข 

4.3 หลังจากจบการจัดกิจกรรมโดยการใช้ชุดเกม coding แล้ว ทดสอบความรู้ จากแบบทดสอบหลัง
การจัดกิจกรรม  

5. การวิเคราะห์ข้อมูล   
การศึกษานวัตกรรมครั้งนี้เพ่ือ การพัฒนาทักษะการคิด โดยใช้เกมcoding ของนักเรียนระดับชั้น 

อนุบาล3 
- ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ผู้สร้างนวัตกรรมได้น าคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบก่อนและ

หลังการจัด 
กิจกรรมโดยการใช้ชุดเกม coding มาวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 

5.1 น าคะแนนที่ได้จากการทดสอบความรู้ มาค านวณหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของคะแนนที่ได้จากการทดสอบ  
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6. สถิตทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
       ในการสร้างนวัตกรรมครั้งนี้  ผู้สร้างนวัตกรรมได้วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้สูตรทางสถิติ  
ดังต่อไปนี้ 

6.1 สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค านวณโดยใช้ โปรแกรมส าเร็จรูป  
6.2 ค่าร้อยละ หาโดยใช้สูตรดังนี้  
 

   ค่าร้อยละ = 
  

 
 x 100 

 
 
 เมื่อ  X แทน จ านวนนักเรียนที่ได้คะแนนแต่ละระดับคุณภาพ  

N แทน จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
 
 

6.3 ค่าเฉลี่ย หาโดยใช้สูตรดังนี้  
 

   ค่าเฉลี่ย   = 
  

 
  

 
 

 เมื่อ      แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
N  แทน จ านวนนักเรียนทั้งหมด 

 

    
6.4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาโดยใช้สูตรดังนี้  

 

  √
       

 
 

เมื่อ  X  แทน ข้อมูลแต่ละจ านวน  

   แทน ค่าเฉลี่ย 
N  แทน จ านวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
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ผลการด าเนินงาน 

นวัตกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาทักษะการคิด โดยใช้เกม coding ของนักเรียนระดับชั้น 
อนุบาล 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนประถมนนทรี จ านวน 53 คน เปรียบเทียบผลจาก
การท าแบบทดสอบทักษะการคิด จ านวน 30 ข้อโดยเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นล าดับ ในลักษณะตาราง
ประกอบค าบรรยายดังนี้ 

 
4.1 ผลการวิเคราะห์การจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยโดยใช้เกม coding 
 จากการสอนโดยการใช้แผนการจัดประสบการณ์การ การพัฒนาทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย 
โดยใช้เกม coding ผู้ออกแบบนวัตกรรมได้ใช้แบบทดสอบก่อน – หลัง การจัดกิจกรรมที่ผู้ออกแบบ

นวัตกรรมสร้างข้ึน ผลปรากฏดังตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2   คะแนนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมใช้เกม coding ผลต่าง  

ล าดับที่ 
คะแนนก่อนการจัดกิจกรรมใช้

เกม coding 
คะแนนหลังการการจัด
กิจกรรมใช้เกม coding 

ผลต่าง 

1 22 27 5 

2 13 20 7 
3 12 20 8 

4 17 23 6 

5 12 21 9 
6 17 28 11 

7 10 24 14 

8 10 25 15 
9 15 20 5 

10 16 21 5 
11 17 22 5 

12 21 27 6 

13 17 25 8 
14 11 24 13 
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ตารางท่ี 2   คะแนนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมใช้เกม coding ผลต่าง (ต่อ) 

ล าดับที่ 
คะแนนก่อนการจัดกิจกรรมใช้

เกม coding 
คะแนนหลังการการจัด
กิจกรรมใช้เกม coding 

ผลต่าง 

15 13 24 11 
16 10 18 8 

17 12 21 9 

18 7 16 9 
19 8 16 8 

20 11 21 10 
21 11 20 9 

22    

23    
24    

25    

26    
27    

28    

29    
30    

31    
32    

33    

34    
35    

36    

37    
38    

39    
40    
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ตารางท่ี 2   คะแนนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมใช้เกม coding ผลต่าง (ต่อ) 

ล าดับที่ 
คะแนนก่อนการจัดกิจกรรมใช้

เกม coding 
คะแนนหลังการการจัด
กิจกรรมใช้เกม coding 

ผลต่าง 

41    
42    

43    

44    
45    

46    
47    

48    

49    
50    

51    

52    
53    

ค่าเฉลี่ย 13.43 22.05 8.62 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.01 3.34  
  

จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนทั้งหมด จ านวน 53 คน มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 13.43 
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 22.05 แสดงให้เห็นว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมใช้เกม coding แล้วมี
พัฒนาการด้านทักษะการคิด สูงขึ้น 

 
และจากตารางที่ 2 คะแนนผลต่างของการจัดกิจกรรมใช้เกม coding สามารถประเมินพัฒนาการด้าน

ทักษะการคิด ดังตารางที่ 3 โดยมีเกณฑ์ในคะแนนผลต่างในการท าแบบทดสอบ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 
11.00 – 15.00   พัฒนาการดีเยี่ยม 
6.00 – 10.00   พัฒนาการดีมาก 
0.00 - 5.00   พัฒนาการดี 
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ตารางท่ี 3   คะแนนประเมินพัฒนาการด้านทักษะการคิด 

ล าดับที่ ผลต่าง ระดับพัฒนาการ ล าดับที่ ผลต่าง ระดับพัฒนาการ 

1   30   

2   31   
3   32   

4   33   

5   34   
6   35   

7   36   

8   37   
9   38   

10   39   

11   40   
12   41   

13   42   
14   43   

15   44   

16   45   
17   46   

18   47   

19   48   
20   49   

21   50   
22   51   

23   52   

24   53   
25      

26   

ค่าเฉลี่ย 

 

 27   
28   
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ปัจจัยความส าเร็จ 
 

 นวัตกรรมเรื่อง การพัฒนาทักษะการคิด โดยใช้เกมcoding ของนักเรียนระดับชั้น อนุบาล3 ครั้งนี้เป็น
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ตามรูปแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลังการทดลอง มีวัตถุประสงค์      
1) เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลการใช้ใช้ชุดเกม coding ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังจัด
ประสบการณ์ที่มีผลต่อการพัฒนาทักษะการคิด สมมติฐาน เด็กปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้
ชุดเกม coding หลังการจัดประสบการณ์ จะมีทักษะการพัฒนาทักษะการคิดสูงกว่า ก่อนการจัดประสบการณ์ 
กลุ่มเป้าหมาย ที่ใช้ในการออกแบบนวัตกรรมครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ของโรงเรียนประถมนนทรี 
จ านวน 53 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เครื่องมือที่ใช้ในนวัตกรรมครั้งนี้ประกอบด้วย 1) แผนการจัด
กิจกรรมโดยการใช้ชุดเกม coding บูรณาการกับแผนการจัดประสบการณ์ประจ าวันของเด็กปฐมวัย หน่วยการ
เรียนรู้จ านวน 1 หน่วย จ านวน 16 เรื่อง และด าเนินกิจกรรม 8 สัปดาห์ 2) แบบทดสอบทักษะการคิดก่อน
และหลังการจัดกิจกรรมโดยการใช้ชุดเกม coding การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้ออกแบบนวัตกรรม
ด าเนินการสอนด้วยตนเอง และด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 
สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

สรุปผล 
ในการจัดประสบการณ์การ การพัฒนาทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยใช้เกม 

coding ผลการศึกษาปรากฏว่า  
1. ผลพัฒนาทักษะการคิดการจัดประสบการณ์การของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 กล่าวคือ นักเรียน

มีคะแนนพัฒนาการทักษะการคิด เทียบจากคะแนนผลต่างก่อน-หลัง ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ ……. ใน
ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ ……. และในระดับดี คิดเป็นร้อยละ …….  นั่นคือ นักเรียนมีพัฒนาการทักษะการ
คิด คิดเป็นค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ …….แสดงว่านักเรียนมีพัฒนาการอยู่ในระดับ……. 

 
2. ผลการเปรียบเทียบการใช้ชุดเกม coding ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังจัดประสบการณ์ที่มีผลต่อ

การพัฒนาทักษะการคิด พบว่า หลังจากได้รับการจัดประสบการณ์การพัฒนาทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยชั้น
อนุบาลปีที่ 3 โดยใช้เกม coding นักเรียนมีทักษะการคิด สูงกว่าก่อนการได้รับการจัดประสบการณ์การเรียน
โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนของการท าแบบทดสอบเพ่ิมขึ้นจาก 21.50 เป็น 34.56 คะแนน นั่นคือนักเรียนที่ได้รับ
การจัดประสบการณ์ โดยใช้เกม coding แล้วมทีักษะด้านการคิดสูงขึ้นจริง เป็นไปตามสมมติฐาน 
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อภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาครั้งนี้ ปรากฏว่าการจัดประสบการณ์การ การพัฒนาทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยชั้น
อนุบาลปีที่ 3 โดยใช้เกม coding มีผลการเปรียบเทียบทักษะการคิด มีคะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดประสบการณ์ 
เท่ากับ 13.43 คะแนนเฉลี่ยหลังการจัดประสบการณ์ เท่ากับ 20.05 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ สามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้  
 

นวัตกรรมครั้งนี้ได้ศึกษาพัฒนาการด้านทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ซึ่งเกิดจากการ
จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะคิดของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยใช้เกม coding ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
จัดการศึกษาระดับปฐมวัยได้ น าไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาเลือกกิจกรรมและวิธีการในการส่งเสริม
พัฒนาการด้านทักษะการคิด(การสังเกต การเปรียบเทียบ การจ าแนกประเภท และการจัดหมวดหมู่) ซึ่งเป็น
ทักษะการคิดพ้ืนฐานของเด็กต่อไป โดยใช้เกม coding ในเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเด็กและเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ 
เด็กสามารถเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานผ่านการเรียนรู้แบบลงมือกระท าและเล่นด้วยตนเองท าให้เด็กค้นพบองค์
ความรู้ใหม่ๆและรู้จักตนเองและผู้อ่ืนมากขึ้น 

ดังนั้นจะเห็นว่า กิจกรรมการพัฒนาทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยโดยใช้เกม coding เป็นกิจกรรมที่
เด็กได้รู้ผ่านการกระท าได้ปฏิบัติจริง ได้กระท าอย่างอิสระ และท าซ้ าๆบ่อยๆส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ซึ่ง
เป็นประสบการณ์ส าคัญส าหรับการเรียนรู้ของเด็ก มีประโยชน์ต่อเด็กปฐมวัยเป็นอย่างมาก เพราะในแต่ละ
กิจกรรมสามารถสร้างเสริมพัฒนาการทุกๆด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา  

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า กิจกรรมการพัฒนาทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยโดยใช้เกม coding ทั้ง 16
กิจกรรม นั้นมีประโยชน์อย่างยิ่งในการเสริมสร้างพัฒนาการทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ครูผู้สอนสามารถปรับเปลี่ยนใช้เทคนิค สื่อ หรือกิจกรรมอ่ืนๆ บูรณาการเข้ากับการศึกษาและ
พัฒนาทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยได้ 

2.ควรเลือกใช้สื่อ หรือกิจกรรม ที่หลากหลาย โดยต้องค านึงถึงการส่งเสริมทักษะการคิดพ้ืนฐานที่
น าไปสู่การคิดขั้นสูงต่อไป 
 

 


