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ชื่อผูทําวิจัย  นายจีระวัฒน    เกียรติชูวงศ 
ตําแหนง  ครูผูสอน โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 
วิชาท่ีสอน  คอมพิวเตอร 
สอนระดับชั้น  อนุบาล 1 – 3 
 
 แบบสรุปผลการวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง  การใชส่ือจัดกิจกรรมสงเสริมกระบวนการเรียนรูในการจาํของ
ผูเรียนระดับปฐมวัย  เพือ่สงเสริมกระบวนการเรยีนรูใหผูเรียนมีความจําที่ดีขึน้  รูจักการฝกคิดวิเคราะห  
สังเคราะห  โดยผานสื่อการเรียนการสอน  ใหผูเรียนไดทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืน  สงเสริมพัฒนาการในการพูด  
การอาน  และการเขียน  และทําใหเกิดความสุข  สนุกสนานในการเรียนรู  ผลจากการเลนเกมการศึกษาทําให
นักเรียนเกดิความสนใจในการเรียนรู  จดจาํพยัญชนะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดดี  สามารถนาํความรูที่ได
จากการเลนเกมไปใชในชีวติประจําวนัได  และชวยทําใหผูปกครองและคนที่เกีย่วของกับเด็ก  มีแนวทางในการ
สงเสริมพัฒนาใหเดก็เปนบคุคลที่มีความพรอมที่จะเติบโตอยางมีคุณภาพในอนาคตตอไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการวิจัยในชัน้เรียน 
1. ชื่อผูทําวิจัย  นายจีระวัฒน เกียรติชูวงศ 

ตําแหนง  ครูผูสอน  โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 
สังกัด  โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 
   สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
   เขตตรวจราชการที่  8    กระทรวงศึกษาธกิาร 

2. ชื่อเร่ือง  การศึกษาพัฒนาการของเดก็พิเศษ 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 การปฎิรูปการเรียนรูตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศกัราช  2542  ซ่ึงมุงสรางปญญา
และพัฒนาทกัษะการคิดของผูเรียน  ใหสามารถคิดไดอยางมีระบบ  คิดสรางสรรค  และมีวิจารณญาณ  มี
ความสามารถในระดบัสูง  มีพัฒนาการทางอารมณ  โดยการปลูกฝงใหเหน็คุณคาของตนเอง  เขาใจตนเอง  
เขาใจผูอ่ืน  สามารถแกปญหาขอขัดแยงทางอารมณไดอยางเหมาะสม 
 การจัดการเรยีนรูที่ตอบรับกับการปฎิรูปการเรียนรูดังกลาว  จะผลักดันใหครูปรับเปลี่ยนวฒันธรรมการ
สอน  และบทบาทจากผูสอน  ผูช้ีนํา  ในการเรียนการสอนมาเปน  ผูอํานวยความสะดวก  ชวยเหลือ  สนับสนุน
ผูเรียนในการแสวงหาความรู  โดยเสนอแนะวิธีการและยุทธศาสตร  การเรียนรูและคนพบความรูจากการปฏิบัติ
ของตนเอง  และสรางความรูในสมองของตนเอง  โดยอาศัยส่ือและแหลงเรียนรูตางๆ  ดังนั้นกระบวนการเรยีนรู
จึงไมไดจํากัดขอบเขตการจดัการเรียนรูเฉพาะในหองเรยีนหรือโรงเรียนเทานัน้  แตผูเรียนควรสามารถเรียนรูได
จากแหลงวิทยาการประเภทตางๆอยางหลากหลายและกวางขวางที่มีอยูในบาน  โรงเรียน  สังคมและโลก  ดังนั้น
ส่ือการเรียนรูจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียนอยางแทจริง 
 เด็กปฐมวัยเรียนรูจากประสบการณตรง  โดยการปฏิบัติจริงผานประสาทสัมผัสทั้งหา  จะสงผลตอ
พัฒนาการอยางรอบดาน  ทั้งดานพัฒนาการการเรียนรูที่จะทํางานดวยตนเอง  สังคม  อารมณ  จิตใจ  สติปญญา
และรางกาย  นอกจากนี้เดก็ยังซึมซับเกีย่วกับการนิสัยที่ดีและบูรณาการทั้งองคความรู  เจตคตแิลวนําไปใชใน
การดํารงชีวิต  การเลือกสื่อการเลนและของเลนเพือ่สงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของเดก็ปฐมวยันับเปน
หัวใจสําคัญของการเสริมสรางประสบการณการเรียนรูและพัฒนาการที่สอดคลองกับธรรมชาติและความ
ตองการของเดก็วยันี้  ทําใหเด็กเรยีนรูโดยการใชส่ือเปนตัวกลางในการเชื่อมโยงประสบการณการเรียนรู  แลว
นําส่ิงเหลานี้ไปใชในการเรียนและเขยีนอานได 
 
3. วัตถุประสงค 

1. เพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนมีความจําที่ดขีึ้น 
2. เพื่อสงเสริมใหผูเรียนรูจักการฝกคิดวิเคราะห  สังเคราะหโดยผานสื่อการเรียนการสอน 
3. เพื่อใหผูเรียนไดทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืน 
4. เพื่อสงเสริมพัฒนาการในการพูด  อาน  และเขียน 
5. เพื่อสงเสริมใหผูเรียนกระตือรือรน  มีความสุข  สนุกสนานในการเรียนรู 



4. สภาพปจจุบัน 
ในปจจุบันเปนยุคที่การสงขอมูลที่รวดเร็วมาก  เทคโนโลยีเปดโอกาสใหแตละบุคคลไดรับ  รวบรวม 

วิเคราะหและส่ือสารขอมูลขาวสารไดอยางละเอียดและรวดเร็วมากกวาที่ผานมา  เปนผลทําใหความตองการและ
ขอบเขตเกี่ยวกับการศึกษาขยายเพิ่มมากขึ้น  เพื่อที่จะชวยผูเรียนทุกคนไดรับทักษะที่เพิ่มมากขึ้นที่จะทําให
ผูเรียนเกิดความพรอมในการวิเคราะห  ตัดสินใจ  และแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงที่ซับซอนดังที่  Bruner 
(1993) กลาววา “ผูเรียนตองยกระดับการเรียนที่เพิ่มจาก “การจดจํา” ขอเท็จจริงไปสูการเริ่มตนที่จะคิดอยางมี
วิจารณญาณและสรางสรรค” ความจําเปนที่เพิ่มขึ้นเหลานี้  นํามาสูการเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ครูผูสอนจะมี
ปฏิสัมพันธกับผูเรียน  จากเดิมจะเปนการบอก  ถายทอดความรูจากครูไปสูผูเรียน  มาเปนการจัดส่ิงแวดลอมที่
เอ้ือตอการเรียนรู  การยิ่งไปกวานั้นความเปลี่ยนแปลงดังกลาวจําเปนที่ครูผูสอนตองมีพื้นฐานของความเขาใจ
อยางดีเกี่ยวกับผูเรียนแตละคนมีวิธีการเรียนรูอยางไร 
 ส่ือการเรียนรู  เปนเครื่องมือของการเรียนรู  ที่ทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองเปนส่ิงสําคัญ  
เนื่องจากในยุคปจจุบันขอมูล  ขาวสาร  ความรู  การใชเทคโนโลยีและการสื่อสารทําใหผูเรียนจําเปนตองพัฒนา
ตนเองใหสามารถเรียนรูส่ิงใหมๆดวยตนเอง  ตลอดจนพัฒนาศักยภาพการคิด  ไดแก  การคิดอยางสรางสรรค  
การคิดอยางมีวิจารณญาณ  และการคิดอยางมีเหตุผล  นอกจากนี้ควรเปนสิ่งที่ชวยกระตุนใหผูเรียนแสวงหา
ความรูดวยตนเอง 
 
ขอมูลนักเรียน    นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปที่  1/3  มีจํานวนนักเรียน  25  คน  แบงออกเปนเพศชาย  9  คน  
หญิง  16  คน  ในการจัดกิจกรรมเริ่มตั้งแตชวงเชามาโรงเรียน  เขาแถวเคารพธงชาติ  และทํากิจกรรมตางๆ
รวมกัน  ประมาณ 9.00 น.  เขาหองเรียน  ครูและนักเรียนทํากิจกรรมเขาจังหวะมีการรอง  รํา  ทําเพลง  หรือเปน
กิจกรรมสรางสรรค  เพื่อเปนการเตรียมพรอมกอนการเรียน  เขียน-อาน  และเรียนวิชาพิเศษตางๆ  ตามตาราง
เรียนประจําวัน 
ปญหาที่พบ    ลักษณะของการเรียนก็จะมีหนังสือ  แบบเรียน  แบบฝกหัดตางๆแตเนื่องจากนักเรียนยังเล็กและ
บางคนไมมีพื้นฐานในการเขียน – อานเลย  จึงทําใหยากในการเขาใจ  ไมรูจักตัวพยัญชนะ ก – ฮ และ A-Z 
เพราะพื้นฐานของแตละบุคคลแตกตางกันตามสภาพของการเลี้ยงดู การอบรม  ส่ังสอน  จึงทําใหไมอยากมา
โรงเรียน  ไมชอบอานและไมชอบเขียน 
จุดพัฒนา    เริ่มจากการสรางนิสัย  ใฝเรียนรู  ทําใหเด็กเกิดความคุนเคยโดยการหาสื่อตางๆเขามาเปนตัวกลางใน
การเชื่อมโยงความรู  ความจํา  เรียนใหเปนเหมือนการเลน  เพราะเด็กวัยนี้ตองการการเลนมากกวาการเรียน  เลน
เกมการศึกษาจากการใชส่ือเปนการสรางความสนุกสนาน  ใหเลนรวมกันเพื่อการมีสังคมรวมกับผูอ่ืน  ทําเชนนี้
เปนประจําจะทําใหนักเรียนสนุกสนาน  เพลิดเพลิน  เกิดความจําจากการเลน  และมีสมาธิ  สนใจในการเรียนรู  
ส่ิงตางๆอยางเหมาะสมตามวัย 
 
 
 



5. นวัตกรรมท่ีใช 
เปนลักษณะของสื่อการเรียนรู   ช่ือนวัตกรรม   พยัญชนะหรรษาเพื่อพัฒนาความจํา 

การสรางนวัตกรรม 
1. วิเคราะหพฤติกรรมการเรียนของผูเรียนโดยการสํารวจเปนภาพรวม 
2. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมประจําวัน 
3. วิเคราะห  คัดเลือกสื่อที่เขาใจงายเหมาะสมกับวัย 

การทดลองใชนวัตกรรม 
1. การทดลองนี้ใชกับนักเรียนปฐมวัยปที่  1/3  จํานวน  25 คน  ตลอดปการศึกษา  โดยเก็บรวบรวม

ขอมูลจากการสํารวจพฤติกรรมในการเลนเกมการศึกษาภายในหองเรียน 
2. ใหนักเรียนเลนเกมการศึกษาเปนประจําสัปดาหละ 2 คร้ัง  แบงออกเปน  วันจันทร  และวันศุกร  ซ่ึง

เกมการศึกษาที่เปนพยัญชนะ A-Z อาจใหครูชาวตางชาติมาชวยสอนจะทําใหเด็กไดทั้งภาษาและ
สําเนียงการออกเสียงดวย 

 
6.    ผลการใชนวัตกรรม 
 1. ผลตอนักเรียน 
  จากการติดตามผลการใชส่ือเลนเกมการศึกษามีผลทําใหนักเรียนเกิดความสนุกสนาน  
เพลิดเพลินในการเลนเกม  เกิดความจําตัวพยัญชนะ  ก – ฮ  และ พยัญชนะ A-Z รูจักคําศัพทตางๆจากพยัญชนะ
ตัวนั้นๆ  รูจักการวิเคราะห  สังเคราะห  ใชความคิดกอนตัดสินใจเลือกพยัญชนะที่ถูกตองตามคําสั่งของ
ครูผูสอน  มีปฏิสัมพันธกับเพื่อนในหองเรียน  กับครู  รูจักการรอคอย  การมีสมาธิ  เสริมสรางระเบียบวินัยจาก
การเลนเกม  สามารถนําความรูจากการเลนไปพัฒนาสูกระบวนการในการเรียน  เขียน – อาน  ตอไป 
 2. ผลตอครูผูสอน 
  ทําใหครูไดวิเคราะหศักยภาพการเรียนรูของผูเรียน  และจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับวัย  ลด
ภาระการเขียน – อาน ทําใหนักเรียนเขาใจมากขึ้น  และเปนแนวทางในการพัฒนานักเรียนใหสนใจ  ตั้งใจในการ
เรียนรูที่ดีขึ้น 
 3. ผลตอผูปกครองและบุคคลอ่ืน 
  ชวยทําใหผูปกครองและบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวของกับเด็ก  นําวิธีการฝกไปใชขณะอยูที่บาน  และ
ชวยสงเสริมนอกเหนือจากการเรียนหนังสือที่โรงเรียนได 
 
7. ปญหา  อุปสรรคการทําวิจัย 

เนื่องจากในการทํากิจกรรมบางวันเวลาสั้นเกินไป  เพราะนักเรียนตองทํากิจกรรมในชวงหลังตื่นนอน   
ซ่ึงอาจทําไดชาเพราะนักเรียนตองลางหนา  แปรงฟน  ดื่มนม  ทานอาหารวาง  ทําผม  แตงตัวเตรียมกลับบาน  
บางคนกลับรถรับสง  จึงไดเลนเกมการศึกษาแคชวงสั้นๆและครูผูทําวิจัยมีภารกิจตางๆในชวงเวลาที่นักเรียน
เลนเกมการศึกษา  จึงไมไดสังเกตพฤติกรรมการทํากิจกรรม 



ขอเสนอแนะ 
 การที่จะสงเสริมและวางรากฐานใหกับเด็กวัยนี้  ตองใชความอดทน ใชระยะเวลา  เนื่องจากเด็กยังเล็ก  
ไมควรเรงรีบ  หรือใชอารมณในการฝก  ควรใหเด็กไดเลนเกมรวมกันอยางสนุกสนาน  เมื่อตอบผิดหรือไม
ถูกตองก็ใหทําซํ้าบอยๆ  เด็กจะเกิดความจําและสามารถนําไปใชในการเรียนรูระดับตอไปได 
 
 


