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เรื่อง  :  การออกแบบสื่อการเรียนรู้เพือ่สง่เสรมิทักษะด้านความสามารถทาง 

   ภาษาอังกฤษ ส าหรับเด็กอายุ 3-6 ป ี

ผุ้วิจัย  :  ภัคนันท์  ยอดสิงห ์

ช่ือปริญญา  :  ศิลปประยุกต์บญัทิต 

สาขาวิขา  :  ออกแบบอุตสาหกรรม 

อาจารย์ทีป่รึกษา :  อาจารย์ลทัธพร  จันทองหลาง 

ค าส าคัญ  :  สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

 โครงการวิจัยออกแบบสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะด้านความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

ส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี ได้ท าการศึกษาและรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ในการท างาน

ครั้งนี้ 3 ประการ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาทักษะความสามารถทางด้านภาษาและสื่อการเรียนรู้ ส าหรับเด็ก

อายุ 3-6 ปี  2) เพื่อออกแบบสื่อการเรยีนรู้ทีเ่สริมสรา้งความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ส าหรับเดก็

อายุ 3-6 ปี  3) เพื่อสร้างต้นแบบสือ่การเรยีนรู้ทีเ่สริมสรา้งความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ส าหรบั

เด็กอายุ 3-6 ปี 

 ผลการวิจัยพบว่าพัฒนาการทางด้านภาษาของเด็กอายุ 3-6 ปี มีการพัฒนาการที่รวดเร็วมาก 

และเป็นวัยที่ต้องการการเรียนรู้มาก สิ่งที่ช่วยในการเรียนรู้ต่างๆ ของเด็ก คือ สื่อการเรียนรู้ ซึ่งเป็น

ตัวกลางในการถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ ที่ช่วย

ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะทางด้านภาษาจะเป็นสื่อประเภทเกม เพราะเนื่องจากช่วงวัยนี้ เป็นวัยที่

ต้องการการเรียนรู้ ชอบเล่น และการเล่นของเด็กเป็นวิธีการที่ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด ดังนั้น

จึงออกแบบสื่อการเรียนรู้ประเภทเกมที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จากการศึกษาการเรียน

ภาษาอังกฤษส าหรับเด็กควรเน้นที่ค าศัพท์พื้นฐาน และประโยคง่ายๆ ทางผู้วิจัยจึงออกแบบสื่อการ

เรียนรู้ประเภทเกมการ์ด ที่เน้นไปทางค าศัพท์เพื่อเป็นพื้นฐานให้เด็กสามารถจดจ าศัพท์สิ่งที่อยู่

รอบๆตัวได้  

 ผลงานการออกแบบสือ่การเรยีนรู้ทีส่่งเสริมทกัษะด้านความสามารถทางภาษาอังกฤษ ส าหรบั
เด็กอายุ 3-6 ปี คือ เด็กจะได้รับพัฒนาการทางด้านภาษาภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นด้านการฟัง พูด 
อ่าน และเขียน เด็กๆ จะได้ตะลุยค าศัพท์ในหมวดต่างๆ 5 หมวดด้วยกัน ได้แก่ หมวดสัตว์ หมวดลไม้ 
หมวดร่างกาย หมวดของใช้และเฟอร์นิเจอร์ในบ้าน และหมวดกิริยาท่าทางต่าๆ นอกจากนี้ยังมีการ์ด
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พิเศษที่จะช่วยเพิ่มความสนุกและอุปสรรค ให้เด็กได้เรียนรู้ ทั้งยังฝึกกระบวนการคิด การสังเกต และ
การจ าอีกด้วย เกมการ์ดนี้เด็กสามารถเล่นได้อย่างสนุกสนานและได้เรียนรู้ค าศัพท์ในหมวดต่างๆ 
ควบคู่กัน เด็กสามารถเรียนรู้การเล่นได้จากคุณครูหรือผู้ใหญ่ที่ช่วยสอน หลังจากที่เล่นจนสามารถ
เข้าใจวิธีการเล่นได้ เด็กๆจะสามรถเล่นเกมนี้ได้ด้วยตัวเอง ในส่วนของเรื่องสีสัน ใช้สีสดใส ความ
หลากหลายของสี และมีลวดลายบนการ์ดและบรรจภัณฑ์ ซึ่งสามารถดึงความสนใจของเด็กได้ดี  
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บทที่ 1 

บทน า 

 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของเรื่องท่ีศึกษา 

      ปัจจุบันประเทศไทยก าลังเผชิญกับวิกฤตการณ์ต่างๆ รอบด้านที่มีการเปลี่ยนแปลงและพฒันาไปอยา่ง

รวดเร็ว การพัฒนาต่างๆ จึงเป็นเรื่องส าคัญ โดยเฉพาะคุณภาพของคน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดใน

สังคม และควรต้องเริ่มตั้งแต่แรกเกิด เพื่อการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ โดยการปลูกฝังให้เด็กมีเจตคติที่ดีต่อ

การรับรู้เรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ กลั่นกรองข้อมูล เลือกใช้และน ามาใช้ใน

สถานการณ์ที่ตนต้องการได้อย่างเหมาะสม ผู้วิจัยจึงมีความสนใจให้ความส าคัญกับเด็กอายุ 3-6 ปี เพราะ

เป็นวัยที่มีพัฒนาการการเรียนรู้ที่รวดเร็วในทุกๆด้าน โดยเฉพาะด้านภาษา และในเรื่องของภาษานั้น 

ภาษาอังกฤษถือเป็นจ าเป็นมากในปัจจุบัน ในยุคนี้ใครที่สามารถสื่อสารภาษาอังฤษได้ถือว่าได้เปรียบ แต่

สังคมไทยในปัจจุบันน้ีทักษะทางด้านภาษาค่อนข้างจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ ามาก เพราะเด็กไทยส่วนใหญ่ฟัง พูด 

อ่าน เขียนภาษาอังกฤษไม่ได้ สาเหตุมาจากช่วงวัยเด็ก ที่ไม่ได้รับการเอาใจใส่ในการเรยีนรู้  เด็กๆจะเรียนรู้

ภาษาและสิ่งต่างๆ จากสิ่งแวดล้อมรอบตัวของเขา เพราะฉะนั้นการเสริมสร้างพัฒนาการทางด้าน

ภาษาอังกฤษควรเริ่มตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมพัฒนาการที่ดีของเด็กในทุกด้านรวมทั้ง

สติปัญญาให้เป็นไปอย่างเต็มศักยภาพ จนน าไปสู่วัยที่เป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ในอนาคตต่อไป 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการออกแบบสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะด้านความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษของเด็กอายุ 3-6ปี เพราะสิ่งที่ช่วยในการเรียนรู้ต่างๆของเด็ก คือ สื่อการเรียนรู้ ซึ่งเป็น

ตัวกลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะ ประสบการณ์ จากแหล่งความรู้ไปสู่ผู้เรียน และท าให้เกิดการ

เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ สื่อการเรียนรู้ในปัจจุบันมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และ

อื่นๆ แต่สื่อการเรียนรู้ในปัจจุบันที่ช่วยเสริมสร้างทักษะด้านภาษาอังกฤษ ค่อนข้างมีน้อย ส่วนใหญ่จะเป็น

สื่อที่ใช้ประกอบการสอน ที่เป็นแบบวิดีโอ ที่ต้องฟังแต่ด้วยพฤติกรรมของเด็กจะมีสมาธิสั้น อาจฟังบ้างไม่

ฟังบ้าง และสื่อที่เป็นสิ่งพิมพ์ซึ่งมีลักษณะในรูปแบบเดิม นั่นคือ A-Z  
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ดังนั้น จึงเกิดโครงการการออกแบบสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 

ส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถของเด็กอายุ 3-6 ปี ซึ่งประโยชน์ของสื่อการเรียนรู้

ไม่ใช่แค่ได้รับความรู้เพียงอย่างเดียว เด็กๆยังได้ความสนุกสนานและการฝึกประสบการณ์ในกระบวนการ

คิด วิเคราะห์ การแสดงออกทางด้านความคิดไปพร้อมๆกันด้วย และเป็นการส่งเสริมความสามารถ

ทางด้านความคิด เพิ่มพูนความความรู้ พัฒนาคุณภาพของเด็กๆให้เติบโตข้ึนอย่างมีคุณภาพในสังคม 

1.2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

       1.2.1 เพื่อศึกษาทักษะความสามารถทางด้านภาษาและสื่อการเรียนรู้ ส าหรับเดก็อายุ 3-6 ปี 

       1.2.2 เพื่อออกแบบสื่อการเรียนรูท้ี่เสรมิสร้างความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ส าหรบัเด็กอายุ    

3-6 ปี 

       1.2.3 เพื่อสร้างต้นแบบสื่อการเรียนรู้ทีเ่สริมสร้างความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ส าหรบัเด็ก

อายุ 3-6 ปี 

1.3  ขอบเขตของการศึกษา 

       1.3.1 ขอบเขตด้านพื้นที่  

     โรงเรียนอนบุาลงามจิต อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี  

     โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขส าราญ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

       1.3.2  ขอบเขตด้านเนื้อหา 

         1.3.2.1 ศึกษาข้อมูลทั่วไปของเด็กปฐมวัย 

      1.3.2.2 ศึกษาสื่อการเรียนรู้ ส าหรบัเดก็ปฐมวัย 

       1.3.2.3 ศึกษาหลักการออกแบบสือ่การเรียนรู้ ส าหรบัเด็กปฐมวัย 

       1.3.3  ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย 

      เด็กอายุ 3-6 ปี หรือเด็กที่ก าลังเรียนในช้ันอนุบาล  
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       1.3.4 ขอบเขตด้านการออกแบบ 

     ออกแบบสื่อการเรียนรู้เพิ่มเสริมสร้างความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ส าหรับเด็กอายุ        

3-6 ปี ที่สามารถเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ การแสดงออก การแก้ปัญหาต่างๆ ตามสถานการณ์ได้ 

เพื่อที่จะสามารถน าสิ่งที่ได้ไปต่อยอดในอนาคต 

1.4  วิธีการด าเนินการ 

       ในการวิจัยเพื่อออกแบบนีม้ีขั้นตอนคือ เสนอหัวข้อวิจยั รวบรวมข้อมลู วิเคราะห์ข้อมลู ข้ันตอนการ
ออกแบบและผลิตผลงานต้นแบบ สรปุและน าเสนอผลงานการออกแบบ 

 

 
ข้ันตอนการด าเนินงาน 

 

 
มกราคม 

 
กุมภาพันธ์ 

 
มีนาคม 

 
เมษายน 

 
พฤษภาคม 

1.เสนอหัวข้อวิจัย      
2.รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง      
3.วิเคราะห์ข้อมูล      
4.ออกแบบและผลิตผลงาน
ต้นแบบ 

     

5.สรปุและน าเสนอผลงาน
การออกแบบ 

     

  

1.5  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

       1.5.1 ได้ศึกษาทักษะความสามารถทางด้านภาษาและสื่อการเรียนรู้ ส าหรบัเด็กอายุ 3-6 ปี 

       1.5.2 ได้ออกแบบสื่อการเรียนรู้ที่ช่วยเสรมิสร้างทักษะความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ                         

ส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี  

       1.5.3 ได้ผลงานการออกแบบสื่อการเรียนรูท้ี่ช่วยเสริมสร้างทักษะความสามารถทางด้าน

ภาษาอังกฤษ ส าหรบัเด็กอายุ 3-6 ปี 
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1.6  ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะ 

      1.6.1  การออกแบบ หมายถึง การสร้างสรรค์ผลงานในรูป 2 มิติ และ 3 มิติ ให้เกิดความสวยงาม 

และ ถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเป็นผลงาน เพื่อตอบสนองความต้องการด้านประโยชน์ใช้สอย

หรือด้านอื่นๆ 

      1.6.2  สื่อการเรียนรู้ส่งเสริมความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ หมายถึง ตัวกลางที่สามารถถ่ายทอด

ความรู้ ประสบการณ์ เพื่อให้เด็กเกิดทักษะและความรู้ด้านภาษาอังกฤษ โดยใช้เป็นสื่อประเภทเกมเข้ามา

เป็นตัวช่วยให้สื่อการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเด็กเกิดประสบการณ์ ความรู้ ทักษะ วิธีการคิด

แก้ปัญหาต่างๆตามสถานการณ์ได้ ทั้งยังท าให้เกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ควบคู่กันไปด้วย 

      1.6.3  เด็กอายุ3-6ปี หมายถึง  เด็กที่ก าลังศึกษาอยู่ช้ันอนุบาล ซึ่งเป็นระยะที่เด็กก าลังเจริญเติบโต 

สามารถพึ่งตนเองได้บ้างแล้ว เด็กในวัยนี้มักจะต้องการเป็นอิสระและต้องการทดลองความสามารถของ

ตนเอง ซึ่งส่วนมากจะผ่านข้ันตอนพัฒนาการมาบ้าง ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
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บทที่  2 

เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การออกแบบสื่อการเรียนรูเ้พื่อเสริมสร้างความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี  
ผู้ศึกษาได้ศึกษา ค้นคว้าเอกสารและงานโครงการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดตามหัวข้อ ดังนี้ 
 2.1  ข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก อายุ 3 - 6 ปี 
       2.1.1 ความหมายของเด็ก 3-6ป ี
   2.1.2 พฤติกรรมของเดก็ 

  2.1.3 พัฒนาการการด้านต่างๆของเดก็ 3-6 ปี 
  2.1.4 พัฒนาการด้านภาษา 
  2.1.5 การฝึกทักษะในวัยเด็ก 
  2.1.6 หลักการทางการยศาสตร์ของเด็ก 
  2.1.7 จิตวิทยาสีของเด็ก 

 2.2  ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 
   2.2.1 หลักสูตรการศึกษาภาษาอังกฤษของเด็กช้ันอนุบาล 
   2.2.2 แนวทางการสง่เสรมิความสามารถทางภาษา 
   2.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ 
 2.3  สื่อการเรียนรู ้
   2.3.1 ความหมาย 
   2.3.2 ความส าคัญ 
   2.3.3 ประเภท / รูปแบบ 
   2.3.4 การจ าแนกสื่อ 

  2.3.5 บทบาทและคุณค่าของสือ่ 
  2.3.6 หลักการเลือกสื่อ  

   2.3.7 สื่อกับการพฒันาการด้านต่างๆ 
  2.3.8 หลักการออกแบบ 
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2.4  เกม  
  2.4.1  ความหมายของเกม     
  2.4.2  ประเภทของเกม     
  2.4.3  ความหมายของเกมการศึกษา     
  2.4.4  ประเภทของเกมการศึกษา     
  2.4.5  จุดประสงคของการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา     
  2.4.6  หลักในการใชเกมการศึกษา     
  2.4.7  ประโยชนของเกมการศึกษา 

 2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1  ข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก อายุ 3 - 6 ปี 
      2.1.1  ความหมายของเด็ก 3-6 ปี 
               เป็นวัยอนุบาล เป็นเด็กที่มีอายุ 3-6 ปี เป็นวัยที่ชอบความเป็นอิสระในการ เคลื่อนไหวและเข้า
สังคมมากข้ึน โดยเรียกเด็กที่มีอายุ 3-5 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุที่พอแมน าเด็กเข้า โรงเรียนอนุบาลว่า เด็กก่อน
วัยเรียน (Preschooler) และเรียกเด็กที่มีอายุ 5-6 ป ซึ่งเป็นช่วงวัยเด็ก อนุบาล ที่เตรียมตัวเรียนประถมป
ที่ 1 ว่า เด็กอนุบาล (Kindergartener) 
       2.1.2  พฤติกรรมของเด็ก 

      1) วัย 3 – 4 ป ี
เด็ก วัยนี้เริ่มมองโลกกว้างมากขึ้น เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นการได้ท ากิจกรรมต่างๆจะท าให้เด็ก

มองเห็นความสามารถ ของตนเองว่าเหมือนผู้ใหญ่จะท าให้เด็กเกิดความภูมิใจในตนเอง เด็กวัยน้ีจะชอบคุย 
โดยไม่รู้จักเบื่อหน่าย บางทีก็พูดคุยคนเดียว ได้อย่างสนุกสนาน เด็กจะสนใจค าพูดของผู้ใหญ่และน าค าพูด
ของผู้ใหญ่มาเลียนแบบ เด็กวัยน้ีช่างซักถามและต้องการฟังค าตอบ สนใจและชอบฟังนิทานที่มีภาพหรือสี
สดใสแต่ยังไม่สามารถแยกแย่เรื่องจริงจาก สิ่งที่ฟังได้ เช่น เด็กจะเข้าใจว่าสัตว์ ต้นไม้ ตุ๊กตา พูดได้ แต่เมื่อ
โตข้ึนกว่าน้ีเด็กจะเข้าใจในช่วงวัยน้ีเด็กจะเริ่มเข้า สังคมและเล่นกับกลุ่มเพื่อนมากขึ้น เด็กก าลังเรียนรู้เรื่อง
การแบ่งปัน การผลัดกันเล่น การรอเด็กแสดงออกโดยการชอบเล่นบทบาทสมมุติ และแสดงเป็นบทบาท
ต่างๆ เช่น ครู นักเรียน หมอ พยาบาล พ่อ แม่ พ่อแม่จะเห็นภาพสะท้อนของตนเองได้จากการเล่นของลูก 
เช่น เด็กบางคนเล่นเป็น พ่อ แม่ เมื่อฟังจากบทสนทนา หรือบทบาทที่เขาเล่นจะเหน็ว่าเป็นนิสัยหรอืค าพดู
ของพ่อแม่ที่ใกล้ชิดกับเขา นั่นเอง เด็กวัยนี้จะเริ่มมีจินตนาการ เริ่มเรียนรู้การเข้าสังคมและเริ่มต้นพัฒนา
บุคลิกภาพของตนเอง 
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กระดาษวาดรูป สี เครื่องขีดเขียน แป้งปั้น หนังสือที่มีรูปสวยๆ บ้านตุ๊กตา เครื่ องเล่นที่เป็นชุดๆเช่น 
ชุดเครื่องครัว ชุดเครื่องมือแพทย์ ชุดเครื่องมือช่าง จะช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
และถ่ายทอดความคิดน้ันออกมา เป็นรูปธรรมได้ กระดานลื่น ม้าหมุน หรือเครื่องเล่นสนามอื่นๆ ก็จะ
ช่วยให้เด็กได้ออกก าลังกาย และสร้างเสริมความแข็งแรงแก่สุขภาพกายและจิตด้วย 

 2)  วัย 4 – 5 ป ี
เด็ก วัยนี้จะมีความคิดเห็นเป็นของตนเองมีความภาคภูมิใจในตนเอง เด็กวัยนี้จะเข้าใจภาษา

มากข้ึน ก าลังฝึกการพูดเป็นประโยคยาวๆเด็กสามารถช่วยตนเองได้ทุกอย่าง วัยนี้เด็กจะเริ่มชอบเล่น
แบบแข่งขัน กับการเล่นโดยใช้จินตนาการซึ่งจะมีความซับซ้อนข้ึน เด็กจะชอบเล่นวาดภาพ ระบายสี 
งานประดิษฐ์เล็กๆน้อยๆ ชอบใช้กรรไกรตัดกระดาษเป็นรูปร่างต่างๆปั้นแป้งเป็นรูปสัตว์ หรือรูปทรง
ต่างๆการเล่นดังกล่าวเป็นการเล่นที่เด็กชอบเพราะเป็นส่วนหนึ่งของ การถ่ายทอดสิ่งที่อยากจะท าใน
ความคิดของเด็กเองออกมาเป็นรูปเป็นร่างที่มอง เห็นได้ อีกทั้งความคล่องแคล่วทางกล้ามเนื้อส่วน
ต่างๆของร่างกายก็มีมากขึ้นเด็กจะ เล่นของเล่นที่สามารถใช้ความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อ ได้ดี ไม่ว่าจะ
เป็นความสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อ มือ แขน ขา ตา การฟัง เช่น การโยนบอล ป่ายปีนบันใด ไต่ไม้
แผ่นเดียว ตีกลอง เคาะวัสดุ ต่างๆ 

กล่าวได้ว่าเด็กวัยน้ีเป็นวัยที่มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถถ่ายทอดจินตนาการ ออกมาได้
เป็นรูปเป็นร่างมากข้ึน ไม่ว่าจะจากการวาด การปั้น การเล่นต่อรูปทรงเป็นรูปแบบต่างๆ หากคุณ
พ่อคุณแม่สังเกตเห็นว่าลูกสนใจสิ่งไหนเป็นพิเศษสามารถส่งเสริมจนเป็น ความสามารถเฉพาะตัวได้ 
 3)  วัย 5 – 6 ป ี

เด็กวัยน้ีชอบเล่นของเล่นที่ช่วยท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์จากสิ่งต่างๆ ชอบเล่นเลียนแบบ
ชีวิตของผู้ใหญ่ ชอบเล่นตั้งกฎเกณฑ์ต่างๆ ชอบเล่นใช้ก าลัง บางทีชอบเล่นแรงๆ เด็กวัยนี้จะห่วงเล่น
มาก ไม่ว่าจะเป็นการเล่นในร่มหรือกลางแจ้งเด็กจะเล่นตลอดเวลา โดยไม่รู้จักแบ่งเวลา บางทีอาจจะ
ขัดแย้งกับผู้ใหญ่ เด็กวัยน้ีเริ่มมีบุคคลหรืออาชีพในดวงใจ เช่น หมอ พยาบาล ฯลฯ ดังนั้นหากต้องการ
ให้เด็กรับประทานอาหารผู้ใหญ่ควรบอกว่า นักกีฬาที่ดี (หรืออะไรก็ตามที่เด็กช่ืนชอบ) ต้องรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์เช่นผัก เนื้อ นม เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและเก่งๆ เด็กก็จะคล้อยตาม และเป็นสุข
ใจที่จะท าตามมากกว่าที่ผู้ใหญ่จะบังคับ 

การเล่นของเด็กวัย นี้จะเน้นไปในเรื่องของการฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อ การประสานสัมพันธ์
ระหว่างมือ แขน ขาและสายตา ความคล่องแคล่ว ความว่องไว ทางกล้ามเนื้อ การทรงตัว เช่น การเลน่
เตะฟุตบอล กระโดดเชือก ไต่ไม้ ถีบรถจักรยาน เด็กเริ่มที่จะถีบจักรยานสองลอ้ได้แล้ว และมีความกลา้
พอที่จะไม่กลัวเจ็บ ชอบเล่นของเล่นที่เป็นช้ินส่วนประดิษฐ์ เพราะมีความสนใจใคร่รู้อยากทดลองสิ่ง
ใหม่ๆ เด็กสามารถที่จะประดิษฐ์สิ่งเล็กๆน้อยด้วยตัวเองจนส าเร็จได้ เด็กวัยนี้ยังชอบที่จะเล่นแสดง
บทบาทเลียนแบบในสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นสมมุติ ว่าเป็นนั่นเป็นนี่ แต่งเรื่องราวโดยคิดข้ึนเอง ซึ่งเป็น



8 
 

การฝึกในเรื่องของการใช้ภาษาในการสื่อสาร และการกล้าแสดงออกและกล้าบอกความต้องการของ
ตนเองด้วยการพูด ซึ่งจะเป็นการฝึกทักษะในการเข้าสังคมเบือ้งต้นของเด็กอีกด้วย การวาดรูป ต่อภาพ 
ต่อแต้ม เกมส์ต่างๆ ยังเป็นสิ่งที่เด็กชอบหนังสือเกี่ยวกับธรรมชาติ และค าศัพท์ต่างๆเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่
น่าจะจัดหามาให้เด็กเพื่อส่งเสริมการ เรียนรู้ของเด็กวัยน้ี (วารสารการศึกษาปฐมวัย, 2542 ) 
 

     2.1.3  พัฒนาการด้านต่างๆของเด็ก 3-6 ปี 
              2.1.3.1 พัฒนาการด้านร่างกาย 

 

ตารางที่ 2.1  พัฒนาการด้านร่างกายตามวัยทีส่ าคัญของเดก็ สรุปได้ดังนี้ 
 

อายุ พัฒนาการด้านร่างกายตามวัยที่ส าคัญของเด็ก 

3 ป ี  ความสูงเพิม่ขึ้นประมาณ 5-8 เซนติเมตร หรือ 2-3 นิ้วต่อปี (มีความยาวล าตัว
มากกว่าแรกเกิด 2 เท่าในช่วงอายุนี้) น้ าหนักตัวข้ึน 1.4-2.3 กิโลกรมั 

 ขาจะยาวกว่าแขน ผอมเกง้ก้าง แลดูตัวสงูคล้ายผู้ใหญ่ ไม่เปน็เด็กอ้วนเหมือน
สมัยทารก 

 นอนนาน 10-12 ช่ัวโมงในเวลากลางคืน 
 รับประทานอาหารไม่ค่อยหก สามารถถือถ้วยน้ าด่ืมแบบมหี ูโดยน้ าไม่หก 
 แปรงฟันและล้างมอืเองได้ เริ่มฝึกการขับถ่าย ไม่ถ่ายเลอะ ต้องช่วยแต่งตัวอยู่

บ้าง 

 กระโดดข้ึนลงอยู่กบัที่ กระโดดขาเดียวได้ 
 รับลูกบอลด้วยมือและล าตัว เตะลูกบอลได้ 
 เดินข้ึนบันไดสลับเท้าได้ ถีบจักรยาน 3 ล้อได ้

 เขียนรูปวงกลมตามแบบ ลากเส้นแนวตั้ง แนวนอนได้ 
 จับดินสอคีบระหว่างนิ้ว 3 นิ้วได้ (นิ้วช้ี นิ้วกลาง และนิ้วหัวแม่มือ) 
 ใช้กรรไกรมือเดียวได ้
 ต่อบล็อกหรือแทง่ไม้ได้สูง 7 ช้ันหรือมากกว่า 

 
 

ตารางที่ 2.1  พัฒนาการด้านร่างกายตามวัยทีส่ าคัญของเดก็ (ต่อ) 
 

อาย ุ พัฒนาการด้านร่างกายตามวัยท่ีส าคัญของเด็ก 

4-5 ปี  ความสูงโดยเฉลี่ย 102-114 เซนติเมตร น้ าหนักโดยเฉลี่ย 14-18 กิโลกรัม 
 กระฉับกระเฉง ไม่ชอบอยูเ่ฉย 
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 ชอบกระโดดข้ามสิง่ของเล็กๆ กระโดดขาเดียวอยู่กับที่ได้ ชอบปีนป่ายสิง่ต่างๆ 
 เดินข้ึน-ลงบันไดสลบัเท้าได ้
 เขียนรูปสี่เหลี่ยมตามแบบได ้
 ใช้กรรไกรเป็น ตัดกระดาษเป็นเส้นตรงได ้

5-6 ปี  กระโดดขาเดียวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง ยืนขาเดียวได้ เรียนรู้ที่จะกระโดด
ข้ามหรือกระโดดเชือกได ้

 เดินข้ึน-ลงบันไดสลบัเท้าได้อย่างคล่องแคล่ว เดินต่อเท้าได้ เดินถอยหลงัตาม
เส้นได ้

 รับลูกบอลที่กระดอนข้ึนจากพื้นได้ด้วยมือทั้งสอง 
  เขียนรูปสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยมตามแบบได ้

 ตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้งที่ก าหนด 
 ใช้กล้ามเนื้อเลก็ได้ดี เช่น ติดกระดุม ผูกเชือกรองเท้า ฯลฯ ยืดตัว คล่องแคล่ว 

ที่มา : ประไพ ประดิษฐ์สุขถาวร, [ออนไลน์]. 
 

               2.1.3.2 พัฒนาการด้านสติปัญญา 

ลักษณะเฉพาะของพฒันาการด้านสติปญัญาในวัยน้ี สรปุได้ดังนี้ 
1. เป็นวัยที่ใช้สัญลักษณ์ได้ ใช้สัญลักษณ์แทนสิ่งของ วัตถุ และสถานที่ มีทักษะในการอธิบาย 

สามารถเล่าประสบการณ์ของตนได้ 
2. สามารถวาดภาพในใจได้ ลักษณะพิเศษของเด็กวัยนี้ คือ การใช้ความคิดค านึงหรือการสร้าง

จินตนาการและการประดิษฐ์ แต่บางครั้งอาจไม่สามารถแยกสิ่งที่ตนสร้างจากความคิดค านึง
ออกจากความจริงได้ ผู้ใหญ่จะต้องพยายามช่วยเหลือ 

3. มีความตั้งใจทีละอย่าง ยังไม่มีความสามารถที่จะพิจารณาหลายๆ อย่างผสมกัน ไม่สามารถ
แบ่งกลุ่มโดยใช้เกณฑ์หลายอย่างปนกัน จะแบ่งโดยใช้รูปร่างอย่างเดียว เช่น สามเหลี่ยมอยู่
ด้วยกัน และวงกลมอยู่กลุ่มเดียวกัน 

4. ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปรียบเทียบน้ าหนัก ปริมาตร และความยาว ยังค่อนข้างสับสน ยังไม่
มีความเข้าใจเกี่ยวกับความคงตัวของสสาร และความสามารถในการจัดล าดับ การตัดสินใจ
ของเด็กในวัยน้ีข้ึนกับการรับรู้ ยังไม่รู้จักใช้เหตุผล 

 

    2.1.3.3 พัฒนาการทางสังคม 

พัฒนาการทางสังคม หมายถึง การพัฒนาความสามารถในการแสดงพฤติกรรมให้สอดคล้อง
กับแบบแผนที่สังคมยอมรับ เพื่อด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข ซึ่งเด็กอายุ 3-6 ปีจะเป็นช่วงวัย
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ที่สนใจเรียนรู้สังคมภายนอกบ้านมากขึ้น เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นที่
อยู่รอบตัว พัฒนาการด้านสังคมของเด็กวัยน้ีจึงเป็นพื้นฐานการสร้างบุคลิกภาพที่เหมาะสมของเขาใน
อนาคต 

เมื่อเด็กย่างเข้าสู่วัยสามขวบ เด็กจะเรียนรู้กระบวนการที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรบัเขา และจะ
ท าให้เด็กเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติตัวในสังคมที่ถูกต้อง นั่นคือการปรับตัวให้บุคคลอื่นยอมรับ เพื่ออยู่
ร่วมกับบุคคลรอบตัวได้ ซึ่งการเรียนรู้นี้เป็นกระบวนการปรับตัวทางสังคม (Socialization process) 
เด็กเรียนรู้ที่จะร่วมมือกับผู้อื่นในลักษณะกลุ่ม รู้จักการเป็นสมาชิกของกลุ่ม รู้จักปฏิเสธ การรับ การ
สื่อสาร หรือการใช้ภาษา ซึ่งส่วนมากเด็กจะเรียนรู้ผ่านการเล่น ดังนั้น การเล่นและการท ากิจกรรม
ร่วมกับผู้อื่นจะช่วยให้เด็กเรียนรู้ที่จะลดตนเองจากการเป็นศูนย์กลางไปสู่การปฏิบัติที่ยอมรับคนอื่น
มากข้ึน แต่การมีสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นยังอยู่ในช่วงเวลาสั้นๆ เราจึงมักจะเห็นว่าเด็กมีพฤติกรรม
การแสดงอารมณ์ดีสลับอารมณ์ไม่ดีอยู่เช่นนั้น การอบรมเลี้ยงดูเด็กด้วยความเข้าใจ ด้วยการเป็น
แบบอย่างที่ดีและแนะน าสั่งสอนเด็กด้วยความอ่อนโยน ช้ีแนะระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคม การจัด
กิจกรรมกลุ่ม การชวนเล่นแบบมีข้อตกลง จะช่วยพัฒนาการด้านสังคมให้เด็กไปสู่คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ พัฒนาการทางสังคมของเด็กวัย 3-6 ปี เป็นพื้นฐานส าคัญในการพัฒนาบุคคลิกภาพ ดังที่
นักจิตวิทยาผู้มีช่ือเสียงได้กล่าวไว้ ดังนี้ 

 Sigmund Freud กล่าวถึง ข้ันตอนพัฒนาการของเด็กว่า ประสบการณ์ในวัยเด็กมี
ความส าคัญที่ส่งผลต่อบุคลิกภาพในวัยผู้ใหญ่ โดยเฉพาะช่วงปฐมวัยว่าเป็นวัยส าคัญที่สุด หาก
วัยเด็กมีพัฒนาการที่สมบูรณ์จากการอบรมเลี้ยงดูอย่างถูกต้องจากครอบครัว เด็กจะผ่าน
ข้ันตอนการเจริญเติบโตอย่างดี  ไม่ เกิดการชะงักงัน ( Fixation) หรือการถอยกลับ 
(Regression) เมื่อเด็กเติบโตข้ึนจะมีบคุลิกภาพดีเปน็ปกติ แต่ในทางตรงข้าม หากเด็กไม่ได้รบั
การตอบสนองเด็กจะชะงักในวัยเด็กนั้นตลอดไป ฟรอยด์กล่าวว่า การพัฒนาการของเด็กวัยนี้
จะอยู่ในข้ันความพอใจอยู่ที่อวัยวะเพศ (Phallic Stage) ลักษณะความสนใจของเด็กเริ่ม
มองเห็นความแตกต่างของเพศมากขึ้น เด็กชายจะเลียนแบบพ่อ ผู้หญิงจะเลียนแบบแม่มาก
ข้ึน ดังนั้น การเลี้ยงดูเด็กอย่างใกล้ชิด ให้โอกาสเด็กเรียนรู้บทบาทของตนตามเพศจากการ
เลียนแบบพ่อแม่ เป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมของเด็กอย่างเหมาะสม 

 Erik H. Erikson กล่าวว่า ในช่วงอายุ 3-6 ปี เป็นระยะที่พัฒนาความคิดริเริ่มหรือความรู้สึก
ผิด ( Initiative versus Guilt) เด็กจะกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว รู้จักเล่น
เลียนแบบสมมุติ เด็กจึงควรมีอิสระที่จะในการค้นหา หากไม่มีอิสระเด็กจะรู้สึกผิดที่ไม่
สามารถเรียนรู้ ส่งผลต่อความรู้สึกไม่ดีของเด็ก 

เด็กวัยอนุบาลมีสมรรถนะและพัฒนาการด้านสังคมสมรรถนะและ พัฒนาการทางสังคมของเด็ก
ตั้งแต่ 3-6 ปี มีดังนี ้
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 เด็กวัย 3 ขวบ รับประทานอาหารเอง เล่นแบบคู่ขนาน คือ เล่นของเล่นชนิดเดียวกัน แต่ต่าง
ตนต่างเล่น ชอบเล่นสมมุติ รู้จักการรอคอย 

 เด็กวัย 4 ปี แต่งตัวได้ด้วยตนเอง ไปห้องน้ าได้เอง เล่นร่วมกับคนอื่นได้ รอคอยตามล าดับ
ก่อนหลัง แบ่งของให้คนอื่น เก็บของเล่นเข้าที่ได้ 

 เด็กวัย 5 ป ีปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ด้วยตนเอง เล่นหรือท างานโดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกับคน
อื่นได้ พบผู้ใหญ่รู้จักไหว้ ท าความเคารพ รู้จักขอบคุณ เมื่อรับของจากผู้ใหญ่ รับผิดชอบงานที่
ได้รับมอบหมาย 

 เด็กวัย 6 ปี มีการเล่นเป็นกลุ่ม มีกติกาข้อตกลง เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นมากขึ้น ช่วยเหลือ
ตัวเองได้ดี รู้จักมารยาททางสังคม 

 
     2.1.4 พัฒนาการทางภาษา  

 ภาษาเป็นองค์ประกอบส าคัญ ที่ใช้ในการสื่อสาร พัฒนาการทางภาษา มีการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ 
นับตั้งแต่วัยทารก ความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารเป็นสิ่งส าคัญ และเป็นปัจจัยหนึ่งที่ใช้ท านาย 
ความสามารถทางสติปัญญาในอนาคตของเด็กได้ภาษาแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ การรับรู้หรือเข้าใจ
ภาษา (receptive language) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจภาษาที่ผู้อื่นสื่อสารด้วย และการ
สื่อสารภาษา (expressive language) หมายถึงความสามารถในการใช้ภาษา เพื่อการสื่อสารกับผู้อื่น 

             2.1.4.1 ความหมายของภาษา 
  มนุษยใชภาษาเปนเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและใช
ภาษาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวจนท าให้เกิดการพัฒนาการด้านสังคมและสติปัญญา 
ภาษาเป็นสื่อกลางในการตอบโตท าความเข้าใจระหวางบุคคล อีกทั้งเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สิ่งใหม
ๆ ดังนั้นจึงมีนักวิชาการศึกษาให้ความหมายของภาษาไว้ ดังนี ้

 2.1.4.2  ความส าคัญของภาษา 
 มีนักทฤษฎีพัฒนาการได้ให้ความส าคัญของภาษาว่า ภาษาเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทาง 
สังคมและสติปัญญาของเด็กปฐมวัย 
 คนทุกคนที่เกิดมาต้องรู้จักพูดจากการสื่อความหมายและใช้ภาษาของตนให้ถูกตองการสอนศิลปะ
ภาษา ส าหรับ เด็กก่อนวัยเรียนควรเป็นการเตรียมความพร้อมในการสื่อสารใหกับเด็กโดยเด็กจะเรยีนรู้
พื้นฐานของภาษาได้อย่างรวดเร็ว จากการจัดกิจกรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 ดวงเดือน ศาสตราภัทร (2529: 214-215) ได้ให้ความส าคัญของภาษาไว้ 3 ประการ คือ 
 1.เด็กใช้ภาษาเพื่อการติดต่อสื่อสารกบับุคคลอื่น 
      2.เด็กใช้ภาษาเป็นค าพูดที่เกิดข้ึนภายในรูปแบบของการคิดและในระบบของสัญลักษณ์ 
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      3.ภาษาเป็นการกระท าทีเ่กิดข้ึนภายในตัวเด็ก ดังนั้น เด็กจึงไม่ต้องอาศัยการจัดกระท ากับวัตถุ
จริงเพื่อแก้ปัญหา เด็กสามารถจินตนาการถึงวัตถุ แม้วัตถุนั้นจะอยู่นอกสายตา หรืออยูใ่นอดีต เด็ก
สามารถท าการทดลองในสมองและท าไดเร็วกว่าการจัดกระท ากับวัตถุนั้นจริง 

 2.1.4.3  พัฒนาการทางภาษาของเด็ก 
 พัฒนาภาษาของเด็กปฐมวัยจะเจริญกา้วหน้าและพฒันาไปได้อย่างรวดเรว็ ถ้าได้รับการเสริมสรา้ง
ประสบการณ์ทางภาษาที่เต็มไปดวยกระบวนการแห่งการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องและเช่ือมโยงกัน การ
พัฒนาการทางภาษาก็เหมือนกบัการพัฒนาด้านอื่นๆ คือ มีความเจริญงอกงามที่ต่อเนื่องกัน โดยเฉพาะ
เด็กปฐมวัยจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว เด็กแต่ละคนจะมีแบบแผนของการพัฒนาภาษาไม่แตกต่างกันจะมี
ล าดับข้ันตอนของการเจริญงอกงามเหมือนกัน แต่อัตราและประสิทธิภาพของพัฒนาการนั้นแตกตาง
กันไปซึ่งข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่นความสามารถที่มีอยู เดิมความถนัด อัตราของการพัฒนา 
ประสบการณเดิม และความสนใจของเด็ก และมีผู้ให้ความเห็นของพัฒนาการทางภาษาของเด็ก
ปฐมวัยดังต่อไปนี้ (รุ่งนภา วุฒิ. 2543: 11) 
 ไวก็อตสกี (Morrow. 1993: 239; citting Vygotsky. 1978) กล่าวว่า เด็กพัฒนาภาษาเพื่อที่จะ
เข้าร่วมกิจกรรมในสังคม ฉะนั้นเด็กจะต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจใช้คือ การสื่อภาษาโดยใช้สัญลักษณ์ ซึ่ง
เป็นสิ่งที่มีความส าคัญมาก กระบวนการพัฒนาการสัญลักษณ์ เด็กต้องเรียนรู้ที่จะฟัง พูด เขียนและ
อ่าน ซึ่งคือการพัฒนาทักษะทางภาษาทั้ง 4 ด้าน เด็กเริ่มเรียนรู้ภาษาตั้งแต่ทารกเรียนรู้ที่จะฟัง 
เพื่อที่จะพูดหรือใช้กิริยาท่าทางหรือการใช้สัญลักษณ์หรือการวาดรูปจนกระทั้งพัฒนามาเป็นการเขียน 
 ส าหรับเนสเซล (หรรษา นิลวิเชียร. 2535: 207-208; อ้างอิงจาก Necssel. 1989) ได้อ้างถึง
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับพัฒนาการทางภาษาของเด็กว่าประกอบด้วยข้ันตอนดังตอ่ไปนี ้
 ข้ันที่ 1 เด็กอายุ 10 เดือน-1 ปี 6 เดือน จะควบคุมการออกเสียงค าที่จ าได้สามารถเรียนรู้ค าศัพท์
ในการ สื่อสารถึง 50 ค า ค าเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับ สิ่งของ สัตว์คน หรือเรื่องราวในสิ่งแวดล้อม การที่
เด็กออกเสียงค าหนึ่งหรือสองค า อาจมีความหมายรวมถึงประโยคหรือวลีทั้งหมด 
 ข้ันที่ 2 เด็กอายุ 1 ปี 6 เดือน-2 ปี การพูดจะเปนการออกเสียงค า สองค า และวลีสั้นๆ และมี
เฉพาะค าส าคัญส าหรับสื่อความหมาย เด็กเรียนรู้ค าศัพท์มากขึ้นถึง 300 ค า รวมทั้งค ากิริยาและค า
ปฏิเสธ เด็กจะสนุกสนานกับการพูดคนเดียว ในขณะที่ทดลองพูดค าและโครงสรางหลายรูปแบบ 
 ข้ันที่ 3 เด็กอายุ 2-2 ปี 6 เดือน จะเรียนรูค าศัพท์เพิ่มขึ้นถึง 450 ค า วลีจะยาวข้ึนพูดประโยค
ความเดียวสั้นๆ มีค าศัพท์รวมในประโยค 
 ข้ันที่ 4 เด็กอายุ 2 ปี 6 เดือน-3 ปี ค าศัพท์จะเพิ่มมากข้ึนถึง 1000 ค า ประโยคเริ่มซับซ้อนข้ึน 
เด็กที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาจะแสดงให้เห็นถึงความเจริญงอกงามทางด้าน
จ านวนค าศัพท์และรูปแบบของประโยคอย่างชัดเจน 
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 ข้ันที่ 5 เด็กอายุ 3-4 ปี 6 เดือน สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีครอบครัว และผู้คนรอบ
ข้างจ านวนค าศัพท์ที่เด็กรู้ประมาณ 2,000 ค า เด็กใชโครงสร้างของประโยคหลายรปูแบบเด็กจะพฒันา
พื้นฐานการสื่อสารด้วยวาจาอยางมั่นคง และเริ่มต้นเรียนรู้ภาษาเขียน 
 พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ (2537: 63-66) ได้กล่าวถึงพัฒนาการทางภาษาและการพูดของเด็ก
ปฐมวัย ไว้ ดังนี ้
 1. อายุแรกเกิดถึง 2 ขวบ เด็กแรกเกิดมักแสดงอากัปกิริยาด้วยวิธีอื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาษาพูด เช่น การ
ร้องไห้การท าท่าทางต่างๆ เมื่อทารกเปล่งเสียงออกมาเป็นค าพูด ค าส่วนใหญ่จะเป็นค าง่ายๆ เบื้องต้น
เกี่ยวกับค านามที่มุ่งถึงสิ่งของและบุคคลต่างๆ ในสิ่งแวดลอมและค ากิริยาที่แสดงอาการของท่าทาง 
เช่น ยืน นั่ง นอน เด็กอายุ 18 เดือนสามารถพูดไดป้ระมาณ 10 ค า และเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ถึง 30 ค า เมื่อ
อายุประมาณ 2 ขวบ การเรียนรู้ค ามากน้อยเพียงใดนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวของกับสติปญญาของเด็ก
ตลอดจนการส่งเสริมและโอกาสที่จะได้เรียนรู้ เด็กหลายคนในวัยน้ีจะจดจ าค าสบถ จากคนใกล้ชิด แต
ไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริง เด็กวัยน้ีมีความเจริญทางภาษามาก มักจะตั้งค าถามว่า อะไร ท าไม 
 2. อายุ 3 ขวบ สามารถเข้าใจภาษาพูดของผู้ใหญ่ ภาษาง่ายๆ เบื้องต้น ยังไม่เข้าใจในสิ่งที่มองไม่
เห็น ยังไม่เข้าใจความหมายจากค าสั่งหรือค าขอรองจากผู้ใหญ่ เนื่องจากพัฒนาการทางภาษาในวัยน้ี
เจริญเร็วมาก สามารถตั้งค าศัพท์ใหมๆ หรือเรียกช่ือใหม่ ในสิ่งที่ตนเองไม่ทราบหรือไม่เคยรู้จักมาก่อน 
 3. อายุ 4 ขวบ ใหความสนใจในภาษาพูดของผู้ใหญ่ โดยเฉพาะค าแสลง หรือค าอุทาน เด็กเริ่มมี
ค าถามที่มีเหตุผลมากขึ้น การฟังนิทานเปนสิ่งที่เด็กชอบมาก 
  4. อายุ 5 ขวบ เริ่มมีพัฒนาการทางภาษามากข้ึน สามารถเข้าใจภาษาพูดข้อความยาวๆ ของ
ผู้ใหญ่ไดด้ีพยายามพูดยาวๆ โดยเลียนแบบผู้ใหญ่ในการสร้างประโยค ชอบฟังนิทานเทพนิยาย 
 5. อายุ 6 ขวบ เด็กส่วนใหญ่จะสนใจในการพูด เด็กจะชอบสนทนากับเพื่อนๆ หรือผู้ใหญ่ มากกว
าการเล่าสิ่งของ และมีความสุขเมื่อได้สนทนากับผู้อื่น ชอบฟังเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติและสนใจใน
การอ่านเทพนิยายที่มีภาพประกอบ 
 วิณี ชิดเชิดวงศ์ (2537: 192) กล่าวว่า พัฒนาการทางภาษาของเด็กในวัยน้ีมีความส าคัญมาก เด็ก
พร้อมที่จะฝึกทักษะทางภาษาทั้งในด้านการรู้ค าศัพท์การออกเสียงค าให้ชัดเจน การใช้ประโยคในการ
ติดด่อสื่อสาร การบอกวัตถุสิ่งของ เป็นต้น แต่ทั้งนี้ต้องข้ึนอยูกับปัจจัยหลายอย่าง เช่น อายุ เพศ 
โอกาสและสิ่งแวดล้อมที่จะมีส่วนช่วยพัฒนาความสามารถทางภาษาใหกับเด็กได้เป็นอย่างดี 
 โลแกน และโลแกน (Logan; & Logan) ได้แบ่งพัฒนาการทางภาษาออกเป็น 7 ข้ัน (เยาวพา 
เดชะคุปต์. 2542: 60-61; อ้างอิงจาก Logan; & Logan. 1974) ดังนี้ 
 1. ระยะเปะปะ (Random Stage หรือ Paralinguistic Stage) อายุแรกเกิดถึง 6 เดือนในระยะ
นี้เป็นระยะที่เด็กจะเปล่งเสียงต่างๆ ที่ยังไม่มีความหมาย การเปล่งเสียงของเด็กเพื่อบอกความต้องการ
ของเขา และเมื่อได้รับการตอบสนองเขาจะรู้สึกพอใจ ตัวอย่าง เช่น เด็กจะร้องเมื่อถูกปล่อยให้อยู่คน
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เดียว เมื่อรู้สึก หิว ฉ่ี ฯลฯ หรือรู้สึกเปน็สุขที่ไดสง่เสริมออกมา เมื่อเด็กอายุได้ 6 เดือน จะเริ่มออกเสยีง 
ออ-แอ และเริ่มเปล่งเสียงต่างๆ ซึ่งไม่มีผู้ใดเข้าใจหรือแยกแยะได้นอกจากนักภาษาศาสตร์ ในช่วงนี้
จะเปนช่วงที่ดีของการสนับสนุนใหเด็กพัฒนาการทางการพูดและเด็กที่มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ จะมี
โอกาสพัฒนาการทางภาษาไดด้ีกว่าเด็กที่ไม่สบาย เจ็บป่วยร้องไห้ 
 2. ระยะแยกแยะ (Jargon Stage) อายุ 6 เดือนถึง 1 ปี หลังจาก 6 เดือนข้ึนไปและเด็กจะรู้สึก
พอใจที่จะได้ส่งเสียงและถ้าเสียงใดที่เขาเปล่งออกมากได้รับการตอบสนองในทางบวกเขาก็จะเปล่ง
เสียงนั้นซ้ าอีก ในบางครั้งเด็กจะเลียนเสียงสูงๆ ต่ าๆ ที่มีคนพูดคุยกับเขา 
 3. ระยะเลียนแบบ (Limitation Stage) อายุ 1-2 ขวบ ในระยะนี้เด็กจะเริ่มเลียนเสียงต่างๆ ที่
เขาได้ยิน เช่น เสียงของพ่อแม่ ผู้ใหญที่ใกล้ชิด เสียงที่เปล่งออกมาอย่างไม่มีความหมาย จะค่อยๆ 
หายไปและเด็กจะเริ่มรบัฟังเสยีงที่ได้รับการตอบสนองซึง่นับว่าพัฒนาการทางภาษาจะเริม่อย่างแท้จรงิ
ที่ระยะนี ้
 4. ระยะขยาย (The Stage of Expansion) อายุ 2-4 ขวบในระยะนี้เด็กจะหัดพูดโดยจะเริ่มจาก
การหัดเรียกช่ือ คน สัตว์และสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัว เขาจะเริ่มเข้าใจถึงการใช้สัญลักษณ์ในการสื่อ
ความหมาย ซึ่งเป็นการสื่อความหมายในโลกของผู้ใหญ่ การพูดของเด็กในระยะแรกๆ จะเป็นการออก
เสียงค านามต่างๆ เปนส่วนใหญ่ เช่น พ่อ แม่ พี่ น้อง นก แมว หมา ฯลฯ และค าคุณศัพท์ต่างๆ ที่เขา
เห็น รู้สึก และได้ยิน ซึ่งในวัยต่างๆ เขาจะสามารถพูดได้ดังนี ้

อายุ 2 ขวบ เด็กจะเริม่พูดเป็นค าโดยจะสามารถใช้ค านามได้ 20 % 
อายุ 3 ขวบ เด็กจะเริม่พูดเป็นประโยคได ้
อายุ 4 ขวบ เด็กจะเริม่ใชค าศัพท์ต่างๆ และรู้จักการใช้ค าเตมิหน้า และลงท้ายอย่างผู้ใหญ่ใช้ 

 5. ระยะโครงสร้าง (Structure Stage) อายุ 4-5 ขวบ ในระยะนี้เด็กจะเริ่มพัฒนาความสามารถ
ในการรับรู้และการสังเกต เด็กจะเริ่มเลนสนุกกับค า และรู้จักคิดค าและประโยคของตนเอง โดยอาศัย
การผูกจากค าวลี และประโยคที่เขาไดย้ินคนอื่นๆ พูด เด็กจะเริ่มคิดกฎเกณฑ์ในการประสมค า และหา
ความหมายของค าและวลีโดยเด็กจะเริ่มรู้สึกสนุกกับการเปล่งเสียง โดยเขาจะเล่นเป็นเกมกับเพื่อน ๆ 
หรือสมาชิกในครอบครัว 
 6. ระยะตอบสนอง (Responding Stage) อายุ 5-6 ขวบ ในระยะนี้ความสามารถในการคิดและ
พัฒนาการทางภาษาของเด็กจะสูงข้ึน เขาจะเริ่มพัฒนาภาษาไปสู่ภาษาที่เป็นแบบแผนมากข้ึน และใช้
ภาษาเหล่านั้นกับสิ่งต่างๆรอบตัวการพัฒนาทางภาษาของเด็กในวัยนี้จะเริ่มต้นเมื่อเขาเข้าเรียนในช้ัน
อนุบาลโดยเด็กจะเริ่มใชไวยากรณ์อย่างง่ายๆ ได้รู้จัดใช้ค าที่เกี่ยวข้องกับบ้านและโรงเรียนภาษาที่เด็ก
ใช้ในการสื่อความหมาย ในระยะนี้จะเกิดจากสิ่งที่เขามองเห็นและรับรู้ 
 7. ระยะสร้างสรรค์ (Cresative Stage) อายุ 6 ปีข้ึนไป ในระยะนี้ได้แก่ ระยะที่เด็กจะเริ่มเข้า
โรงเรียน เด็กจะเล่นสนุกกับค า และหาวิธีสื่อความหมายด้วยตัวเลข เด็กในระยะนี้จะพัฒนาวิเคราะห์
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และสร้างสรรค์ทักษะในการสื่อความหมาย โดยใช้ถ้อยค าส านวน การเปรียบเทียบ และภาษาพูดที่เป็น
นามธรรมมากข้ึน และเขาจะรู้สึกสนุกกับการแสดงความคิดเห็นโดยการพูดและการเขียน 

               2.1.4.4 พัฒนาการทางภาษา ในเด็กวัยก่อนเรียน  
 วัยน้ีพัฒนาการทางภาษามีความซับซ้อนมากข้ึน เด็กจะมีความเข้าใจทางภาษา ที่ผู้ใหญ่พูด ส่วน
ใหญ่ ได้เมื่ออายุประมาณ 3 ปีเด็กจะเริ่มรู้จักสีเข้าใจประโยคค าถาม อะไร ที่ไหน เด็กรู้จักค านามเป็น
ส่วนใหญ่ วัยนี้เด็กจะเริ่มพูดและเข้าใจค ากิริยา ค าคุณศัพท์จ านวน เปรียบเทียบ เช่น ขนาด เป็นต้น 
เมื่ออายุ 3 ปีเด็ก สามารถพูดให้ผู้อื่นที่ไม่คุ้นเคยกับเด็กเข้าใจได้ประมาณร้อยละ 75 การสื่อสารในวัยน้ี
อาจยังไม่คล่อง (fluent) เท่าใดนัก พบการพูดซ้ าค าได้บ่อย เช่น หนูจะเอา เอา เอาของเล่น การพูดซ้ า
ค าจะค่อยๆ หายไป เมื่อเด็กอายุประมาณ 4 - 5 ปีเมื่อเด็กอายุ 3 – 4 ป ีความสามารถในการใช้ภาษา
เพื่อการสื่อสารในสังคม (pragmatic language) จะเริ่มพัฒนามากขึ้น เด็กจะสามารถเล่าเรื่องราว ที่
เกิดข้ึน หรือที่เคยได้ยินมา ให้ผู้อื่น ฟัง โดยเริ่มจากเรื่องสั้นๆ และยาวข้ึนเรื่อยๆ เป็นล าดับข้ันตอน
ต่อเนื่องให้ผู้อื่นเข้าใจเกือบทั้งหมดที่อายุ ประมาณ 4 ปีและสามารถพูดสื่อสารกับผู้อื่น ทั้งเรื่องที่
คุ้นเคยและไม่คุ้นเคยได้หลายเรื่อง 
 
 

     2.1.5  หลักการทางการยศาสตร์ของเด็ก 
              2.1.5.1 แขนและมือ 

 การเคลื่อนไหวแขนและมือครั้งแรกของเด็ก เนื่องจากการปกป้องสิ่ง ต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาสู่ตัวเด็ก 
โดยมีลักษณะการเคลื่อนไหว ดังนี ้
 อายุ 2-3 ปี  เริ่มขีดเขียนได  ้สามารถใช้ค้อนตอกตะปูได้ 
 อายุ 3-4 ปี  รับประทานอาหารด้วยตนเองได้แม้ว่าจะช้าเพราะกล้ามเนื้อพัฒนา มากข้ึน 
ความสามารถในการฟังและการรับประทานอาหารในเวลาเดียวกันยังท าไม่ได้ 
 อายุ 4-6 ปี  มองเห็นได้ชัดเจนว่าเด็กมีความถนัดมือซ้ายหรือมือขวา 
 อายุ 5-6 ปี  รับลูกบอลได้อย่างคล่องแคล่ว แต่งตัวด้วยตนเองได้คล่อง อาบน้ า หวีผมได้รวดเร็ว 
ใส่ถุงเท้า รองเท้าได้เรียบร้อย  จดจ าและเขียนตัวหนังสือได้แม้จะไม่สวย 
 ภายใน 6 ปีแรก  สามารถสร้างของเลน่อย่างงา่ยๆได้ เช่น สร้างเรือ รถ เป็นต้น  ในวัยน้ีถ้าเด็กคน
ใดมี โอกาสเข้าเรียนในสถานรับเลี้ยงดูเด็ก จะได้รับการฝึก กล้ามเนื้อด้วยการใช้กรรไกรตัดกระดาษ 
ปั้นดินน้ ามัน  ได้รับการฝึกให้ท าอาหาร การเย็บผ้า การวาด ภาพด้วยดินสอ 
 

              2.1.5.2 ขนาดและสัดส่วนของร่างกาย 
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 ขนาดและสัดส่วนของเด็กมีความส าคัญอย่างมากต่อการออกแบบอุปกรณ์การเล่น อุปกรณ์การ
เรียนส าหรับเด็ก เพราะถ้าสิ่งเหล่านี้ถูกสร้างข้ึนโดยผิดขนาดกับสัดส่วนของเด็ก ก็จะท าให้ขาด
มาตราฐานการออกแบบที่เหมาะสม ซึ่งจะเป็นผลเสียถึงความสนใจที่เรียนรู้ของเด็กด้วย ดังนั้น เราจึง
ต้องเรียนรู้ถึงการพัฒนาการทางร่างของเด็กว่าวัยขนาดเขาขนาดไหนจึงจะหยิบ จับ เล่น ได้อย่าง
สะดวกสบาย 
 
ตารางที่ 2.2 แสดงตัวเลขมิติต่างๆ ของร่างกาย และมิติของร่างกายเด็กชาย-หญิง 

 

มิติส่วนต่างๆของร่างกาย อัตราส่วน ความสูงยืน
ต่ าสุด 

ความสูงยืน
เฉลี่ย 

ความสูงยืน
สูงสุด 

ความสูงยืน 1.000 83 103 120 
ความสูงระดบัสายตา 0.933 77.43 96.09 111.96 
ความสูงระดบัไหล ่ 0.827 68.64 85.18 99.24 
ความสูงระดบัมือ 0.437 36.27 45.01 52.44 
ความสูงเอือ้มมอืข้ึนบน 1.255 104.16 129.26 150.60 

ตารางที่ 2.2 แสดงตัวเลขมิติต่างๆ ของร่างกาย และมิติของร่างกายเด็กชาย-หญิง (ต่อ) 
 

มิติส่วนต่างๆของร่างกาย อัตราส่วน ความสูงยืน
ต่ าสุด 

ความสูงยืน
เฉลี่ย 

ความสูงยืน
สูงสุด 

ความสูงนั่ง 0.323 26.8 33.26 38.76 
ความสูงระดบัตา 0.460 38.18 47.38 55.2 
ความสูงระดบัที่นัง่ถึงไหล ่ 0.354 29.32 36.46 42.42 
ความสูงจากที่นั่งถึงตอนบนนา
อ่อน 

0.082 6.80 8.44 9.84 

ความสูงจากพื้นถึงขาอ่อน
ตอนล่าง 

0.218 18.09 22.45 26.16 

ความสูงจากพื้นถึงขอบบนของ
เข่า 

0.223 18.50 22.96 26.76 

 

ท่ีมา : วีระ เอื้อสุขโชติ (2543).  
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ภาพท่ี  2.1  แสดงการวัดขนาดสัดส่วนของเด็ก 

 

ท่ีมา : วีระ เอื้อสุขโชติ, (2543). 
 
 
ตารางท่ี  2.3  แสดงการวัดขนาดสัดส่วนของเด็ก 

 

YEAR MONTH 1 2 3 4 5 6 7 
2 6-12 97 40 56 24 25 11 15 
3 0-6 101 41 57 25 25 12 16 
4 6-12 105 44 60 26 26 12 16 
5 0-6 107 45 61 27 27 12 17 

 

ท่ีมา : วีระ เอื้อสุขโชติ(2543) 
 

 
ภาพท่ี  2.2  แสดงการวัดขนาดสัดส่วนการจับท่ีเหมาะสมกับเด็ก 

 

ท่ีมา : วีระ เอื้อสุขโชติ, (2543). 
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จากการวัดขนาดสัดส่วนเด็กอายุ 2-5 ปี ทั้งชายและหญิง สามารถสรุปขนาดสัดส่วนที่จะ
น ามาใช้ในการออกแบบ ดังนี้ 
 ความยาวช่วงต้นแขนจากหัวไหล่ถึงข้อศอก  ประมาณ 6.5 – 7 นิ้ว (ประมาณ 16-18 ซม.) 
และช่วงปลายแขนจากข้อศอกถึงข้อมือยาวประมาณ 6.5-7 นิ้ว 
 ความยาวจากข้อมือถึงปลายนิ้วกลาง เฉลี่ยประมาณ 5 นิ้ว (ประมาณ 12.5 ซม.) โดยมีค่า
ต่ าสุดประมาณ 4 นิ้ว และค่าสูงสุดประมาณ 5.5 นิ้ว (10-14 ซม.) 
 ความยาวของฝ่ามือจากข้อมือถึงข้อต่อระหว่างกระดูกฝ่ามือกระดูกนิ้วมือ เฉลี่ยประมาณ 2 
นิ้ว (ประมาณ 5 ซม.) ส่วนความกว้าง เฉลี่ยประมาณ 2.5น้ิว (ประมาณ 6 ซม.) 
 ความยาวของนิ้วมือจากข้อต่อระหว่างกระดูกฝ่ามือกับกระดูกนิ้วมือของปลายนิ้วมือ เฉลี่ย
ประมาณ 2.5 นิ้ว (ประมาณ 6 ซม.) 
 ความยาวของนิ้วหัวแม่มือจากข้อต่อระหว่างกระดูกท่อนที่ 1 และ 2 ถึงปลายนิ้วหัวแม่มือ 
เฉลี่ยประมาณ 2 นิ้ว ประมาณ 5 ซม. 

  
ภาพท่ี 2.3  แสดงการวัดขนาดสัดส่วนมือของเด็ก 

 

ท่ีมา : วีระ เอื้อสุขโชติ, (2543). 
 
ตารางท่ี  2.4  แสดงการวัดขนาดสัดส่วนมือของเด็ก 

 

 ค่าต่ าสุด ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด 
ก 4 5 5.5 
ข 1.6 2 2.5 
ค 1.5 2.5 3.2 
ง 2 2.5 2.7 
จ 1.5 2 2.2 

หน่วย : น้ิวฟุต 
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ท่ีมา : วีระ เอื้อสุขโชติ, (2543).  
 

2.1.6 จิตวิทยาสขีองเด็ก 
 สีนับว่ามีความส าคัญมากต่อการมองเห็นของเด็ก เพราะเป็นสิ่งที่กระตุ้นความรู้สึกและภาวะ
ต่างๆของจิตใจให้สอดคล้องตามได้ ในวัยเด็ก เด็กจะสนใจและเรยีนรู้ลักษณะสีต่างๆทีแ่ตกต่างกัน รู้สึก
ถึงอารมณ์ต่างๆ ที่สีนั้นมีผลต่อจิตใจ เด็กจะเริ่มชองสีใดสีหนึ่งเป็นเป็นพิเศษหรือสีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
โดยเฉพาะ ซึ่งก็แล้วแต่ว่าเด็กจะได้รับพัฒนาการหรือสภาพแวดล้อมอย่างไร ซึ่งเด็กแต่ละคนจะได้รับ
สิ่งเหล่านี้มาไม่เหมือนกัน ดังนั้น เกณฑ์ก าหนดในการเลือกสีจึงมุ่งไปที่ว่าสีอะไรบ้างที่จะช่วยเร่งเร้า
หรือกระตุ้นอารมณ์ให้เกิดความรู้สึกสนุกสนาน ตื่นเต้น น่าสนใจมากที่สุด อันเนื่องมาจาก การเล่นเปน็
กิจกรรมที่ต้องการความนุกสนาน ดังนั้น บรรยากาศของสิ่งที่ใช้จึงควรเป็นสีที่ให้ความรู้สึกตื่นเต้น 
สนุกสนานด้วย 
 1.  วงสีธรรมชาติ 
 สีในวงธรรมชาติเกิดจากการผสมของแม่สีสามสี คือ สีแดง สีเหลือง สีน้ าเงิน เกิดเป็นสี 
Tertiaryและ Secondary รวมทั้งหมด 12 สี ถ้าแบ่งสีในวงสีออกครึ่งหนึ่ง  
 2.  จิตวิทยาของสี (Color Psychology) 
 มีคุณสมบัติท าให้เกิดความกลมกลืน และช่วยสร้างความเป็นจุดเด่น นอกจากนี้สียังสามารถ
แสดงออกถึงอารมณ์ด้วย สีมีผลต่อการออกแบบ ดังนี้ 
      2.1 สร้างความรู้สึก สีให้ความรู้สึกต่อผู้พบเห็นแตกต่างกันไป ข้ึนอยู่กับประสบการณ์และ
ภูมิหลังของผู้ดู การใช้สีในการออกแบบ นอกจากเป็นการสร้างความรู้สึกต่อการสัมผัสแล้ว ยังสร้าง
บรรยากาศอีกด้วย 
      2.2 สร้างความน่าสนใจ สีมีอิทธิพลต่อการออกแบบ ช่วยสร้างความประทับใจและความ
สนใจเป็นอันดับแรกที่เห็น 
      2.3 สีบอกสัญลักษณ์ของวัตถุ เกิดจากประสบการณ์และภูมิหลัง เช่น สีแดงแทนไฟ สี
เขียวแทนพืช 
 3.ทฤษฎีสี 
 แม่สี นักวิชาการในแขนงต่างๆ ได้แบ่งแม่สี ดังนี้ 

แม่สีของนักฟิสิกส์ แม่สีในสายตาของนักฟิสิกส์นั้นเกิดจากการผสมกันของคลื่นแสง แบ่ง
ออกเป็น 3 สี คือ สีแดง สีเขียว และสีน้ าเงิน  

แม่สีของนักจิตวิทยา แม่สีในสายตาของนักจิตวิทยานั้นเกิดจากความเกี่ยวข้องในควมรู้สึกของ
มนุษย์ แบ่งออกเป็น 4 สี คือ สีแดง สีเหลือง สีเขียว และสีน้ าเงิน 
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 แม่สีของนักเคมี แม่สีในสายตานักเคมีนั้นเกิดจากการผลิตข้ึนเพื่อใช้ในวงการอุตสาหกรรม
และวงการศิลปะ แบ่งออกเป็น 3 สี คือ สีแดง สีเหลือง และสีน้ าเงิน 
 4.สีข้างเคียง (Analogous Colours) 
 เป็นสีที่อยู่เคียงกันในวงลอ้สี เช่น สีเหลืองกับสสีม้เหลือง สีทั้ง 2 จะดูกลมกลืนกัน (harmony) 
สีที่อยู่ห่างกันออกไป ความกลมกลืนก็จะค่อยๆลดลง ความขัดแย้ง หรือความตัดกันก็จะเพิ่มมากข้ึน 
จนกลายเป็นคู่สี หรือสีตัดกันอย่างแท้จริง เมื่อห่างกันจนถึงจุดตรงข้ามกัน 

 
ภาพท่ี 2.4  แสดงวงล้อส ี

ท่ีมา : วงล้อสี [ออนไลน]์. http://realcolorwheel.com/tubecolors.htm 
 

ที่เป็นวัตถุ (pigment) แบ่งออกเป็นแม่สี หรือสีข้ันต้น (primary colours) มี 3 สี คือ สีเหลอืง 
สีแดง และสีน้ าเงิน แม่สีทั้ง 3 สี เป็นสีที่ไม่สามารถผสมขึ้นมาได้ แต่สามารถผสมเข้าด้วยกันเป็นสีอื่นๆ
ได ้
 สีข้ันที่สอง (secondary colours) มี 3 สี เกิดจากการน าแม่สีทั้ง 3 มาผสมกันเข้าทีละคู่ ก็จะ
ได้สีออกมาดังนี้ 
  สีเหลือง + สีแดง > สีสม้ 
  สีสม้ + สีน้ าเงิน > สเีขียว 
  สีแดง + สีน้ าเงิน > สมี่วง 
 สีข้ันที่สาม (tertiary colours) เป็นสีที่ได้จากกรน าสีข้ันที่ 2 ผสมกับแม่สีทีละคู่ ก็จะได้สี
เพิ่มข้ึนอีก 6 สี คือ ส้มเหลือง ส้มแดง เขียวเหลือง เขียวน้ าเงิน ม่วงแดง ม่วงน้ าเงิน  
 สีกลาง (neutral colour) เป็นสีที่เกิดจากการน าเอาสีทุกสีผสมรวมกันหรือเอาแม่สีทั้ง 3 สี 
รวมกัน ก็จะได้สีกลาง ซึ่งเป็นสีเทาแก่ๆ เกือบด า ในการถ่ายภาพจะเป็นสีที่เป็นแสง (spectrum) เป็น
สีที่เกิดจากการหักเหของแสง แม่สีจะเป็น RGB แต่หลักการเหมือนกัน 
 5.มาตราฐานการใช้สีในการท าอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวกับเด็ก 

http://realcolorwheel.com/tubecolors.htm
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 สารที่ถูกควบคุมไม่ให้มเีกินก าหนด เพราะสทีี่ละเลยออกมาจะท าอันตรายต่อเด็กได้ คือ 
   แอนติโมน ี  ไม่เกิน 250 มก./กก. 
   อาร์ซินิค   ไม่เกิน 100 มก./กก. 
   แบเรียม   ไม่เกิน 500 มก./กก. 
   แคดเมียม  ไม่เกิน 100 มก./กก. 
   ปรอท   ไม่เกิน 100 มก./กก. 
   ตะกั่ว   ไม่เกิน 250 มก./กก. 
 สีที่ใช้กับของเล่นไม้ควรเป็นสปีระเภท Non-Toxic ปลอดภัยจากสารตะกั่ว ปรอท โลหะหนัก 
และสารฟอร์มลัดีไฮต์ (สารเคมีทีพ่บในกาว) (นิติสุวรรณ, 2544 : 58-62) 
 6.งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกบัสีของเด็ก 
 การใช้สีกับเด็ก ซึ่งสรุปออกมาได้ว่า เด็กๆ ชอบสีที่มีความสดใส ซึ่งธรรมชาติของเด็กจะซุกซน
มาก ดังนั้นในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใดก็ตามนั้น อย่าเน้นเรื่องสีเพียงเรื่องเดียว ต้องค านึงการรักษา
ความสะอาดด้วย และข้อเสนอแนะในการใช้สีของโรงเรียนอนุบาลและประถมศึกษานั้นน ลอเรนซ บี 
เพอร์กันส์ ได้กล่าวไว้ดังนี้ 
 การใช้สีควรที่จะค านึงถึงการอยู่รวมกันของสีต่างๆ เมื่ออยู่บนอุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์ใดๆ             
ก็ตามนั้น จะปรากฏว่าดีหรือไม่ ข้ึนอยู่กับการใช้สีแก่สิ่งเหล่าน้ันด้วย 
 วัสดุที่มีสีสันของวัสดุที่สวยงามอยู่แล้ว ไม่จ าเป็นต้องใส่สีเข้าไปอีก เพื่อให้เด็กๆ ได้เข้าใจ
ระหว่างวัสดุกับน้ าหนัก และผิวสัมผัสของมัน 
 สีมีคุณสมบัติการให้ความรู้สึก ดังนั้น การใช้สีพื้นที่ใหญ่ๆ นั้นควรจะมีการลดความเข้มของสี
ลงบ้าง เพื่อให้กลมกลืนกับธรรมชาติ ไม่ควรใช้สีแท้ เพราะจะท าให้รู้สึกอึดอัดได้ง่าย ดังนั้นหลักการใน
การเลือกใช้สี ได้แก่ 
 ความเป็นสีร้อนหรือสีแท ้เพราะเป็นสทีี่เด็กชอบจึงท าให้ช่วยบรรยากาศภายในห้องเรียนสดใส
น่าอยู่ส าหรับเด็กๆ 
 
2.2  ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
      2.2.1  หลักสูตรภาษาอังกฤษส าหรับเด็ก อายุ 3 - 6 ปี 

     ภาษาอังกฤษส าหรับเด็กอนุบาล  เริ่มตั้งแต่เอบีซี มีแบบฝึกคัดพยัญชนะ A-Z เพื่อให้เดก็ๆ 
ได้เรียนรู้อักษรภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งค าศัพท์ที่ควรเรียนรู้เป็นเบื้องต้น การเรียนภาษาอังกฤษส าหรับ
เด็กอนุบาล ควรเน้นที่ค าศัพท์พื้นฐาน และประโยคง่ายๆ  สังเกตจากการเรียนรู้ภาษาของเด็กๆจะเริ่ม
จากค าศัพท์ก่อนเป็นเบื้องต้น ตามด้วยวลีง่ายๆ และประโยคสมบูรณ์ท้ายที่สุด 
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บทเรียนส าหรับเด็กอนุบาล 
 วีดีโอเรียนรู้พยัญชนะภาษาอังกฤษ 
 แบบคัดภาษาอังกฤษ A-Z 
 ทดสอบการจดจ าพยัญชนะภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่ 
 ทดสอบการจดจ าพยัญชนะภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์เล็ก 
 ค าศัพท์พื้นฐานส าหรับเด็กๆ  

 
 2.2.2  แนวทางในการสงเสริมความสามารถทางภาษา  

     เด็กที่มีพัฒนาการทางภาษาเร็วมาก  สามารถพูดเป็นประโยคที่ชัดเจน   รู้จักค ามากขึ้น  
สามารถเลือกค าได้อย่างเหมาะสม  รู้จักฟัง  เข้าใจความสามารถและท าตามค าสั่งได้  สนใจการฝึกอา่น  
ชอบเล่าเรื่อง  สนใจค าใหม่ๆ ศัพท์ตางๆ ซักถามความหมายของค าอยู่เสมอ  แนวทางการส่งเสริม
ภาษา ส าหรับเด็ก คือ เปิดโอกาสให้เด็กทุกคนในการพูด  สนทนา  โต้ตอบ  ฝึกการฟัง ฝึกการอ่าน ฝึก
กล้ามเนื้อใน การสัมพันธ์กับตา ตลอดจนใหเด็กช่วยจ าเรื่องราวได้  ( ส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ  2528 :  16 – 17 )      

นงเยาว์    แข่งเพ็ญแข และคนอื่นๆ ( 2522 : 98 – 99 )   ได้ศึกษางานวิจัยต่างประเทศและ
สรุป ได้ว่าการใช้สื่อเพื่อกระตุ้นให้เด็กเรียน  มีผลต่อความพร้อมทางภาษาของเด็กในการเล่นตางๆ ที่
ส่งเสริม ประสบการณ์ทางภาษาให้แก่เด็ก  ได้แก่  การเล่นนิ้ว  การเล่นตอบค าถาม  การเล่นปริศนา
ค าทาย  การเล่นร้องเพลง  และการท าท่าประกอบการแสดงตามนิทาน  นอกจากนี้ยังมีแนวคิด
เกี่ยวกับการส่งเสริม ภาษาส าหรับเด็ก ดังนี้   

1.   ภาษาของเด็กปฐมวัยแสดงให้เห็นถึงแนวคิด  ความสนใจ  และความสัมพันธ์ของเด็กที่มี
ต่อ สิ่งแวดล้อม  ครูหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถพัฒนาภาษาของเด็กได้โดยการ  จัดหาสื่อ  เพื่อให้เด็กเกิด 
ประสบการณ์ ด้านการฟัง  การพูด  การอ่านและการเขียน   

2.   จัดประสบการณ์ด้านการฟงควรใช้สื่อที่มีเสียง  การเล่านิทานค าคล้องจอง  และเพลง
กล่อมเด็ก  และการเล่นตามค าสั่ง  เพื่อให้เดก็เกิดความเข้าใจ   

3.  สื่อที่จัดประสบการณ์ด้านการพูด  ควรเป็นสื่อที่เด็กเคยมีประสบการณ์มากอน  โดยน ามา
จัดใน รูปการสนทนา  การเล่าเรื่อง  การเล่านิทานและการแสดงละคร  

4.   สื่อที่จัดใช้ในการจัดประสบการณ์ด้านการอ่าน  ควรเป็นภาพ  หนังสือภาพ  ตัวอักษร  ที่
ท าดว้ย กระดาษแข็ง  พลาสติก  หรือไม้  

https://ภาษาอังกฤษออนไลน์.com/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9-a-z-%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://ภาษาอังกฤษออนไลน์.com/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9-a-z-%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://ภาษาอังกฤษออนไลน์.com/%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81
https://ภาษาอังกฤษออนไลน์.com/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-level-a1
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5.   สื่อที่ใช้จัดประสบการณ์ด้านการเขียน  ควรเป็นเส้นจัดตัวอักษร  ดินหรือแป้งส าหรับปั้น 
ประมวญ   ดิคคินสัน   (  2536 :  154 )  กล่าวว่า   การส่งเสริมพฒันาการทางภาษาของเดก็

ปฐมวัย  ครูควรใช้หลักการใหญ่ๆ ดังต่อไปนี้   
1. ถ้อยค าที่น ามาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน  ควรน ามาจากนิทาน บทความ  เรื่องราวที่

เด็ก สนใจ  แล้วหยิบค าที่น่าสนใจจากเรื่องราวมาใช้โดยอาจน าค ามาจัดหมวดหมูหรือน ามาผูกเป็น
เรื่องราวข้ึนใหม่  

2. เด็กควรเรียนรู้ถ้อยค าจากใจความ  เพื่อให้เข้าใจความหมายของค าแจ่มแจ้งข้ึน  
3. เล่นเกมโดยใช้ถ้อยค า  เช่น ปริศนาอักษรไขว  การทายประโยค  จับคู่ค ากับภาพ  เป็นต้น  

ฉันทนา  ภาคบงกช  ( 2538 :  1 – 2 )   กล่าวว่า ภาษาสามารถพัฒนาได้ดีในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย  
มีการยอมรับ และไม่ถูกวิพากษ์วิจารณ์  ปัจจัยส าคัญในการส่ง เสริมใหเด็กมีความก้าวหน้าทางภาษา 
อย่างรวดเร็ว    มีดังนี้  

1.   การจัดสภาพแวดล้อมทางภาษา  ช้ันเรียนและโรงเรียนควรตกแต่งด้วยค าหรือขอความ 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน  

2.   การเล่น  การเล่นของเด็กเปรียบได้กับการท างานในโลกของผู้ใหญ่   การพัฒนาภาษา
ส่วนมาก  เกิดจากประสบการณ์จริง  จึงควรจัดกิจกรรมต่างๆ ให้เด็กได้เล่น  

3.   การอ่าน  การอ่านเป็นสื่อของการเรียนรู ้ ควรจูงความสนใจให้เด็กรักการอ่าน  เช่น  อ่าน
นิทานให้ฟัง 

4.   การเขียน  การอ่านมีความสัมพันธ์กับการเขียน  ควรจัดกิจกรรมการเขียนใหสัมพันธ์
ให้กับเรื่อง ที่เด็กอ่าน เฮนริค  ( นิตยา  ประพฤติกิจ  2539 : 162 – 163 : อ้างอิงจาก Henrick. 
1980.  Reading  Instruction  Diagnostic  Teachihg  in  The Classroom.)   ได้เสนอแนะวิธีการ
พื้นฐานเพื่อส่งเสริม พัฒนาการทางภาษาของเด็กไว้  ดังนี้ 

1. รู้จักรับฟงเด็ก  
2. ให้เด็กไดพู้ดคุยถึงเรื่องราวที่เขาได้พบเห็นหรอืได้ฟังมา  
3. รู้จักพูดคุยหรือสนทนากบัเดก็  
4. รู้จักซกัถามเพือ่ใหเ้ด็กได้ใช้ภาษาอย่างกว้างขว้างยิ่งขึ้น  
5. ให้เด็กได้รูจ้ักฝกึฝนการฟงั 
6. รีบปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ   โดยเฉพาะเมื่อเด็กมีปญัหา  
นอกจากนี้การส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาของเด็กจะต้องมีองค์ประกอบอื่นๆ เช่น  พื้นฐาน

ทาง เศรษฐกิจและสังคม  ประสบการณ์ที่เสริมสร้าง  การฝึกฝน  ประสาทสัมผัส  การยอมรับฟังเด็ก 
การปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆ การมีผู้ใหญ่เป็นแบบอยางที่ดี  การตั้งใจฟังเด็ก  การไมมีอคติตอการใช้
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ภาษาของเด็ก  และการที่เด็กมีโอกาสได้พูดคุยอย่างสนุกสนาน  เป็นต้น ( นิตยา  ประพฤติกิจ  2539: 
162 – 163 )  
  2.2.3  หลักการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับเด็ก 
      การสอนภาษาอังกฤษนับเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ของเด็กในยุคปัจ จุบัน 
โดยเฉพาะตามแนวนโยบายการเตรียมความพร้อมเด็กสู่ประชาคมอาเซียนที่มุ่งเน้นการให้เด็กใช้
ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับคนต่างชาติต่างวัฒนธรรมอื่น  อย่างไรก็ตาม แนวการสอน
ภาษาอังกฤษส าหรับเด็กควรค านึงถึงพัฒนาการตามวัยและความสามารถในการรับรูข้องเด็กเป็นส าคัญ 
ซึ่งตามหลักพัฒนาการของเด็กวัยอนุบาลนั้น เด็กวัยนี้ เป็นวัยที่ เรียนรู จากความสนใจเป็นหลัก 
(Emotional-based Learning) การเรียนรู้จากการเล่น การมีปฏิสัมพันธ์รวมกับผู้ใหญ่ ผานแนวการ
สอนแบบ Whole Language ที่ เน้นการจดจ าโครงสร้างรูปค า (Word-shape Recognition) จะ
น าไปสู่ความสนุกสนาน ความรู้สึกอยากติดตาม และที่ส าคัญเกิดการจดจ าและสามารถเช่ือมโยงการใช้
ค าศัพทที่เรียน สู่ชีวิตประจ าวัน 

    2.2.3.1  เทคนิคการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรบัเดก็ 
               1. การเลือกค าศัพท์ ควรจัดค าศัพท์ให้อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันจะช่วยให้จ าได้ง่าย

ข้ึน เช่น ศัพท์เกี่ยวกับอาหาร เครื่องใช้ไฟฟา อวัยวะร่างกาย สีต่างๆ เปนตน  
                         2. วิธีการสอน เน้นให้เด็กได้ฝึกการใช้ศัพท์ การสอนศัพท์เพียงครั้งเดียวไม่พอ 
จะต้องทบทวนบ่อยๆ ด้วยวิธีการอัน หลากหลาย เพื่อมิให้เด็กเกิดความเบื่อหน่าย และควรหมั่น
ทบทวนบ่อยๆ เพราะถ้าศัพท์ที่สอนไปแล้วไม่ได้ใช้ เด็กก็อาจลืมได้ 

               3. การสอนค าศัพท์ใหม่  ควรสอนให้ผ่านประสาทสัมผัสให้มากที่สุด โดยใช้
รูปแบบประโยคหรือศัพท์ที่เด็ก เคยเรียนรู้มาแลว โดยมีค าที่เป็นศัพท์ใหม่ปนอยูเพียงค าเดียว แล้วให้
เดาความหมายของค าศัพท์นั้น วิธีนี้จะ ท าให้นักเรียนจ าความหมายได้ดีกว่าแบบบอกตรงๆ 
                 4. การเช่ือมโยงค าศัพทภาษาอังกฤษกับภาษาไทย การแปลความหมายของศัพท์
เป็นภาษาไทยตรงๆ ควรท าต่อเมื่อเห็นว่าไม่อาจใช้วิธีอื่นที่ดีกว่า เหมาะสมกว่าการใหความหมายของ
ค าในภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยนั้น ไม่เสียหายอะไร แต่การแปลแบบ ค าต่อค าจะท าให้แปลไม่รู้เรื่อง
เข้าไปใหญ่ 

               5. สื่อประกอบการสอน ควรใช้สื่อของจริงมาประกอบในการสอนค าศัพท์ใหม่ ให้
ตัวอย่างแก่เด็กให้มากเพื่อให้เด็กใช้ตัวอย่าง นั้นๆ มาท าความเข้าใจ  

               6. การปฏิบัติต่อเด็ก เวลาตอบให้เด็กตอบเป็นกลุ่มก่อน เพื่อให้เด็กคนอื่นๆได
เรียนรู้ไปพร้อมๆกัน ไม่ควรแบ่งกลุ่มเด็กเก่ง เด็กอ่อน พยายามให้เด็กเกิดการโต้ตอบอย่างรวดเร็ว แต่
ไม่ควรคาดค้ันเด็กที่ตอบไม่ได้ ให้ตอบให้ได้แต่ พยายามช่วยเหลือเด็กโดยการแนะเป็นแนวทางไป
เรื่อยๆแทน 
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   2.2.3.2  ล าดับข้ันในการสอนศัพท์ขั้นพื้นฐาน  
              1. ครูออกเสียงค าศัพท์ทีละค า 2-3 ครั้ง อย่างชัดเจน  
              2. ครูให้ความหมายของค าศัพท์ด้วยการใช้สื่ออุปกรณ์หรือแสดงท่าทางประกอบ

ให้เด็กลองเดาดูก่อน  
              3. ครูพูดตัวอย่างประโยคประกอบด้วยค าศัพท์นั้นซ้ าๆ 2-3 ครั้ง โดยให้เด็กลอง

หัดฟังและพูดไปด้วย  
              4. ครูทบทวนค าศัพท์ที่สอนผ่านกิจกรรมการร้องเพลง เล่านิทาน หรือ เปิดโอกาส

ให้เด็กได้เล่นเกมทาง ภาษาที่เกี่ยวข้องกับค าศัพท์ที่เรียนมา เพื่อเป็นการทบทวนหรือเรียนรู้ซ้ า 
  การสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษในระดับเด็กอนุบาล สามารถสอนได้หลายวิธีการ เช่น เพลง 

เกม นิทาน ดังต่อไปนี ้
 
   2.2.3.3  รูปแบบการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 

 การสอนภาษอังกฤษสามารถสอนได้ในหลายรปูแบบ ในที่นี้ยกตัวอย่างใน 3 รูปแบบ คือ การสอน 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านนิทาน การสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านเพลง การสอนภาษาอังกฤษผ่าน
เกม 
 1)  การสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านนิทาน 
 นิทานจัดว่าเป็นสื่อที่ดีเหมาะที่จะน าไปสอนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะนิทานประกอบภาพ เพราะ
ภาพ และเนื้อเรื่องในนิทานถือเป็นการจ าลองเรื่องราว เหตุการณ์ในโลกกว้างเป็นเรื่องราวสั้นๆ ง่ายๆ 
ส าหรับเด็ก เนื้อเรื่องน่าสนใจพร้อมภาพประกอบช่วยให้เด็กสามารถเช่ือมโยงค าศัพท์กับรูปภาพและ
ตัวอักษร ท าให้เด็ก นอกจากจะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีคติสอนใจ แล้วยังเป็นการสร้าง
ประสบการณ์ในการฟังสิ่งที่ ออกจากปากผู้เล่าจริงๆ ทั้งความสามารถในการออกเสียง การจดจ า
โครงสร้างรูปค าและการรู้วิธีการน าไปใช้ ในการสนทนา อันจะน าไปสู่การรักการอ่านเด็กๆ และเกิด
สนใจอยากเรียนรู้ค าศัพท์ต่างๆ มากขึ้น 

เทคนิคการใช้นิทานเพื่อสอนภาษาอังกฤษ 
 1) การเลือกนิทาน นิทานที่จะเลือกควรเป็นนิทานที่มีค าสั้นๆ เน้นนิทานที่มีภาพประกอบ 
อาจเป็นนิทานเน้นสอน ค าศัพท์ หรือนิทานที่เป็นเรื่องที่เด็กสามารถมีกิจกรรมและมีส่วนร่วมกับเรื่อง
ไดด้ีตามความสนใจของเด็ก มี การใช้ภาษาที่เหมาะสมตามวัยและพัฒนาการของเด็ก เนื้อเรื่องมีการใช้
ค าศัพท์ซ้ า ใช้ค าคล้องจอง และมี รูปแบบประโยคที่เข้าใจง่าย เรื่องราวไม่ซับซ้อน  
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2) การเล่านิทาน  
ก่อนการเล่านิทาน ควรพูดคุยกับเด็กในหัวข้อที่เกี่ยวกับนิทานอาจเป็นประสบการณ์ของครู

เอง หรือของเด็กคนใดคนหนึ่งในห้อง และเน้นการจดจ าค าศัพท์และส านวนของภาษาต่างประเทศ 
ด้วยการใช้ค าสร้างบรรยากาศของการใข้ส านวนของเจ้าของภาษา เช่น ให้เริ่มต้นการเล่านิทานด้วย
การบอกเด็กเป็น ประโยคภาษาอังกฤษ เช่น I’m going to tell you a story about …….หรือ Once 
upon the time…...เพื่อเด็กจะสามารถจ ารูปแบบการเล่านิทานจากครูได้โดยไม่ต้องสอน ใช้น้ าเสียง
ใหเหมาะกับเรื่องและอารมณ์ของตัวละครที่สวมบทบาทอยู่ 

มีการใช้เสียงสูง ต่ า เป็น จังหวะ โดยเมื่อถึงจุดส าคัญของเรื่องควรเปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วม 
เช่น การตั้งค าถามเป็นภาษาอังกฤษ ในขณะที่เด็กก าลังอยู่ในอารมณ์ร่วมอยู่ โดยอาจใบ้เป็นท่าทาง
ตามเรื่องเพื่อให้เด็กเกิดความสนุกสนานมากข้ึน  

ควรใช้ท่าทางและสีหน้าประกอบการเล่า และพยายามให้เด็กมีโอกาสท ากิจกรรมที่เคลื่อนไหว 
โดยอาจให้เด็กท าท่าทางตามตัวละครในเนื้อเรื่อง โดยมีครูเป็นผู้ออกเสียง พูดประโยคตามท่าทางนั้นๆ 
อยา่งช้าๆ เพื่อให้เด็กจ าท่าทางและส าเนียงของภาษา พร้อมกับความเพลิดเพลิน นอกจากนี้นักเรียนยงั
เกิด ความรู้สึกวาตนเองมีส่วนร่วมอยู่ตลอดเวลา ท าใหการเรียนรู้สนุกมากยิ่งข้ึน  

ครูสามารถใช้เกมเพื่อเป็นการทบทวนค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับนิทาน มาต่อยอดท ากิจกรรมที่
หลากหลายข้ึนเพื่อให้เด็กเข้าใจและคุ้นเคยกับภาษาและค าศัพท์ในเนื้อเรื่อง ครูสามารถเล่าซ้ าหรือ
ทบทวน อยู่เสมอ  

3)  การจัดการช้ันเรียน  
     ครูอาจจะลองจัดที่นั่งให้เด็กใหม่ให้เด็กลงมานั่งที่พื้นล้อมรอบตัวครู หรือ ออกไปเล่า

นิทาน กลางแจ้งใต้ร่มไม้ เพื่อสร้างบรรยากาศแปลกใหม่และพิเศษ  
4)  สื่อประกอบการเล่านิทาน  

               ควรหาอุปกรณ์และสื่อที่ดึงดูดให้เด็กสนใจว่าจะเกิดอะไรข้ึนในช่ัวโมงนั้นๆ เช่น การน า
เพลงมา ใช้ประกอบเนื้อเรื่องมาเปิด เพื่อใช้เสียงเพลงกระตุ้นความรู้สกึของเด็กอาจให้เด็กเคลื่อนไหว
ตามจังหวะหรือ แสดงท่าประกอบค าศัพท์ในเพลงอย่างง่ายหรืออาจใช้เทคนิค Finger Play มาสอน
ค าศัพท์ในนิทาน การน าตุ๊กตามาสมมุติเป็นตัวละคร การจัดท าฉากนิทาน 3 มิติ 

 การสอนค าศัพทภาษาอังกฤษผ่านเพลง 
     เพลงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนสามารถใช้เพลงสอดแทรกเข้าไป
ในบทเรียน หรือในขณะด าเนินการสอนทุกข้ันตอน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความสอดคล้องในเนื้อหาสาระและ
จุดประสงค์การ เรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนเจริญเติบโตทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา ธรรมชาติ ของเด็กชอบการเล่นสนุกสนาน ต้องการแสดงออก และการร้องเพลงอยู่แล้ว 
หากครูผู้สอนได้น าเพลง ภาษาอังกฤษมาประกอบการเรียนการสอน ให้บทเรียนมีความหมาย น่าสนใจ
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และสนุกสนานมีชีวิตชีวา ยอมจะช่วยให้การสอนภาษาอังกฤษมีความหลากหลายมากขึ้น ไมจ ากัดอยู่
แค่การจดจ ากฎเกณฑ์เพียง อย่างเดียว เป็นการทบทวนเนื้อหาได้เรียนรู้ไปแล้ว ให้ผู้เรียนจดจ าได้ดี
ยิ่งขึ้น และปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ 

เทคนิคการใช้เพลงเพื่อสอนภาษาอังกฤษ  
1)  การเลือกเพลง  
     1. เพลงนั้นต้องไม่ยาวเกินไป เพลงควรมที านอง ค ารองที่ชัดเจน และไม่ยาวจนเกินไป  
     2. เพลงควรมีท านองที่ซ้ ากัน ซึ่งเป็นการง่ายต่อการเรียน  
     3. เนื้อหาควรถูกต้องตามไวยากรณ์ เช่น Subject Verb, Agreement และWord Order  
     4. เลือกเพลงใหเ้หมาะสมกบัอายุและระดับช้ันของผูเ้รียน  
ดังนั้น ก่อนการน าเพลงมาใช้ประกอบการเรียนการสอน จงึควรพิจารณาลักษณะของเพลงว่า 

เหมาะสมเพียงไร  
2)  ล าดับข้ันตอนการสอนเพลง  
     1. ครูอธิบายสั้นๆใหนักเรียนเข้าใจ เปนบทเพลงเกี่ยวกบัอะไร ครูอาจใช้อุปกรณ์การสอน 

ช่วยแสดงความหมายของค าศัพทบ์างค าที่นักเรียนไมเ่คยเรียนมาก่อน  
     2. ครูร้องให้นักเรียนฟัง 1-2 จบ  
     3. ครูร้องน า 1 หรือ2 บรรทัด ให้นักเรียนร้องตามเมื่อแน่ใจว่านักเรียนร้องได้ถูกตองทั้งค า 

ร้องและท านองจงึร้องน าบรรทัดต่อไป โดยร้องทวนบรรทัดต้นๆก่อนทุกครั้ง  
     4. ครูร้องพร้อมกับนักเรยีนตั้งแต่ต้นจนจบ ถ้าเนื้อเพลงยาวและมีค ายาก ครูอาจเขียนเนือ้ 

เพลงให้นักเรียนดูในข้ันตอนก็ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ควรเขียนเนื้อเพลงให้นักเรียนดูก่อน เพราะจะท าให้ 
นักเรียนเป็นกังวลแต่การอ่านหรือสะกดตัวมากไป  

     5. ครูเขียนเนื้อเพลงใหนักเรียนอ่านและคัดลอกลงในสมุด  
ดังนั้นจะเห็นไดว่า การสอนเพลงให้ถูกวิธีต้องปฏิบัติอย่างมีข้ันตอน ครูผู้สอนต้องวางแผน 

เตรียมสื่อ อุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมโดยเฉพาะตัวครูเอง ต้องมีความพร้อมเป็นอับดับแรก อย่างไรก็ตาม
ก่อนการร้องเพลง ทุกครั้งต้องไม่ลืมที่จะบอกผู้เรียนว่าเพลงนั้นๆเป็นค าร้องและท านองของใคร(ถ
าทราบ) เพื่อให้เกียรติผู้แต่งค าร้องและท านองนั่นเอง  

 
 
3) การจัดการเรียนการสอน  
ในการสอนเพลงภาษาอังกฤษ ไม่ใช่แต่ต้องการให้ผู้เรียนสามารถร้องเพลงได้ถูกต้องทั้งค าร้อง 

ท านองและจังหวะเท่านั้น แต่ครูผู้สอนยังต้องใชวิธีการต่างๆ ให้ผู้เรียนร้องเพลงอยางเข้าใจความหมาย
และวัฒนธรรมเจ้าของภาษา และใช้เพลงเป็นเครื่องมือเสริมประสบการณต่างๆ ไดดวยตนเอง  
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1. เล่าเรื่องหรอืสร้างเรื่องปากเปล่าเกี่ยวกับเพลงนั้น  
2. เขียนเรื่องเกี่ยวกบัเพลงนั้น  
3. ดัดแปลงเนือ้เพลงเป็นบทสนทนาสั้นๆ  
4. น าแบบประโยคที่พบในบทเพลงทีเ่รียนในบทที่แล้วมาเปน็ตัวอย่างในการสร้างประโยคใหม่  
5. หาค าใหม่มาใช้ประโยคเดิมในบทเพลงนั้น  
6. คิดหาทาง่ายๆ หรือการแสดงประกอบจังหวะง่ายๆ มาใชประกอบ  
ดังนั้น สรุปได้ว่า การใช้เพลงเพื่อสงเสริมทักษะการเรียนรู้ทางภาษาจะมีประโยชน์โดยตรงต่อ

ผู้เรียน มาก หากครูผู้สอนเข้าใจจุดประสงค์การสอนเพลง เลือกเพลงได้เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน 
และปฏิบัติ อย่างมีขั้นตอน 

 
การสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษผานเกม  
เกมเป็นหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะเกมภาษาอังกฤษซึ่งภาษาอังกฤษมี

ความส าคัญ ต่อการเรียนการสอนอยู่เสมอ เพราะภาษาอังกฤษเป็นภาษาระหว่างชาติที่ใช้กันอย่างแพร
หลายทั่วโลกการใช้เกมประกอบการสอนภาษาอังกฤษจะช่วยท าให้ผเูรียนสนุกสนานกับบทเรยีน ไม่น่า
เบื่อ เปิดโอกาสใหผู้เรียน ฝกึความกล้าในการใช้ภาษา ท าให้ผู้เรียนมีความมั่นใจเมื่อน าภาษาอังกฤษไป
ใช้ในชีวิตประจ าวัน และช่วยให้ผู้ เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วย 
ส่วนประกอบของเกม ได้แก่ ช่ือเกม จุดมุ่งหมาย การแบ่งกลุ่ม อุปกรณ์ และข้อเสนอแนะในการเล่น
เกมผู้สอนและผู้เล่นควรดัดแปลงแต่ละเกมให้เหมาะสมกับ สภาพห้องเรียน ระดับความรู้ และ
ความสามารถของผู้เรียนด้วย 

 
เทคนิคการใช้เพลงเพื่อสอนภาษาอังกฤษ  
1)  การเลือกเพลง  
     เกมภาษาแบ่งได้ 2 ประเภทคือ  
     1. Communicative Games เกมนี้มีจุดประสงค์ให้ผู้เรียนสื่อสาร สนทนา แลกเปลี่ยน 

หรือ ปรับปรุงแต่งข้อมูล โดยใช้โครงสร้าง ภาษาหรือค าศัพท์ที่ก าหนดให้  
     2. Non-communicative Games เกมนี้สร้างข้ึนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความสนุกสนาน 

คลาย ความเครียด ส่วนใหญ่เกมเหล่าน้ีจะเน้นในรูปการแข่งขัน มีผู้แพ้ ผู้ชนะ  
2)  ล าดับข้ันตอนการสอน 
     1.ข้ันเลือกควรค านึงถึงภาษาที่ใช้ควรเหมาะกับระดับความสามารถของผู้เรียนและขนาด

ของช้ันเรียนด้วย 
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     2.ข้ันเตรียมการ เตรียมการใช้เกมก่อนล่วงหน้าเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่จะใช้ใน
การ เล่นเกม  

     3.ข้ันการใช้เกม อธิบายวัตถุประสงค์ของเกม และวิธีการเล่น พร้อมทั้งก าหนดกติกาอย่าง 
ชัดเจน เพื่อให้เกมเป็นไปอย่างมีระเบียบ จากนั้นลงมือเล่นเกม โดยแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม  

     4.ข้ันประเมินผล ถ้าหากการเล่นเกมเป็นแบบลักษณะการแขงขัน ควรให้คะแนนส าหรับ
กลุ่ม ที่ท าได้ถูกต้อง โดยการเขียนคะแนนบนกระดาน กลุ่มใดที่ท าผิดพลาดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  

3)  การจัดการเรียนการสอน  
     1.ท าความคุ้นเคยกับเกมมาก่อนน าไปใช้ประกอบการสอน โดยอ่านกติกาเล่นหลายๆครั้ง 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดี  
     2.เลือกใช้ให้เหมาะสมกับข้ันตอนการสอน โดยพิจารณาว่าควรใช้เกมใดในข้ันตอนใด  
     3.อธิบายวิธีการเล่นเกมแก่ผูเรียนอย่างชัดเจน จงตระหนักเสมอว่าเด็กทุกคนในช้ันเรียน 

เข้าใจวิธีการเล่น  
     4.ควรแสดงวิธีการเล่นด้วยตนเอง โดยยืนอยู่หน้าช้ันเรียน เพื่อให้ผู้เรียนทั้งช้ันมองเห็น

อยา่ง ทั่วถึง  
     5.ควรปฏิบัติตามกติกาที่ก าหนดไว้ในแต่ละเกมอย่างเคร่งครัด  
     6.ควบคุมเกมในขณะที่เล่นอย่าให้ผู้เล่นส่งเสียงดังมากเกินไป ท าให้ ระเบียบวินัยของ

ห้องเรียนเสีย  
     7.สังเกตปฏิกิริยาของผู้เรียนแต่ละคนในขณะที่เล่น ไม่ควรติเตียนผู้กระท าผิดอย่างรุนแรง  
     8.อย่าเล่นเกมนั้นนานจนเกินไป แต่ละเกมควรใช้เวลา 8-10 นาที  
     9.อย่าใช้เกมบางอย่างบ่อยนัก เพราะจะท าใหผู้เรียนไม่กระตือรือรนในการเล่น  
     10.ศึกษาข้อเสนอแนะของเกมแต่ละอัน เพื่อดัดแปลงวิธีเลนห้สอดคล้องตามสภาพการ

เรียนการสอน 
 
 
2.3  ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อการเรียนรู ้
      2.3.1  ความหมายของสื่อ 

     ค าว่า "สื่อ" ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ ความหมายของค านี้
ไว้ดังนี้ "สื่อ (กริยา) หมายถึง ติดต่อให้ถึงกัน เช่น สื่อความหมาย , ชักน าให้รู้จักกัน สื่อ (นาม) หมายถึง 
ผู้หรือสิ่งที่ติดต่อให้ถึงกันหรือชักน าให้รู้จักกัน เช่น เขาใช้จดหมายเป็นสื่อติดต่อกัน, เรียกผู้ที่ท าหน้าที่
ชักน าให้ชายหญิงได้แต่งงานกันว่า พ่อสื่อ หรือ แม่สื่อ ; (ศิลปะ) วัสดุต่างๆ ที่น ามาสร้างสรรค์งาน
ศิลปกรรม ให้มีความหมายตามแนวคิด ซึ่งศิลปินประสงค์แสดงออกเช่นน้ัน เช่น สื่อผสม"  
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       นักเทคโนโลยีการศึกษาได้มีการนิยามความหมายของค าว่า "สื่อ" ไว้ดังต่อไปนี้ 
     Heinich และคณะ (1996) Heinich เป็นศาสตราจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีระบบการ

เรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยอินเดียน่า ( Indiana University) ให้ค าจ ากัดความค าว่า "media" ไว้
ดังนี้  "Media is a channel of communication." ซึ่ งสรุปความเป็นภาษาไทยได้ดังนี้  "สื่อ คือ
ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร" Heinich และคณะยังได้ขยายความเพิ่มเติมอีกว่า "media มีรากศัพท์มา
จากภาษาลาติน มีความหมายว่า ระหว่าง (between) หมายถึง อะไรก็ตามซึ่งท าการบรรทุกหรือ
น าพาข้อมูลหรือสารสนเทศ สื่อเป็นสิ่งที่อยู่ระหว่างแหล่งก าเนิดสารกับผู้รับสาร"  

     A. J. Romiszowski (1992) ศาสตราจารย์ทางด้านการออกแบบ การพัฒนา และการ
ประเมินผลสื่อการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยซีราคิวส์ (Syracuse University) ให้ค าจ ากัดความ
ค า ว่า "media" ไ ว้ดั งนี้  " the carriers of messages, from some transmitting source (which 
may be a human being or an inanimate object) to the receiver of the message (which 
in our case is the learner)" ซึ่งสรุปความเป็นภาษาไทยได้ดังนี้ "ตัวน าสารจากแหล่งก าเนิดของการ
สื่อสาร (ซึ่งอาจจะเป็นมนุษย์ หรือวัตถุที่ไม่มีชีวิต ) ไปยังผู้รับสาร (ซึ่งในกรณีของการเรียนการสอนก็
คือ ผู้เรียน)"  

    ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า สื่อ หมายถึง สิ่งใดๆ ก็ตามที่เป็นตัวกลางระหว่างแหล่งก าเนิดของสาร
กับผู้รับสาร เป็นสิ่งที่น าพาสารจากแหล่งก าเนินไปยังผูร้ับสาร เพื่อให้เกิดผลใดๆ ตามวัตถุประสงค์ของ
การสื่อสาร 
ที่มา : http://uto.moph.go.th/hcc/media1.html 
 
 
 
 
 

     2.3.2  ความส าคัญของสื่อ 
              หน่วยศึกษานิเทศก์  ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่ง ชาติ                           

( 2526 : 52 )  ได้กล่าวไว้ว่า  สื่อการสอนเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การเรียนการสอนด าเนินไปด้วยดีและ
มีประสิทธิภาพหรืออาจกล่าวได้ว่า สื่อ คือ วัสดุ อุปกรณ์ หรือวิธีการส าหรับถ่ายทอดความรู้  ความคิด  
และเจตคติจากครูไปสู่นักเรียน  และ ท าให้การเรียนการสอนเป็นไปตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้  สื่อการ
สอนมีความส าคัญต่อการเรียนการสอน คือ 
 1. กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียน  อยากเรียนและช่วยให้เกิดการเรียนรู้และเกิด 
ประโยชน์กับตัวนักเรียน  

http://uto.moph.go.th/hcc/media1.html
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 2. ให้โอกาสนกัเรียนมสี่วนร่วมในกิจกรรมอย่างทั่วถึง  
 3. สามารถท าให้นักเรียนเกิดแนวคิดและความเข้าใจไดถูกต้องรวดเร็ว  
 4. นักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  
 5. ช่วยให้นักเรียนจดจ าเรื่องราวและสิ่งต่างๆ ที่เรียนรู้ได้นานถูกต้องแมนย า  
 6. มีส่วนช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ของนักเรียนและเปลี่ยนแปลงเจตคติไปในทางที่พงึปรารถนา
ได ้

     2.3.3  ประเภทของสื่อ 
                         การแบ่งประเภทของสื่อการสอนตามแนวทางของเทคโนโลยีทางการศึกษา  แบ่ง
ได้เป็น 3  ประเภท  ดังนี้ ( ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ,2536 :  5-6 )  
 1.  สื่อประเภทวัสดุ ( Software ) หมายถึง  สื่อที่เก็บความรู้อยู่ในตนเองซึ่งจ าแนกย่อยได้เป็น            
2  ลักษณะ คือ  

  1.1 วัสดุประเภทที่สามารถช่วยถ่ายทอดความรู้ได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์           
การเรียน  เช่น  แผนที่  ลูกโลก  รูปภาพ  หุ่นจ าลอง ฯลฯ  

  1.2 วัสดุประเภทที่ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ด้วยตนเอง  จ าเป็นต้องอาศัยอุปกรณ์อื่น
ช่วย   เช่น  แผ่นเสียง ฟิล์มภาพยนตร์  สไลด์ 
 2.  สื่อประเภทอุปกรณ (Hardware) หมายถึงสิ่งที่เปนตัวผานที่ท าใหขอมูลหรือความรูที่อยู่ 
ภายในวัสดุสามารถถายทอดออกมาใชหรือเรียนรูได เชน เครื่องฉายสไลด  เครื่องฉายภาพยนตร 
เครื่องเลน แผนเสียง เป็นต้น  
 3.  สื่อประเภทเทคนิคและวิธีการ  ( Techniques  and Method ) หมายถึง สื่อที่มีลักษณะ
เป็น แนวความคิดหรือรูปแบบข้ันตอนในการเรียนการสอน ซึ่งไม่มีลักษณะเป็นวัสดุหรืออุปกรณ์ แต่ก็
สามารถใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์เหล่านั้นมาใช้ช่วยในการด าเนินการงานได้  เช่น  การจัดระบบการสอนแบบ
จุลภาค             การสาธิต  เปนตน 
 2.3.3.1 ประเภทของสือ่เพื่อพัฒนาเด็กในวัยเรียน 

 สื่อเพื่อพัฒนาเด็กในวัยเรียนอาจจ าแนกได้เป็น  3  ประเภท  ดังนี้ (ชัยยงศ  
พรหมวงศ . 2538 : การสัมมนาทางวิชาการ “ เรื่อง สื่อเพื่อพัฒนาเด็กไทยวัยเรียนรู้ ” )  
 1. สื่อบุคคล  หมายถึง  คนที่ท าหน้าที่ส่งความรู้ผ่านไปให้แก่เด็ก  และมีผลท าให้เกิดการเรียนรู้
จากการเลียนแบบ  หรือได้ความรู้ เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาหรือค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม เช่น  ครู 
พ่อแม่ญาติ เพื่อน  ดาราภาพยนตร์  นักร้อง ฯลฯ  ที่ท าตนเองให้เด็กเอาอย่างครูหรือพ่อแม่จะเป็นสื่อ
ได้ก็เฉพาะเมื่อท าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการส่งผ่านความรู้ ( บุรุษไปรษณีย  ) แต่ถ้าครูพร่ าสอนให้ท า
โน่นท าน่ี  หรือเป็นโน่นเป็นน่ี  ก็ไม่ถือว่าเป็นสื่อแต่จะเป็นเพียงผู้ส่งสารเท่านั้น  
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 2. สื่อสิ่งของ  หมายถึงสื่อกลางที่มีการสิ้นเปลือง ( วัสดุ ) หรือมีความคงทนถาวร ( อุปกรณ )  
ไดแก สื่อโสตทัศน สื่อมวลชน  สื่ออิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม  ที่น ามาใชในการพัฒนาเด็กในวัย
เรียน  

   สื่อโสตทัศน ์( Audio-Visual Media ) หมายถึง  สื่อที่ส่งความรู้ เพื่อให้เด็กเรียนรู้โดยผ่าน                
การฟัง และการเห็น  เช่น ภาพชุด  หุ่นจ าลอง  หนังสือ  เทปบันทึกเสียง  เทปบันทึกภาพ/วีดีโอ 
เครื่องฉายภาพยนตร์ สไลด์ ฯลฯ  

 สื่อมวลชน  ( Mass Media ) ได้แก่  สื่อพิมพ์ ( หนังสือ  ต ารา วารสาร ฯลฯ ) รายการ 
วิทยุกระจายเสียง  รายการวิทยุโทรทัศน์  ภาพยนตร์  ละคร  เป็นต้น   

 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ( Electronic  and telecommunication Media ) 
ได้แก่  สื่อคอมพิวเตอร์ ( บทเรียนคอมพิวเตอร์ ) ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Mail ) ระบบบริการรวม
เครือข่าย ดิจิตอล  ( Integrated Services Digital Network –ISDN ) เปนตน    
 3. สื่อวิธีการ  หมายถึง  กิจกรรม เกม  สถานการณ์จ าลอง รายการที่ท าหน้าที่สื่อสาร ความรู้ 
และประสบการณ์ให้แก่เด็กในวัยเรียน  เช่น  กิจกรรมกลุ่ม  สัมพันธ์ที่ใช้สอนให้เด็กรู้จักท างานร่วมกัน  
การให้และการรับความไวต่อความรู้สึกของคนอื่น เป็นต้น       

สรุปได้ว่า สื่อที่ใช้ส าหรับเพื่อพัฒนาเด็กในวัยเรียนน้ันมีหลายประเภท ซึ่งสื่อส่วนใหญ่เป็นสื่อ
ที่ สิ้นเปลืองบางสื่อใช้เพียงวิธีการ หรือใช้ตัวบุคคลที่มีความสามารถเฉพาะด้านในการจัดการเรียนการ
สอน 

 
 2.3.4  การจ าแนกสื่อการเรยีนรู ้
               การจ าแนกสื่อการเรียนรู้ตามทรัพยากรการเรียนรู้( Learning Resources ) โดย

การแบ่งสื่อการเรียนรู้ที่ออกแบบข้ึนเพื่อจุดมุ่งหมายทางการศึกษา และสื่อทั่วไป น ามาประยุกต์ใช้
สร้าง ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ ดังนี ้
 1. สื่อสิ่งพิมพ์  หนังสือพิมพ์ รายงาน นิตยสาร หนังสือเรียน การ์ตูน เอกสารประกอบการสอน
บทเรียนต่างๆ  
 2. สื่อเทคโนโลยี   สื่อการเรียนรู้ที่ได้ผลิตข้ึนเพื่อใช้ควบคู่กับเครื่องมือ โสตทัศนวัสดุ หรือ
เครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆ สื่อการเรียนรู้ ดังกล่าว เช่น แถบบันทึกภาพ  พร้อมเสียง (วิดิทัศน์) 
เทปบันทึกเสียง สไลด์ สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นอกจากนี้สื่อเทคโนโลยียังรวมถึงกระบวนการต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เช่น การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการ
สอน การศึกษาผ่านดาวเทียม การสื่อสารทางไกล  
 3.  สื่ออื่น ๆ  
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  1) คน ( People ) : บุคคลที่มีความรู้ความช านาญในแต่ละสาขา ทั้งนักการศึกษาและ
ศิลปินนักการเมือง นักธุรกิจ ช่างซ่อม ฯลฯ  

  2) กิจกรรม (Activities ) เป็นเทคนิควิธีการ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เช่น เกม 
สถานการณ์จ าลอง ทัศนศึกษา การท าโครงงาน บทบาทสมมติ ฯลฯ  

  3) แหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดลอ้ม สถานทีส่ าคัญในการศึกษา เช่น อินเทอร์เนต็ หองสมุด 
ศูนย์การเรียนรู้ โรงงาน สถานทีท่างประวัติศาสตร์ วัด พิพิธภัณฑ์  สถานประกอบการ ส านกังาน 
ชุมชน ฯลฯ  

  4) วัสดุ อุปกรณ์  เครื่องมือ ฯลฯ 
 4. สื่อประสม (Multimedia) นักเทคโนโลยีการศึกษา แบ่งสื่อประสมออกเป็น 2 ความหมาย 
คือ  

 สื่อประสมในความหมายที่หนึ่ง (Multimedia) เป็นสื่อประสมที่ใช้โดยการน าสื่อหลาย
ประเภทมาใช้ร่วมกันในการเรียนการสอน เช่น น าวีดิทัศน์มาใชประกอบการบรรยายของผู้เรียน โดยมี
สื่อสิ่งพิมพ์ประกอบด้วย หรือการใช้ชุดการเรียนหรือชุดการสอน การใช้สื่อประสมนี้ผู้เรียนและสื่อจะ
ไม่มีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกัน และจะมีลักษณะเป็น  “ สื่อหลายแบบ ” ตามศัพท์บัญญัติของ 
ราชบัณฑิตยสถาน  

 สื่อประสมในความหมายที่สอง  (Multimedia) เป็นสื่อประสมที่ใช้คอมพิวเตอร์ เป็นฐานใน
การเสนอสารสนเทศหรือการผลิตเพื่อเสนอข้อมูลประเภทต่าง ๆ เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว  
ตัวอักษร และเสียงในลักษณะของสื่อหลายมิติ โดยที่ผู้ใช้มีการโต้ตอบกับสื่อโดยตรง การใช้
คอมพิวเตอร์ในสื่อประสมนี้ใช้ไดใ้น 2 ลักษณะ คือ  

 1. การใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐานในการเสนอสารสนเทศ โดยการควบคุมอุปกรณ์ร่วมต่างๆ ใน
การท างาน ได้แก่ การเสนอในรูปแบบของแผ่นวีดิทัศน์ เชิงโตตอบ ( Interactive Video ) การใช้ใน
ลักษณะนี้  คอมพิวเตอร์จะเป็นตัวกลางในการควบคุมการท างานของเครื่องเลนวีดิทัศนแ์ละเครื่องเล่น
ซีดี – รอม ให้เสนอภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวตามเนื้อหาบทเรียนที่เป็นตัวอักษรที่ปรากฎอยู่บน
หนา้จอคอมพิวเตอร์  รวมถึงควบคุมเครื่องพิมพ์ในการพิมพ์ข้อมูลตา่ง ๆ ของบทเรียนและผลการเรยีน 
ของผู้เรียนและคนด้วย 

2. การใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐานในการผลิตแฟ้มสื่อประสม โดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ  
เช่น  Toolbook และ Authorware โปรแกรมส าเร็จรูปเหล่านี้ จะช่วยในการผลิตแฟ้มบทเรียน / 
ฝึกอบรม หรือการเสนองานในลักษณะของสื่อหลายมิติ โดยในแต่ละแฟ้มจะมีเนื้อหาในลักษณะของ 
ตัวอักษร ภาพกราฟก ภาพกราฟฟิกเคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหวแบบวีดิทัศน์ และเสียง รวมอยู่ในแฟ้ม
เดียวกัน ผู้ใช้เพียงแต่เปิดแฟ้ม เพื่อเรียนหรือเสนองานตามโปรแกรมส าเร็จรูปที่ได้จัดท าไว้ก็จะได้  
เนื้อหาลักษณะต่างๆ อย่างครบถ้วน  
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การน าเสนอข้อมูลของสื่อประสมนี้ จะเปนไปในลักษณะสื่อหลายมิติที่ชวยใหผใูชสามารถดู ข
อมูลบนจอภาพไดหลายลักษณะ  คือ ทั้งตัวอักษร  ภาพ และเสียง และถาตองการจะทราบขอมูล มา
กกวาน้ัน ผูใชก็เพียงแตคลิกที่ค าหรือสัญลักษณรูปที่ท าเป็นปุ่มในการเช่ือมโยง ก็จะมีภาพ เสียง หรือข
อความอธิบายปรากฏข้ึนมา 

 2.3.5 บทบาทและคุณค่าของสื่อ 
              จากคุณสมบัติที่แสดงออกจากตัวของสือ่เองก็ดี  และจากผลการวิจัยต่าง ๆ แสดง

ให้เห็นว่าสื่อมี บทบาทและคุณค่าหลายประการ ดังนี ้
 1. ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีข้ึน  จากประสบการณ์ที่มีความหมายในรูปแบบต่าง ๆ  
 2. ช่วยให้ผู้เรียน เรียนรู้ได้มากข้ึน  โดยใช้เวลาน้อยลง  
 3. ช่วยให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียน  และมสี่วนร่วมในการเรียนอย่างกระฉบักระเฉง  
 4. ช่วยให้ผเูรียนเกิดความประทบัใจ  มั่นใจ  และจดจ าได้นาน  
 5. ช่วยส่งเสริมการคิด  การแก้ปัญหาในการเรียนรู้ 
 6. ช่วยให้สามารถเอาชนะข้อจ ากัดต่าง ๆ ในการเรียนรู้ได้   

  6.1 ท าให้สิ่งที่ซบัซ้อนให้ง่ายข้ึน  
  6.2 ท าให้สิ่งที่เป็นนามธรรมใหเ้ปนรูปธรรมมากข้ึน 
  6.3 ท าสิ่งที่เคลื่อนไหวเร็วให้ดูช้าลง  
  6.4 ท าสิ่งที่เคลื่อนไหวหรอืเปลี่ยนแปลงช้าให้ดูเร็วข้ึน  
  6.5 ท าสิ่งที่ใหญม่ากใหเ้ล็กเหมาะสมกบัการศึกษา  
  6.6 ท าสิ่งที่เลก็มากให้มองเห็นชัดเจนข้ึน  
  6.7 ท าสิ่งที่เกิดในอดีตมาศึกษาในปจัจุบัน  
  6.8 น าสิ่งที่ไกลมาศึกษาในปจัจบุัน  
 
 

 7. ช่วยลดการบรรยายของผู้สอนลงแต่ช่วยผูเรียนให้เข้าใจได้ง่ายข้ึน  
 8. ช่วยลดการสูญเปล่าทางการศึกษาลงเพราะช่วยให้การเรยีนมีประสทิธิภาพมากข้ึนผู้เรียน
สอบ           ตกน้อยลง 

 
2.3.6  หลักการเลือกสื่อ  
         การจัดกิจกรรมที่สงเสริมทักษะกระบวนการคิดของเด็กต้องใช้สื่อที่เหมาะสมมา

ประกอบการสอน เพื่อที่จะได้สร้างบรรยากาศให้น่าตื่นเต้น  เร้าใจ  ประกอบกับเด็กได้มีโอกาสได้เล่น
หรือท ากิจกรรมโดยมีสื่อ  เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์เข้ามาใช้  ท าใหเด็กอยากที่จะเข้ามาท ากิจกรรม  



35 
 

ครูมีหน้าที่คอยเลือกหรือจัดหาสิ่ง ต่างๆ  เหล่านี้ให้เหมาะสมกับเด็กและเหมาะสมกับลักษณะทาง
ความคิดที่ต้องการ ในการเลือกวัสดุอุปกรณ์ เหล่านี้  มีหลักการในการพิจารณาหลายอย่างด้วยกัน 
(วิมลักษณ์  ขวัญมงคล,2545)  

1. สามารถพัฒนาทักษะความคิดระดับสูงได้  ความคิดระดับสูงมีหลายคุณลักษณะ  ดังนั้น           
สื่อแต่ละ ประเภทก็อาจมุ่งเน้นทกัษะกระบวนการคิดต่างๆ  กันไป  ครู/ผู้ปกครองควรเข้าใจหลกัเกณฑ์
ของคุณภาพทาง ความคิดแต่ละด้าน  แล้วใช้เกณฑ์ในการประเมินว่าจะใช้สื่อนี้หรือไม่  (ดูแนวทาง
การฝก ความคิดด้านตา่งๆ )  

2. ปลอดภัย การเลือกใช้สื่ออุปกรณให้กับเด็กหลักส าคัญที่สุดนั้นคือ  จะต้องเป็นสื่อที่
ปลอดภัย  เพราะเป็นสิ่งที่ต้องพจิารณาล าดับแรก  บางครั้งสื่อบางชนิดเป็นสื่อทีด่ี  แต่ไม่ปลอดภัย  ค า
ว่าปลอดภัยในที่นี้ หมายความถึงความปลอดภัยทั้งทางร่างกายและความปลอดภัยทางความคิด  นั้น
คือ ต้องมีลักษณะที่ไม่ท า อันตรายต่อเด็กตลอดจนความปลอดภัยทางการคิด  เพราะอุปกรณ์บางอยา่ง
สามารถสร้างให้เกิดความคิด ในทางที่ไม่ถูกไม่ควร  ครูจ าเป็นต้องพิจารณาให้เหมาะสม  

3. เป็นสื่อที่เหมาะสมตามวัย และตามความสามารถของเด็กที่สามารถรับได้  การจัดหาสื่อ
ต้องจัดให้ เหมาะสมกับความต้องการและระดับความสามารถของเด็กด้วย  เพราะเด็กบางคนถึงแม้
จะอยูในวัยเด็ก  แต่ถ้าระดับความคิดและความสามารถของเขาอยู่ในระดับที่สูงกว่าเด็กโดยทั่วไป ครู
ต้องจัดสื่อที่สนองต่อการ เรียนรู้ของเขา  

4. สามารถสอดแทรกเนื้อหาวิชาที่เรียน  การสอนทักษะทางการคิดน้ันไม่จ าเป็นที่ครูจะต้อง
น ามา สอนแยกอย่างเดียว  เราสามารถที่จะบูรณาการเข้ากับเนื้อหาวิชาที่เรียน  ดังนั้น สื่อที่ใช้ถ้าเรา
สามารถผนวก กับวิชาที่เรียนได้ก็จะดีอย่างยิ่ง  เพราะเด็กจะคิดโดยได้เนื้อหาที่เรียนด้วย  

5.  มีความยืดหยุ่น  และใช้ได้หลายทิศทาง  สื่อที่ใช้ประกอบในการส่งเสริมทักษะทางการคิด
นั้นควร ใช้ได้หลายอย่างหรือประยุกต์ให้ใช้กับทักษะที่เราต้องการที่จะฝึกได้หลากหลายอย่าง  เพราะ
ในบางครั้งการฝกความคิดเราไม่สามารถฝึกความคิดเฉพาะอย่างได้  จึงต้องรวมหลายๆ  ทักษะเข้า
ด้วยกันโดยน าสื่อนั้นๆ  มาใช้ประกอบเพื่อที่จะส่งเสริมการคิดของเด็ก  

6. สื่อที่สร้างทักษะกระบวนการกลุ่ม  จากการศึกษางานวิจัยทั้งในและต่างประเทศปรากฏว่า  
เด็กที่มีความสามารถพิเศษทางการคิดมักจะเล่นหรือท ากิจกรรมเพยีงคนเดียว  ซึ่งการที่เราจะสรา้งเดก็
ที่มีคุณภาพได้น้ันเด็กจะต้องสามารถปฏิสัมพันธ์กันสังคมได้  สามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้  ดังนั้น
ถ้าเราจัดสื่อให้เด็ก ได้มีโอกาสท าร่วมกับผู้อื่นได้  ก็จะเป็นการพัฒนาทั้งทักษะการคิดและทักษะทาง
สังคมของเด็กไปด้วย  

7. สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ควรเป็นสื่อที่เปิดกว้างทางความคิด  เพราะความคิดของเด็กแต่ละคน
นั้น หลากหลายและมีคุณค่าเกินกว่าที่จะทิ้งไปได้  ถาสื่อบางอย่างไม่เปดโอกาสให้เด็กได้คิดในแนว
กว้างอาจจะท าให้เด็กคิดหาค าตอบตามที่ครูต้องการเท่านั้น  
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8. ส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน  การจัดสื่อและอุปกรณ์ให้กับเด็กควรส่งเสริมพัฒนาการทุกๆ 
ด้าน ของเด็กไปด้วยทั้งร่างกาย  อารมณ์และจิตใจ  สังคม  และความสามารถทางการคิด  ในบางครั้ง
เราไม่อาจ แยกกิจกรรมที่ท าออกเป็นส่วนๆ  ได้  ถ้าเราให้เด็กท ากิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดและส่งเสรมิ
พัฒนาการของ เด็กก็ย่อมจะเป็นสิ่งที่ได้เปรียบเพราะท ากิจกรรมหนึ่งอย่างแต่พัฒนาได้ทุกๆ ด้าน  

 
สื่อประเภทวัสดุ    
จากเอกสารข้างต้นจะเห็นได้ว่า  สื่อประเภทวัสดุ  มีความส าคัญต่อเด็กปฐมวัย  เพราะเป็น

เครื่องใช้ในการเรียนรู้ของเด็ก  และเป็นสื่อที่ก่อให้เกิดความรู้เบื้องต้นแก่เด็กในวิชาต่าง ๆ ได้แก่ 
ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  สุขศึกษา  ธรรมชาติศึกษา  สังคมศึกษา  ศิลปะ  เพลง  ดนตรี  จังหวะ
เคลื่อนไหวและเกมและการเล่น ดังนั้นในการเลือกใช้สื่อเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน  
วัสดุที่ใช้เป็นสื่อการสอนจึงสามารถจ าแนกได้ดังตอไป  ( มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ,2538 : 34-
41 )   

1. วัสดุท้องถ่ิน  หมายถึง  สิ่งของที่มีอยู่ในท้องถ่ินตามภูมิประเทศ  ท้องถ่ินที่อยู่ในภูมิประเทศ 
ต่างกันอาจมีวัสดุแตกต่างกันไปบ้าง  เช่น  ท้องถ่ินภาคเหนือมีใบเมี่ยง  ใบตอง  เขาสัตว์มาก  แต่ภาค
ใตแถวทะเลมีเปลือกหอย  กระดูกปลา  ปะการัง  เป็นต้น  สิ่งต่าง ๆ แม้แต่สิ่งที่เกิดตามธรรมชาติ  
เช่น  ดิน  ทราย  หิน เหล่าน้ี  ก็ถือว่าเป็นวัสดุทองถ่ินได ้ 

จะเห็นได้ว่า  เด็กเรียนจากสิ่งที่อยู่แวดล้อมตัวเขา  ฉะนั้น  สิ่งที่อยู่ในท้องถ่ินที่เด็กอยู่ถือว่า
เป็น     วัสดุที่น ามาเป็นสื่อให้เด็กเรียนได้ทั้งสิ้น     

 
 
 2.3.7  สื่อกับการพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็กในวัยเรียน 
                 สื่อเพื่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของเด็กในวัยเรยีน  หมายถึง เครื่องมือทีจ่ะช่วย

น าเนื้อหาสาระและ ประสบการณ์จากพอ่แม่และครู   ไปยังเด็กในวัยเรียนเพื่อให้สามารถพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทั้ง  5  ด้าน (ชัยยงค์  พรหมวงศ์ . 2538 )  
 สื่อส าหรบัการพัฒนาทางร่างกาย ได้แก่ เครื่องสนาม  ที่ปีนป่าย  ม้าหมุน  อุปกรณ์ฝึกการ
ท างาน ของมอเตอร์ (อวัยวะของร่างกายที่เคลื่อนไหวได้) ฯลฯ  
 สื่อเพือ่พัฒนาสติปญัญา ได้แก่  เครื่องมือที่ช่วยในการฝึกใหเ้ด็กคิดใคร่ครวญ  สร้างสรรค์                 
แกปัญหา ได้แก่  ตัวต่อ  ภาพฉงน  เกมคอมพิวเตอร ์
 สื่อเพื่อพัฒนาอารมณ์ ได้แก่  ศิลปะ ดนตรี สุนทรีย์วัตถุต่าง ๆ  สื่อเพื่อพัฒนาด้านสังคม  ได้แก่ 
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ วิธีการที่ฝึกให้เด็กรู้จกัการท างาน  เล่น หรืออยู่ร่วมกับผู้อื่น สถานการณ์จ าลอง 
ฯลฯ  
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 สื่อเพื่อพัฒนาพลังชีวิต  ได้แก่  การตั้งสติมั่น  การท าสมาธิโดยหาวัตถุ ( กสิณ ) ให้เป็นที่เกาะ
ยึด ของจิต  การเดินจงกรม  การสวดมนต์  ภาวนา  เป็นต้น    

     
 แนวคิดการใช้สื่อเพื่อจัดประสบการณ์ด้านภาษา  
 จะเห็นได้ว่าเด็กสามารถเรียนรู้ได้จากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเขาก่อน  แล้วจึงขยายกว้างออกไป  ยิ่งโต
ข้ึน   เขาพบเห็นสิ่งแปลกสิ่งใหมม่ากข้ึน  เขาก็รู้มากข้ึน ภาษาของเขาก็เจริญข้ึน เป็นล าดับ  และภาษา
นี่เองเป็น ส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวันของเขา  เป็นพื้นฐานของการเรียนวิชาต่าง ๆ ต่อไป  โดยเฉพาะ
เด็กปฐมวัยแล้ว สื่อที่จะจัดประสบการณ์ด้านภาษาน้ันก็คือ สิ่งที่อยู่ใกล้ชิดกับตัวเขาเอง และสิ่งที่เขา
พบเห็นขยายเพิ่มข้ึนเป็นล าดับ  ได้แก่ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช,2538 : 83 – 84 )  
 1.  บุคคล  เช่น  แม่ พ่อ พี่ น้อง ตา ยาย  ปู่ ย่า น้า อา ลุง ป้า พี่เลี้ยง  ครู เพื่อน 
 2.  สิ่งของเครื่องใช้ของเด็ก เช่น  ถ้วยแก้ว  เสื้อผ้า  หมอน ที่นอน  ผ้าเช็ดหน้า  แปรงสีฟัน 
ฯลฯ  
 3.  ของเล่น  เช่น  ตุ๊กตา  ลูกบอล รถลาก  หนังสือภาพ  
 4.  อาหาร  เช่น  นม  ข้าว กล้วย  ส้ม  หมู  ไข่  
 5.  สิ่งของต่าง ๆ  เช่น ตู้ โต๊ะ เตียง ช้ัน  วิทยุ  นาฬิกา  จาน ชาม  ช้อน  ถาด  หม้อ ฯลฯ  
 6. เครื่องใช้ในสถานศึกษา   เช่น  กระดาษ  แปรง  ชอล์ก  ดินสอ  
 7. ครุภัณฑ์ในสถานศึกษา  เช่น  โต๊ะ  เก้าอี้  ตู้  กระดานด า  ช้ัน  
 8. เครื่องเล่นสนาม  เช่น  ชิงช้า  กระดานหก  ราวไต่  บ่อทราย 
 9. ธรรมชาติรอบตัว เช่น  ต้นไม้  ดอกไม้  ดิน  ทราย  หิน  นก  ผีเสื้อ  
 10. ยวดยาน  เช่น  รถ  เรือ  จักรยาน  รถไฟ  เครื่องบิน  
 ภาษาของเด็กปฐมวัยแสดงใหเ้ห็นถึงแนวความคิด  ความสนใจ  และความสัมพันธ์ของเด็กทีม่ี
ต่อ สิ่งแวดล้อมครูหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถช่วยพัฒนาภาษาของเด็กได้โดยจัดหาสื่อเพื่อประสบการณ
เหล่านี้  
 1. การฟัง  
 2. การพูด  
 3. การอ่าน  
 4. การเขียน  
 ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กมีหน้าที่ส่งเสริมเด็กเพื่อพัฒนาด้านภาษาโดยการจัดสื่อให้เหมาะสม
กับ เด็ก ดังนี้  
 1. สื่อที่น ามาจัดประสบการณ์ต้องตรงกับความมุ่งหมาย  เช่น  ครูจะส่งเสริมการฟั งของเด็ก           
ครูหาสื่อที่มีเสียงมาให้เด็กฟัง  โดยการน าเทปเพลงเด็กมาเปิด  เป็นต้น 
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 2. สื่อที่น ามาจัดประสบการณ์ต้องเหมาะสมกับวัยและความสามารถของเด็ก  เช่น  ครูจะ
ส่งเสริม การอ่านของเด็ก  ครูจัดหาหนังสือภาพซึ่งมีภาพชัด  ตัวหนังสือขนาดใหญ่ประกอบภาพเพียง
เล็กน้อย  
 3. สื่อที่น ามาจัดประสบการณ์นั้นมีทั้งสิ่งที่มีสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต  สิ่งที่มีอันตรายและไม่มี
อันตราย ครูควรพิจารณาตามเห็นสมควรว่าด็กสมควรสัมผัสอยางไร  เช่น  ครูน าปลามาเป็นสื่อเด็กกด็ู
ปลาซึ่งว่ายน้ า อยู่ในอ่างแก้ว  เป็นต้น 

 
2.3.8  การออกแบบสื่อ 
องค์ประกอบที่ส าคัญในการเรียนการสอนคือสิ่งที่ครูมักน าไปประกอบการเรียนการสอนนั่นก็

คือ สื่อการสอนน่ันเอง สื่อการสอนนับว่ามีประโยชน์มากเพราะสื่อการสอนเปรียบเป็นกุญแจส าคัญที่
จะช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจในเนื้อหาและได้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนย่ิงข้ึนมากกว่าที่ครูผู้สอนจะสอนโดย
การมาบรรยายหรือสอนตามเนื้อหา โดยไม่มีอุปกรณ์ช่วยสอนเลย 
ที่มา : http://aphichit-siriwong.blogspot.com/2007/09/4.html 

      2.3.8.1 การออกแบบสื่อการเรียนรู้ (Material Design) 
สิ่งที่น ามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจ จัดหา จัดเตรียม และเลือกใชประกอบ การเรียน

การสอน ต้องค านึงถึงหลักการ 
- วัตถุประสงคการเรียนรู ้
- ลักษณะผู้เรียน ความเหมาะสมกับวัย ความสนใจ ระดบัช้ัน ความรู้ ทักษะ พื้นฐาน และ

ประสบการณ์ของผเูรียน  
- รูปแบบการเรียนการสอน และการเรียนรู ้
- ธรรมชาติเนื้อหาสาระการเรียนรู้และวิธีการน าเสนอที่เหมาะสม  
- สภาพการเรียน  
- ทรัพยากรต่างๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ งบประมาณ  
- ราคาที่เหมาะสม 
ในการพิจารณาออกแบบสื่อการเรียนรู้เพื่อประกอบการเรียนรู้ของผู้เรียนใหสอดคล้องกับ 

รูปแบบการเรียนการสอนที่ก าหนดไว้ บุคลากรที่รับผิดชอบในการจัดหาสือ่เพื่อประกอบการเรียนรู้ คือ 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐานของสถานศึกษา ครูผู้สอน หรือผู้รับผิดชอบสาระการเรยีนรู้ ซึ่งต้อง
มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ 

1) การออกแบบการเรียนรู้ กจิกรรมการเรียนรู้ และจัดประสบการณ์ใหผู้้เรียน  
2) ลักษณะเฉพาะของสื่อต่างๆ การน าไปใช้ และการออกแบบ สามารถเร้าความสนใจให้

ความหมาย และมผีลตอ่ประสบการณ์การเรียนรู้แก่ผูเ้รียนได้อย่างไรบ้าง  

http://aphichit-siriwong.blogspot.com/2007/09/4.html
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3) การจัดหาสื่อการเรียนรู้จากแหลง่การเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ความ
คุ้มค่าในการผลิตเอง การหายืม การปรบัปรุงดัดแปลง หรือเลือกจัดซื้อ  

4) การประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู ้
 
 2.3.8.2 การออกแบบสื่อการเรียนรู ้
                การออกแบบการเรียนรู้และพัฒนาระบบการเรียนการสอน ( Kearsley , 1984 

)  ได้ให้ ความหมายว่า ต้องมีลักษณะ 3 ประการ คือ ต้องมีการวิเคราะห์งาน หรือกิจกรรมการเรียน
การสอน ต้องมีการประเมินทุกข้ันตอน และต้องมีการระบุ กลยุทธการเรียน ระบุสื่อที่ ใช้สร้าง 
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อผู้เรียนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ข้ึน องค์ประกอบใช้ในการออกแบบการ 
เรียนรู้จากทฤษฎีการเรียนรู้ เช่น แรงจูงใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคล จุดมุ่งหมายการเรียนรู้  การ
จัดล าดับเนื้อหาความรู้ การเตรียมล่วงหน้า ผู้เรียน ข้อมูลย้อนกลับ การเสริมแรง การฝึก ปฏิบัติ การ
น าไปใช้ ฯลฯ รายงานการสังเคราะหเ์อกสาร เรื่อง วิธีการสอนและรปูแบบการเรยีนการสอน (กองวิจัย
ทางการศึกษา กรมวิชาการ , 2543 : 137 ) พบวิธีสอนและการเรียนรูท้ั่วไปที่ เนน้ผเูรียนเป็นศูนย์กลาง 
มี 24 วิธี ถ้าพิจารณาจากขั้นตอนการจัด กิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละวิธี แล้วไม่มีข้อจ ากัดว่า 
วิธีการเรียนการสอนใดจะเหมาะสมกับเนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่ง แต่ละวิธีเน้น บทบาทผู้เรียน และผู้สอน
แตกต่างกันไป และสามารถปรับกิจกรรมบางขั้นตอนให้นักเรียนมีส่วนร่วม ในการวางแผน และได้ลง
มือปฏิบัติมากข้ึน 

 
 
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปนศูนย์กลาง 24 วิธี ได้แก่ 

วิธีการเรียนแบบแกป้ัญหา   วิธีการเรียนแบบปฏิบัติการหรือวิธีสอนแบบการทดลอง 
วิธีการเรียนแบบร่วมรูส้ืบเสาะ   วิธีการเรียนแบบทีเ่น้นกระบวนการ 
วิธีการเรียนแบบหน่วย    วิธีการเรียนแบบเล่นปนเรียน 
วิธีการเรียนแบบใหเ้กิดการเรียนรูร้่วมกัน  วิธีการเรียนแบบสร้างสรรค์ความคิด 
วิธีการเรียนแบบสร้างสรรค์  วิธีการเรียนแบบการพัฒนาบุคลกิภาพ 
วิธีการเรียนแบบแสดงบทบาทสมมติ  วิธีการเรียนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร ์
วิธีการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้  วิธีการเรียนแบบใช้สถานการณ์จ าลอง 
วิธีการเรียนแบบโครงการ   วิธีการเรียนแบบ “ พินิจหมวดหมู่ ” 
วิธีการเรียนแบบการระดมความคิด  วิธีการเรียนแบบใช้เกมจ าลองสถานการณ์ 
วิธีการเรียนโดยใช้กจิกรรมกลุ่มเกมแข่งขัน  วิธีการเรียนแบบพฒันาความสามารถด้านการใช้เหตุผล 
วิธีการเรียนแบบซินดิเคท    วิธีการเรียนแบบบรูณาการ  
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วิธีการเรียนแบบสเตค    วิธีการเรียนแบบเอสคิว 3 อาร์ 
การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน โดยมุง่ไปทีผ่ลการเรียนรู้ของ ผูเ้รียนจะ

สอดคล้องกบัการเลอืกสือ่การเรียนรู้ เช่น  
- ผลการเรียนรู้ด้านทักษะปัญญา ต้องการให้มีข้อมลูย้อนกลบั (Feed back) ต่อผู้เรียน ทั้ง

พฤตกิรรมที่ถูกต้อง และ ไม่ถูกต้อง สือ่ที่ใช้ควรมีลกัษณะแบบปฏิสมัพันธ์ เช่น จากผูส้อน จาก VDO , 
CAI  

- ผลการเรียนรู้ด้านมโนทัศน์ หรือกฎเกณฑ์ ต้องการจัดกลุม่ด้านระยะ (spatial) ด้านเวลาใช้
ตัวอย่างต่างๆ และสิ่งที่ไม่ต้องใช้ ตัวอยา่งที่หลากหลายสื่อทีใ่ช้เป็นภาพ โดยเฉพาะภาพที่ เหมือนจรงิ
จะใหผ้ลสัมฤทธ์ิได้ดีกว่าสื่อที่เป็นเสียง  

- ผลการเรียนรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงทัศนคต ิ
สิ่งที่น าเสนอ น่าเช่ือถือ ล าดับข้อมลูตามลักษณะผูฟ้ัง สือ่ที่ดใีนการน ามาใช้ เช่น บุคคลที่ เป็น

ต้นแบบ 
 
สื่อการเรียนรู ้
ในการศึกษาแบบดั้งเดิมสื่อการเรียนรู้เป็นสื่อกลางที่ถ่ายทอดให้ผู้เรียนเข้าใจและบรรลุ การ

เรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ผู้สอนจะเป็นแหล่งข้อมูลและเพื่อหาความรู้ทั้งหลาย และเป็นผู้
ถ่ายทอดความรู้ในการเรียนรู้ ปัจจุบันเทคโนโลยีแหล่งข้อมูลก้าวหน้าามากข้ึน การเก็บข้ อมูล มี
ประสิทธิภาพมากข้ึนสามารถถ่ายทอดความรู้โดยตรงให้แก่ผู้เรียนได้ ผู้สอนจะไม่ใช่เป็นแหล่ง ข้อมูล 
และแหล่งถ่ายทอดข้อมูลเพียงผู้เดียวอีกตอไป ผู้สอนจึงต้องเปลี่ยนบทบาทใหม่  เช่น 

- ช้ีแนวทางการเรียน วิธีการค้นคว้าหาความรู ้
- ช้ีแนะแหล่งข้อมูลให้ผูเ้รียน ถายทอดให้ผูเ้รียนบางส่วน ตามลักษณะเฉพาะ ของสาระการ

เรียนรู ้
- ผสูอนมีบทบาทในการวางแผน จัดท าหลักสูตร คนคว้าข้อมูล หาวิธีการใหผเูรียนและแนะ

แนวผูเรียน ประเมินผล ผูเ้รียน โดยลดบทบาทการเป็นผูเ้สนอเนือ้หา  
- ช่วยผู้เรียนกระท าข้อมูลเป็นล าดับข้ันตอนหรอืให้ง่าย และเข้าใจแจ่มแจ้งข้ึน 

 
สื่อการเรียนรู้ ( Educational Material ) เป็นตัวกลาง ที่ช่วยให้การสื่อสารระหว่างผู้สอน 

และผู้เรียนด าเนินไปได้อย่างมีประสทธิภาพ ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เข้าใจเนื้อหาความรู้ได้ตาม 
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ  
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สื่อการเรียนรู้ หมายถึง วิธีการ หรือกระบวนการ วัสดุ ของจริง เครื่องมือที่จัดท าข้ึนเพื่อใช้ใน
การเรียนการสอน ซึ่งมีสาระที่ เป็นประโยชน์ต่อประสบการณ์การเรียนรู้ ส าหรับน าไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้  

สื่อกลางที่ถ่ายทอดความรู้ และการเรียนรู้ให้ผู้เรียน ไม่ใช่เป็นวัตถุอุปกรณ์เพียงอยางเดยีว ยัง
รวมถึงกระบวนการ วิธีการใหม่ ๆ และบุคลากรด้วย สื่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพืน้ฐานจึงน่าจะหมายรวมถึงเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และนวัตกรรม การศึกษาด้วย 

เทคโนโลยีเพือ่การศึกษา ( Educational Technology )  
สมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ให้ความหมายไว้ว่า “ เทคโนโลยีการศึกษา เป็น

ความรู้ทางทฤษฎี และการปฏิบัติของการออกแบบ การพัฒนา การใช้ การจัดการ และการประเมิน 
ของกระบวนการ และทรัพยากรส าหรับการเรียนรู้ ” เทคโนโลยีการศึกษา ( ในความหมายที่นิยมใช้ ) 
เป็นบูรณาการ บุคคล วิธีการ แนวคิด วัสดุอุปกรณ์ สิ่งต่างๆ ทฤษฎีการเรียนรู้  และกระบวนการ
ออกแบบพัฒนาระบบการเรียนการสอน เพื่อการแก้ปัญหา และพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งเป็นแนวทางการ
แก้ปัญหาที่เหมาะสม ลดช่องว่างระหว่างทฤษฎีและแนวปฏิบัติ สามารถน าไปปฏิบัติจริงได้ มีค าที่
น ามาใช้ในความหมายเดียวกัน เช่น  

- เทคโนโลยีการสอน ( Instructional Technology )  
- สื่อการเรียนรู้ ( Educational Material )  
- เทคโนโลยีการเรียนรู้ ( Learning Technology ) ( ทัง้ 3 ข้างต้น เกี่ยวข้องกับบุคคล 

กระบวนการ เครือ่งมืออุปกรณ์ ) 
2.4  เกม 
      2.4.1 ความหมายของเกม    
นิว  สแตนดาร์ด  เอ็นไซโคพีเดีย (New Standard Encyclopedia.  1969: G-21)  ได้นิยาม         

ค าว่า  เกม  หมายถึง  กิจกรรมที่สนุกสนาน  มีกฎเกณฑ์  กติกา กิจกรรมที่เล่นมีทั้งเกมเงียบ  (Quiet 
Games) และเกมที่ต้องใช้ความว่องไว (Active Games) ซึ่งมีทั้งเกมที่เล่นคนเดียว สองคน  หรือเล่น
เป็นกลุ่ม  บางเกมก็เล่นเพื่อสนุกสนาน  เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด  บางเกมก็กระตุ้น การท างาน
ของร่างกาย และสมองบางเกมก็ฝึกทักษะบางส่วนของร่างกาย และจิตใจเป็นพิเศษ   แกรมบส์  คาร์ 
และ ฟิทช์ ( Grambs; Carr; & Fitch.  1970: 244)  ได้ให้ความหมาย ของเกมว่า เกมเป็นนวัตกรรม
การศึกษา  ซึ่งครูส่วนมากยอมรับว่ากิจกรรมการเล่นหรือเกมสามารถ ใช้ ในการจูงใจนักเรียน  ครู
สามารถน าเกมไปใช้ในการสอน  เพื่อให้การสอนด าเนินไป  จนบรรลุ เป้าหมายได้  เพราะเกมเป็น
กิจกรรมที่จัดสภาพแวดล้อมของนกัเรยีน ให้เกิดการแข่งขันอย่างมีกฎเกณฑ์  โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ 
และเป็นกิจกรรม เพื่อความสนุกสนาน   
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 อารโนลด ์(Arnold, 1975: 110 – 113)  ได้ให้ความหมายของ เกม คือ การเล่น  ซึ่งอาจมี
เครื่องเล่นหรือไม่มีเครื่องเล่นก็ได้ เกมเป็นสื่อที่อาจกล่าวได้ว่า มีความใกล้ชิดกับเด็กมาก มี
ความสัมพันธ์กับชีวิตและพัฒนาการของเด็กมาตั้งแตเกิด จนท าให้เกือบลืมไปว่าการเล่นของเด็กนั้นมี
ส่วนช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กเป็นอย่างมาก 

รีส (Reese.  1977: 19)  ได้กล่าวว่า เกมเป็นโครงสร้างของกิจกรรม  ซึ่งก าหนดกฎเกณฑ์ใน
การเล่น  อาจมีผูเล่น 2 คน หรือมากกว่า 2 คน  เล่นเพื่อบรรลุตามจุดหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งการน าเกมมาใช้
ในการเรียนการสอนอาจท าได้หลายวิธี  คือ 

1.  เป็นวิธีการสอน     
2.  น าเข้าสู่บทเรียน     
3.  เป็นอุปกรณ์ประกอบการเรียน    
4.  เป็นกิจกรรมที่ให้นกัเรียนเล่นในเวลาว่างเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
ประภากร  โล่ทองค า  (2522: 57)  ได้ให้ความหมายของเกมหรือการเล่นเป็น สถานการณ์ใน

การสอนอย่างหนึ่ง  ที่ก าหนดกติกาการเล่น  ก าหนดกระบวนการเล่นเพื่อให้ผู้เล่นได้มี ส่วนร่วมทาง
อารมณ์ มีความสนุกสนาน  และในขณะเดียวกันก็จะน าเอาแงคิดหรือความเห็นจาก การเล่นไป
วิเคราะห์วิจารณ์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ต่อไป 

สมใจ  ทิพย์ชัยเมธา และ ละออ  ชุติกร (2525: 169) ได้กล่าวว่า  เกม  คือ  การเล่น ของเด็ก
แต่เป็นการเล่นที่พัฒนาข้ึนจากการเล่นที่ไม่ต้องมีระเบียบข้อบังคับมาก มาเป็นการเล่นที่มี กติกามี
กฎเกณฑ์  มีการแข่งขัน แพ้ชนะ  เป็นการเล่นของเด็กที่อยู่ในระยะที่พัฒนาการทางสังคม ของเด็กเริ่ม
มากขึ้น  เด็กสนใจในการเล่นกับผู้อืน่เพิ่มข้ึน  ในระยะแรก ก็เป็นการเล่นกลุม่น้อยกอ่น  กลุ่มละ 2 – 3 
คน การเล่นก็มีกติกาเล็กน้อย โดยมุ่งหวังให้เด็กได้รับความเพลิดเพลินเป็นส่วนใหญ่ ต่อมา เมื่อเด็ก
พัฒนาทางสังคมมากข้ึนสามารถเลน่รวมกลุ่มใหญ่ได้ดี การเล่นของเด็กจะมีระเบียบ กฎเกณฑ์ข้อบงัคับ
เพิ่มข้ึน  มีการวางกติกาการเล่นและมีการแข่งขันกับแพ้ชนะกัน 

ก าพล  ด ารงค์วงศ์ (2535: 11) ได้ให้ค านิยามของเกมว่าเป็นสิ่งที่ท าใหเกิดการเรียนรู้ ที่ดี
ส าหรับนักเรียนเพราะเกมเป็นกิจกรรมที่นักเรียนกระท าด้วยตนเองการใช้เกมจึงเป็ นประสบการณ์ 
ตรงที่นักเรียนได้รับการสัมผัสด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5  ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีที่สุด  มี
ความคิดริเริ่ม เกิดจินตนาการอันเป็นการแสดงถึงความก้าวหน้าทางระดับสติปัญญาของนักเรียน 

จากความหมายของเกมที่ได้กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า  เกม  หมายถึง  สื่อที่ท าให้ 
เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ช่วยฝึกทักษะต่างๆ  เพราะเกมเป็นกิจกรรมที่นักเรียนกระท าด้วย
ตนเอง  เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ในการเล่นอาจมีผูเล่น 2 คน หรือมากกว่า 2 คน  ก็ได้ 

ในการน าเกมมาใช้ส าหรับการเรียนการสอนท าได้หลายวิธี อาจมีการแข่งขันหรือไม่มีก็ได้แต่
ต้องมี กติกาการเล่นเกมก าหนดไว้  แต่ไม่ต้องมีกฎระเบียบมากนัก  สามารถใช้ในการจูงใจนักเรียน  
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ผ่อนคลายความเครียด  อีกทั้งยังส่งเสริมพัฒนาการทั้งในด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  สติปัญญา ใน
ขณะเดียวกันก็สามารถน าเอาแง่คิดจากการเล่นเกมไปวิเคราะห์วิจารณ์  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ต่อไป 
 2.4.2  ประเภทของเกม 

               โลเวลล์  (วรี  เกี๋ยสกุล.  2530: 16 ;  อ้างอิงจาก Lovell.  1971:  186 – 187) 
ได้แบ่ง เกมคณิตศาสตร์ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้     
 1.  เกมเบื้องต้น (Preliminary Game) เป็นเกมที่สนุกสนาน  พฤติกรรมจะไม่เป็นแบบแผนการ
กระท าจะสัมพันธ์กับความคิดรวบยอดที่วางไว้น้อยมาก  เหมาะกับเด็กปฐมวัย     
 2.  เกมที่สร้างข้ึน (Structured Game) เป็นเกมที่สร้างข้ึนอย่างมีจุดมุ่งหมายแน่นอน  การ
สร้างเกมจะเป็นไปตามแนวของความคิดรวบยอดให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่ต้องการ     
 3.  เกมฝึกหัด (Practice Game) เกมนี้ จะช่วยเน้นความเข้าใจมากยิ่งข้ึน การจัดเกมให้เด็กควร
จะได้เริ่มไปเป็นข้ันตอน  ตั้งแต่เกมเบื้องตน โดยเฉพาะเนื้อหาที่เด็กเข้าใจช้า   
 กิลเมน และคนอื่นๆ ( Gilman ; et al.  1976: 657 – 661) ได้แบ่งเกมคณิตศาสตร์ ออกเป็น             
3 ประเภท  ดังนี้     
 1.  เกมพัฒนาการ (Developmental Game) เพื่อท าใหผู้เล่นเกิดความคิดรวม ยอดใหม่ๆ     
 2.  เกมยุทธศสตร (Strategy Game) เป็นเกมเพือ่ยั่วยุให้ผูเ้ลนมีแนวทางที่จะบรรลุใน
จุดมุ่งหมาย          

3.  เกมเสริมแรง (Reinforcement Game) เป็นเกมเพื่อช่วยให้การเรียนรู้พื้นฐานต่างๆ และ
เป็นทักษะในการน าความคิดรวบยอดที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

โคลัมบัส (เยาวพา  เดชะคุปต์.  2542: 47 – 56 ; อางอิงจาก Kolumbus.  1979: 141)                  
ได้จ าแนกประเภทของเกมต่างๆ  ซึ่งเหมาะส าหรับเด็กปฐมวัย  ดังนี้     

1.  เกมพัฒนาทักษะโดยการกระท าหรือการเล่นวัสดุต่างๆ (Manipulative Game) เกมชนิด
นี้ เป็นการที่เด็กน าของเล่นต่างๆ  มาเล่นอย่างมีกฎเกณฑ์และกติกา  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็ก
สามารถสร้างความสัมพนัธ์ของกลามเนื้อเลก็ระหวางการใช้มือ และสายตา  เช่น   เกม ร้อยลูกปด เป็น
ต้น 

2.  เกมการศึกษา (Didactive Game or Cognitive Game)  คือ  เกมที่พัฒนาการ คิดของ
เด็ก  ซึ่งจาการเล่นเกมของเด็ก  ครูสามารถบอกได้ว่าเด็กมีความเข้าใจในความคิดรวบยอด ของเรื่อง
นั้นๆ  อย่างไร  เช่น  เกมจับคู่สิ่งของ  เกมโดมิโน  เกมเรียงล าดับเหตุการณ์กอนหลัง 

3.  เกมฝึกทักษะทางร่างกาย (Physical Game) เกมฝึกทักษะทางร่างกาย  หรือ เกมพล
ศึกษามีมากมายหลายชนิด  ซึ่งรวมทั้งการฝึกกายบริหารประจ าวันง่ายๆ  แต่น ามาฝึกทักษะ อย่างใด
อย่างหนึ่ง เช่น ฝกึการรับฟัง  ฝึกท าตามทิศทาง  ฝึกการมีส่วนร่วมส าหรับเด็กเล็กๆ กติกาที่ก าหนดไว้
ควรง่ายไม่ยุ่งยากและซับซ้อน  เช่น  เกมว่ิงไล่จับ  เกมท าตามค าสั่ง  เกมซ่อนหา     
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4.  เกมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา (Language Game) เกมฝึกทักษะทางภาษา เป็นเกมที่
อาศัยจินตนาการและการใช้ค าพูดโดยไม่ต้องใช้วัสดุใดๆ เกมฝึกทักษะทางภาษาบางเกม จะส่งเสริม
ทักษะเกี่ยวกับความจ า ฝึกทักษะการฟัง หรือเกมการเดา  เช่น  เกมอะไรเอ่ย  เกมตะล๊อก ต๊อกแต๊ก     

5.  เกมทายบัตร (Card Game)  เปนบัตรที่ครูท าข้ึน  ชวยใหเด็กสามารถแยก ความเหมือน  
ความต่าง  ฝึกความจ าเสริมทักษะอื่นๆ  ซึ่งครูจะต้องพิจารณาว่าจะเลือกเกมอะไรให้ เหมาะสมกับ
ความต้องการ หรือจุดมุ่งหมายของเด็ก     

6.  เกมพิเศษ (Special Game) เกมนี้จะเล่นในโอกาสพิเศษ ครูอาจจะจัดให้เด็ก เล่นเป็นครัง้
คราว  เช่น  เกมล่าลายแทงขุมทรัพย์  เกมโจรสลัด  เกมตามรอยเท้า  ซึ่งเกมดังกล่าว จะต้องอาศัย
ความร่วมมือของเด็กเป็นอยางมาก 

ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2521: 78)  ได้เสนอเกมส าหรบัฝึกทักษะไว้  6 ประเภท  คือ 
1.  เกมฝึกทักษะการฟังและระยะความสนใจ  เกมนี้เหมาะส าหรับเด็กปฐมวัย เพื่อเตรียมให้

เด็กเป็นผู้ฟังที่ดี และมีความสนใจต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดนานข้ึน     
2.  เกมฝึกปฏิบัติตามค าสั่ง  เกมนี้ คล้ายกับเกมฝึกทักษะการฟัง คือ เด็กจะต้องฟัง เสียก่อน

แล้วจึงปฏิบัติ  เช่น  สั่งให้เด็กไปว่ิงแตะเก้าอี้ โต๊ะ แล้วกลับมาน่ังที่เดิม แล้วเพิ่มจ านวนสิ่งที่ต้องแตะ
ข้ึนตามล าดับ  จนเด็กสามารถแตะตามค าสั่งได้ถูกต้อง  ตั้งแต่ 6 – 8  อย่าง  เป็นต้น     

3.  เกมสอนมโนทัศน์เกี่ยวกับจ านวน  เป็นการท่องค าคล้องจองเกี่ยวกับจ านวน แต่ไม่ค่อยมี
ความหมาย     

4.  เกมฝกการฟังเสียง เด็กเล็กชอบฟังเสียงและชอบส่งเสียง  เด็กจะเรียนรู้วารูป จะต้องมีช่ือ  
เช่น เมื่อครูเรียก (ก)  เด็กที่ขึ้นต้นด้วย (ก) จะต้องลุกขึ้น     

5.  เกมฝึกการรู้จักอักษร  เกมนี้จะช่วยให้เด็กจ าได้ว่าช่ือใดใช้อักษรใด  เช่น  ครู เรียกช่ือเด็ก 
“ปรีชา”  ให้เด็กออกเสียงน าหน้า  และหาว่าสิ่งของในห้องมีอะไรที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนี้     

6.  เกมฝึกสมองและร่างกาย  เกมประเภทนี้  มีขอบเขตกว้างมากเกมที่ได้กลา่ว มาแล้ว ก็ต้อง
ใช้สมองและร่างกายร่วมด้วยทั้งสิ้น  เกมนี้ ฝึกจินตนาการ และสมองโดยตรง  แล้วอาจใช้ร่างกายเข้า
ร่วมด้วย 

สมใจ  ทิพยชัยเมธา และ ละออ  ชุติกร (2525: 226 – 236) ได้กล่าวถึง เกมส าหรับเด็ก
ปฐมวัย  สามารถแยกได้ตามประโยชน์ที่ผู้เล่นจะได้รับเปนส่วนใหญ่  ซึ่งแบ่งได้  ดังนี้     

1.  เกม เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน  เป็นเกมประเภทหนึ่ง  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ในการเลน่
เหมอืนกับเกมประเภทอื่นๆ  แต่เน้นวัตถุประสงค์เพื่อความเพลิดเพลินเป็นส่วนใหญ่     

2.  เกมเสริมทักษะเคลื่อนไหว  เป็นเกมประเภทหนึง่  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเล่น วิธีการเล่น  
กติกาการเล่น และสื่อประกอบการเล่น  เหมือนกบัเกมประเภทอื่น  แต่เน้นวัตถุประสงค์ ด้านเสรมิ
ทักษะการเคลื่อนไหวของกล้ามเนือ้ใหญ่  เพือ่ให้เกิดความคล่องแคล่วว่องไว     



45 
 

3.  เกมเสริมทักษะทางการเรียน  เปนเกมอีกประเภทหนึง่ ซึ่งมจีุดมุ่งหมาย จ านวนผูเล่น มี
กติกาการเล่นเลก็น้อย และมสีื่อประกอบการเล่นเหมือนเกมประเภทอื่นๆ แต่เกมเสรมิทักษะ บทเรียน  
ส่วนมากจะเป็นเกมเล่นในร่ม และมจีุดมุ่งหมายจะเน้นการแข่งขัน หรือเสริมการเรียนรู้มากกว่าการ
ออกก าลงักาย  เช่น  เกมเสรมิทักษะทางภาษา  คณิตศาสตร์ และเกมฝกประสาท   

จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรปุได้ว่า  เกมมีหลายประเภทในแต่ละประเภทจะมีจุดมุง่หมาย 
และรายละเอียดที่แตกต่างกัน  ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับเกณฑ์ในการน าไปใช้เกมทุกชนิดล้วน เป็นเกมที่มีคุณค่า
แก่เด็กทัง้สิ้น  ครูจงึน าเกมเหล่าน้ีมาใช้ในการเรียนการสอน  และสามารถเลือกใช้ได้ตามจุดมุง่หมาย
ที่ตั้งไว้ 

 
 2.4.3  ความหมายของเกมการศึกษา (Didactic Game) 

 

               เกมการศึกษาส าหรบัเด็กปฐมวัยนบัเปน็กิจกรรมการเล่นตามทฤษฎีการเล่นเชิงรู้
คิด  (The Cognition  Theory of Play) ตามหลักของ เพยีเจต์ (Piaget) การเล่นเป็นส่วนส าคัญของ
พัฒนาการทางสติปญัญา  เพราะการเล่นเป็นการกระท าที่ถือว่า เป็นการแสดงของผลรวมในพฤติกรรม
ทั้งหมดที่เดก็กระท า และแสดงออก ซึ่งตัวเด็กได้คิดแล้วกระท าด้วยความพึงพอใจ 

โคลัมบสั (เยาวพา  เดชะคุปต์.  2542: 51 ; อ้างอิงจาก Kolumbus.  1979: 141 – 149) ได้
ให้ความหมายของเกมการศึกษา (Didactic Game) คือ  เกมที่พัฒนาการคิดของเด็ก ซึ่งจะต้องคิด
และหาเหตผุล  ครูสามารถบอกได้ว่า  เด็กมีความเข้าใจในความคิดรวบยอดเรื่องนั้นๆ อย่างไร    

แกรมส์ คาร์ร และ ฟทซ์ (Grambs; Carr; & Fitch.  1970: 244)  กล่าวว่า  เกมเป็น 
นวัตกรรมการศึกษา  ซึ่งครสู่วนมากยอมรบัว่ากิจกรรมการเล่น หรือเกมสามารถใช้ในการจงูใจ 
นักเรียน  ครูสามารถน าเกมไปใช้ในการสอน  เพื่อให้การสอนด าเนินไป  จนบรรลเุป้าหมายได้ เพราะ
เกมเป็นกจิกรรมที่จัดสภาพแวดล้อมของนักเรียนใหเ้กิดการแข่งขันอย่างมีกฎเกณฑ์   โดยมี
วัตถุประสงค์เฉพาะและเป็นกจิกรรมเพื่อความสนกุสนาน 

ประภากร  โลหท์องค า  และคนอื่นๆ ( 2522: 57) กล่าวว่า  เกม หรอืการเล่นเป็น 
สถานการณ์ในการสอนอย่างหนึง่ ที่ก าหนดกติกาการเล่น  ก าหนดกระบวนการเล่น  เพื่อใหผู้้เล่น ได้มี
ส่วนร่วมทางอารมณ์  มีความสนุกสนาน และในขณะเดียวกนั ก็จะน าเอาแง่คิด หรือความเห็น จาก
การเล่นไปวิเคราะห์วิจารณ์  เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ต่อไป    

บุญชู สนั่นเสียง (2527: 438) ได้กล่าวถึงเกมการศึกษา (Didactic Game)  เป็นอุปกรณ์
เครื่องช่วยสอนที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้รบัความพอใจ และความสนุกสนาน  อีกทั้งยงัท้าทาย ทีจ่ะใหเ้ด็ก
เล่นเสมอ  ช่วยให้เด็กมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน  แต่ที่เน้นเฉพาะ คือ  สติปัญญา  เด็กได้ฝึกใช้
ประสาทสัมผัสกับกล้ามเนื้อมือ  ฝึกสังเกต  เปรียบเทียบในเรื่องรูปทรง  จ านวน ประเภท  และฝึกคิด
หาเหตผุล    
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ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541: 145)  ได้กล่าวถึง ความหมายของ 
เกมการศึกษา (Didactic Game) ว่าเกมการศึกษาเป็นของเล่นที่ช่วยให้ผูเ้ล่นเป็นผู้มีความสังเกตดี  
ช่วยให้มองเห็นได้ฟัง หรือคิดอย่างรวดเร็ว  ซึ่งเกมการศึกษาจะต่างจากของเล่น อย่างอื่น แต่ละชุดจะ
มีวิธีเล่นโดยเฉพาะ อาจเล่นคนเดียวหรือเล่นเป็นกลุ่ม  ผูเ้ลน่สามารถตรวจสอบ การเล่นว่าถูกต้อง
หรือไม่  

 จากความหมายทีก่ล่าวมาข้างต้น  สามารถสรุปได้ว่า  เกมเป็นอุปกรณ์เครื่องช่วยสอนที่ ช่วย
ให้นักเรียนได้พัฒนาสติปัญญาในด้านการคิด  การสังเกต  การคิดหาเหตุผล  เนื่องจากเกม การศึกษา
แต่ละชุดจะมีวิธีเล่น  โดยเฉพาะอาจเล่นคนเดียว หรือเป็นกลุ่ม และผู้เล่นสามารถ ตรวจสอบว่าเล่น
ถูกต้องหรือไม่ด้วยตนเอง  รวมทั้งเด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสกบักล้ามเนื้อมือ หลังจากเล่นเกมแลว  เด็กก็
จะเกิดความคิดรวบยอดในเรื่องๆ นั้นได ้
 2.4.4 ประเภทของเกมการศึกษา  

              ได้มีนักการศึกษาหลายท่าน ได้แบ่งเกมการศึกษาออกเป็นชนิดต่างๆ  ดังนี้    
 โคลัมบสั (เยาวพา  เดชะคุปต์.  2542: 51 – 56 ; อางอิงจาก  Kolumbus.  1797: 141 – 
149) ได้แบ่งเกมการศึกษาออกเป็น    

1.  เกมการแยกประเภท (Classification)  เกมฝกึแยกประเภท  หมายถึง   การแยกกลุ่มจัด
กลุ่ม  จับกลุม่  จับคู่  ซึ่งสามารถฝกึทักษะเด็กได้หลายอย่าง  โดยแยกเป็นของ ที่เหมือนกันและ
ต่างกัน ของที่มลีักษณะกลม สีเ่หลี่ยม หรือแยกตามสี รปูทรง ขนาด  ซึ่งแบ่งออกเป็น    
              1.1  เกมลอตโต (Lotto) เป็นเกมทีเ่ล่นอย่างง่าย  โดยเด็กจะมรีูปภาพเล็กๆ   อยู่ชุดหนึ่ง 
ซึ่งจะน ามาจบัคู่กับรูปในกระดาษโดยรูปทีเ่ด็กเลือกออกมา เขาจะต้องหารปูที่เหมือนกัน วางลงให้ได้ 
ถ้ารูปนั้นไม่มีคู่ เขากจ็ะวางบัตรนั้นลงแล้วหาภาพใหม ่
              1.2  เกมโดมิโน (Domino) เป็นเกมที่ในแตล่ะดา้นจะมีภาพ  จ านวน  ตัวเลข  จุด  ให้เด็ก
เลือกภาพที่มสีี  รูป หรือขนาดต่อในแต่ละด้านไปเรื่อยๆ     
              1.3  เกมตารางสัมพันธ์ (Matrix) เกมนี้ จะประกอบด้วยตารางซึ่งแบง่เป็นช่อง มีขนาด
เท่ากัน 16 ช่อง และมีบัตรเล็กๆ ขนาดเท่ากับตารางแต่ละช่องโดยการเล่นอาจจะจับคู่ภาพที่ อยู
ข้างบนกับภาพที่เด็กวางลงให้ตรงกันหรืออาจจะจับคู่ภาพทีม่ีส่วนประกอบของภาพทีอ่ยู่ข้างบน กบั
ภาพที่อยู่ด้านข้างก็ได้  เช่น  ครูอาจจะวางบัตรภาพวงกลมไว้ด้านข้าง  วางบัตรสีแดงไว้ข้างบน  แล้ว
ให้เด็กหาบัตรภาพที่มสีีแดงและเป็นวงกลมมาวางให้ตรงกัน 

2.  เกมฝึกท าตามแบบ (Patterning) ในเกมชนิดนี้เด็กจะตอ้งสร้าง หรือวาด หรือลากตาม
แบบตามล าดับ ซึ่งเด็กจะใช้ลูกปด หรือบล็อกทีม่ีสหีรอืขนาดต่างๆ  กับบัตรหรือแม้แต่ แปรงสฟีนก็
ได้มาวางไว้ตามล าดับ  ตัวอย่างเช่น  ถ้าตัวอย่างมี 3 สี เช่น ด า ขาว แดง  เด็กก็จะจัด สิง่ของ
ตามล าดับเรื่อยไป  ซึ่งเด็กจะตองตัดสินใจว่าจะเลือกอะไรกอ่นหลงั  เพื่อท าตามแบบ 
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3.  เกมฝึกล าดับหรืออนุกรม (Sequence, Serration) ในเกมนี้ จะฝึกความจ าของเด็กโดยครู
จะเล่าเหตุการณ์หรอืล าดับเรือ่งราว หรือนิทาน  แลว้ใหเ้ด็กวางสิ่งต่างๆ หรอืภาพ ตามล าดับในเรื่อง 

    จันทวรรณ  เทวรักษ์ (2526: 36) ได้แบ่งเกมการศึกษาออกเป็นชนิดต่างๆ  ดังนี้     
    1.  เกมจับคู่ภาพเหมือน  เด็กฝกึสงัเกตภาพที่เหมือนกัน  น าภาพที่เหมือนกันมา เรียงเข้า

คู่กัน     
    2.  โดมิโน  เป็นเกมที่มีขนาดเล็กเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  แบงครึ่งออกเป็น สวนใน แต่ละ

ด้าน จะมีภาพ จ านวน ตัวเลข  จุด ให้เด็กเลือก ที่มสีี รปู  หรือขนาดต่อกันในแต่ละด้านไป เรื่อยๆ     
   3.  ภาพตัดต่อ เป็นการแยกช้ินส่วนของภาพออกเป็นช้ินๆ แล้วให้เด็กน าต่อกันให้ เป็นภาพ

ที่สมบูรณ์  ภาพตัดต่อ  ควรมีจ านวนช้ินที่จะให้เดก็ต่อใหเ้หมาะสมกับวัย  เด็กเล็กควรมี จ านวนช้ินก็
ไม่ช้ินประมาณ  5 – 6  ช้ิน  เมื่อเด็กโตข้ึนกม็ีจ านวนเพิม่มากขึ้น     

  4.  ภาพสัมพันธ์  เป็นการน าภาพทีเ่ป็นประเภทเดียวกันหรือมีความสมัพันธ์กัน มาจบัคู่กัน
จะช่วยฝึกใหเ้ด็กรู้จักคิดหาเหตุผล  และจัดประเภทได้ถูกต้อง     

  5.  ลอตโต  เป็นเกมที่มี  2 ส่วน ให้เดก็ศึกษารายละเอียดของภาพ  ภาพใหญ่ จะต้องเป็นสิง่
ที่ให้เด็กรู้จักรายละเอียดต่างๆ  ส่วนภาพเล็กเป็นภาพปลีกย่อยของภาพใหญ่ที่ ต้องการให้เด็กเรียนรู้  
โดยให้เด็กศึกษาภาพใหญ่ว่าเป็นเรื่องอะไร มีคุณสมบัติอย่างไร  ให้เด็กหยิบ ภาพเล็กที่เตรียมมาวางให้
สมบูรณ์ 

  6.  ภาพต่อเนื่องหรือการเรียงล าดับ  เป็นการเรียงล าดับภาพตามเหตุการณ์ ที่เกิดข้ึนจาก
เหตุการณ์แรกไปจนถึงเหตุการณ์สุดทาย     

  7.  พื้นฐานการบวก  เป็นเกมที่ผู้เล่นได้มีโอกาสฝึกการบวก  โดยยึดแผ่นหลัก เปนเกณฑ์  ผู้
เล่นต้องหาช้ินส่วนเล็ก 2 ช้ิน  เมื่อรวมกันแล้วได้ผลลัพธ์เท่ากับจ านวนภาพ ในแผ่นหลัก     

  8.  ตารางสัมพันธ์ ประกอบด้วยช่องขนาดเท่ากัน 16 ช่อง และมีบัตรเล็กๆ ขนาด เท่ากับ
ช่องตาราง เพื่อเล่นเข้าชุดกันโดยมีบัตรทีก่ าหนดไว้เปน็ตัวน าไว้ข้างบนแต่ละช่อง  โดยการเล่นอาจจบัคู่
ภาพที่มีส่วนประกอบของภาพที่อยู่ข้างบนกับภาพที่อยู่ด้านข้างก็ได้    

  ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541: 145 – 153) ได้จ าแนก ประเภท
ของเกมเป็นชนิดต่างๆ  ดังนี้     

  1.  เกมจับคู่  เกมชนิดนี้เป็นการฝึกการสังเกต  การเปรียบเทยีบ  การคิดหาเหตุผล เกมจบัคู่ 
เป็นการจัดของเป็นคู่ๆ ชุดละตั้งแต่ 5 คู่ ข้ึนไป อาจเป็นการจับคู่ภาพหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ก็ได้  เกม
ประเภทนี้สามารถจัดได้หลายชนิด  ได้แก่     

       1.1  การจับคู่สิ่งทีเ่หมือนกัน      
                        1.1.1  จับคู่ภาพหรือสิง่ของทีเ่หมือนกันทุกประการ       

             1.1.2  จับคู่ภาพกับเงาของสิง่เดียวกัน       
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             1.1.3  จับคู่ภาพกับโครงร่างของสิง่เดียวกัน       
             1.1.4  จับคู่ภาพที่ซ่อนอยู่ในภาพหลัก      
      1.2  การจับคู่สิง่ทีเ่ป็นประเภทเดียวกัน เช่น ไม้ขีด – ไฟแช็ค  เทียน – ไฟฟ้า      
     1.3  การจับคู่สิง่ที่มีความสัมพันธ์กัน เช่น สิง่ที่ใช้คู่กัน แม่ – ลูก สัตว์กับอาหาร      
     1.4  การจับคู่สิง่ที่มีความส าคัญแบบตรงกันข้าม  คนอ้วน – คนผอม      
     1.5  การจับคู่ภาพเต็มกับภาพส่วนย่อย      
    1.6  การจับคู่ภาพเต็มกับภาพช้ินส่วนทีห่ายไป      
     1.7  การจับคู่ภาพที่ซ้อนกัน      
     1.8  การจับคู่ภาพที่เป็นส่วนตัดกบัภาพใหญ่    
     1.9  การจับคู่สิง่ทีเ่หมอืนกันแต่สีต่างกัน      
     1.10  การจับคู่ภาพที่มเีสียงสระเหมือนกัน  เช่น  กา-นา   งู – ปู      
     1.11  การจับคู่ภาพที่มเีสียงพยัญชนะต้นเหมอืนกัน  เช่น  นก-หนู   กุ้ง- ไก่      
        1.12  การจับคู่แบบอปุมาอปุไมย      
        1.13  การจับคู่แบบอนกุรม 
 2.  เกมภาพตัดต่อ เป็นเกมฝึกการสังเกตรายละเอียดของภาพ  รอยตัดต่อของภาพ ที่

เหมือนกัน หรือต่างกัน ในเรื่องของสี  รูปร่าง  ขนาด  ลวดลาย  เกมประเภทนี้ มีจ านวนช้ินของภาพ 
ตัดต่อตั้งแต  5 ช้ินข้ึนไป  ซึ่งข้ึนอยู่กับความยากง่ายของภาพชุดนั้น  เช่น  หากสีของภาพไม่มีความ 
แตกต่างกัน  จะท าให้ยากแกเด็กยิ่งข้ึน     

 3.  เกมวางภาพต่อปลาย (โดมิโน)  เพื่อฝึกการสังเกต  การคิดค านวณ  การคิด เป็นเหตุเปน็
ผล  เกมประเภทนี้มีหลายชนิด  ประกอบดวยช้ินสวนเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือรูปสามเหลี่ยม ตั้งแต 9 ช้ิน
ข้ึนไป  ในแตละด้านจะมีภาพ  จ านวน ตัวเลข  จุดให้เด็กเลือกต่อกันในรูปที่เหมือนกัน  แต่ละด้านไป
เรื่อยๆ    

 4.  เกมเรียงล าดับ  เป็นเกมฝกทักษะการจ าแนก  การคาดคะเน  เกมประเภทนี้มีลักษณะ
เป็นภาพสิ่งของ เรื่องราว เหตุการณ์  ตั้งแต่ 3 ภาพข้ึนไป  แบ่งเป็น      

     4.1  การเรียงล าดับภาพและเหตุการณ์ต่อเนื่อง     
     4.2  การเรียงล าดับ ขนาด ความยาว ปริมาณ ปริมาตร จ านวน เช่น ใหญ่ – เล็ก,สั้น - 
ยาว,  

หนัก-เบา,  มาก – น้อย    
 5.  เกมจัดหมวดหมู่ เพือ่ฝกึทักษะการสังเกต  การจัดแยกประเภท  เกมประเภทนี้ มี

ลักษณะเป็นแผ่นภาพ หรือของจรงิ  ประเภทสิง่ของต่างๆ  เป็นเกมที่ใหเ้ด็กน ามาจัดเป็นพวกๆ  ตาม
ความคิดของเด็ก     
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 6.  เกมหาความสมัพันธ์ระหว่างภาพกับสัญลักษณ์ เกมนีจ้ะช่วยเด็กก่อนที่จะเริ่ม อ่าน
หนังสือ เด็กจะคุ้นเคยกบัสญัลักษณ์เป็นภาพทีม่ีภาพกับค า หรือตัวเลขแสดงจ านวน  ก าหนดให้ ตั้งแต 
3 คู่ข้ึนไป    

 7.  เกมหาภาพที่มีความสัมพันธ์ล าดับที่ก าหนด  ฝึกการสังเกตล าดับที่  ถ้าเก็บ ต้นแบบจะ
ฝึกเรื่องความจ า  เกมประเภทนี้ ภาพต่างๆ  5 ภาพ เป็นแบบให้เด็กสังเกตล าดับของภาพ  ส่วนที่เป็น
ค าถามจะมีภาพก าหนดให้ 2 ภาพ  ให้เด็กหาภาพที่สามที่เป็นค าตอบ ที่จะท าให้ ภาพ  ทั้ง สาม
เรียงล าดับถูกตองตามแบบ     

 8.  เกมสังเกตรายละเอียดของภาพ (ลอตโต) ฝึกการสังเกตรายละเอียดของภาพ เกมจะ
ประกอบด้วยภาพแผ่นหลกั 1 ภาพ และช้ินส่วนที่มีภาพส่วนย่อย  ส าหรับเทียบกับภาพ แผ่นหลักอีก
จ านวนหนึ่งตั้งแต่ 4  ช้ินข้ึนไปให้เด็กเลือกภาพช้ินส่วนเฉพาะที่มีอยู่ในภาพหลัก หรือ ภายใต้เงื่อนไขที่
ก าหนดให้เกี่ยวกับภาพหลัก     

9.  เกมหาความสมัพันธ์แบบอปุมาอปุไมย  เกมนีป้ระกอบดวยช้ินส่วนแผ่นยาว จ านวน 2 ช้ิน
ต่อกันดวยผ้าหรือวัสดุอื่น  ช้ินส่วนตอนแรก มีภาพ 2 ภาพที่มีความสัมพันธ์ หรือ เกี่ยวข้องกนัอย่างใด
อยา่งหนึ่งช้ินสวนที่สองมีภาพ 1 ภาพ  เปนภาพที่สามที่มีขนาด ½  ของช้ินสวนให้เด็กหาภาพทีเ่หลือ  
ซึ่งเมื่อจบัคู่กับภาพที่เหมาะสมแลว  จะมีความสัมพันธ์ท านองเดียวกับภาพคู่ แรกตัวเลือกเปนแผ
นภาพขนาดเท่ากับภาพทีส่ามสาระของเกม  อาจเปนในเรื่องของรปูร่าง  จ านวน     

10.  เกมพื้นฐานการบวก  เป็นการฝึกให้มีความรวบยอดเกีย่วกับการรวมกัน หรือ การบวก
โดยเกมแตล่ะเกมจะประกอบด้วยภาพหลกั 1 ภาพ  ที่แสดงจ านวนต่างๆ  และจะมีภาพ ช้ินส่วนต้ังแต่ 
2 ภาพข้ึนไป  ภาพช้ินส่วนมีขนาด ½ ของภาพหลัก  ให้เด็กหาภาพช้ินส่วน 2 ภาพ ที่รวมกันแล้ว  มี
จ านวนเท่ากบัภาพหลักแล้ว น ามาวางเทียบเคียงกบัภาพหลกั     

11.  เกมจับคู่ตารางสญัลกัษณ์  เป็นการฝึกคิดการสงัเกต และฝกึการคิดเช่ือมโยง 
ความสัมพันธ์ประกอบด้วย ช่องขนาดเท่ากัน และมีบัตรเล็กๆ  ขนาดเท่ากับช่องตาราง  เพื่อเล่น เข้า
ชุดกัน  โดยมีบัตรที่ก าหนดไว้เป็นตัวน าไว้ข้างบนของแต่ละช่อง  โดยการเล่นอาจจับคู่ภาพที่มี 
ส่วนประกอบของภาพที่อยู่ข้างบนกบัภาพที่อยู่ด้านข้างก็ได้  จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า  
เกมการศึกษาจะมีหลายประเภท  ซึ่งแต่ละ ประเภท  ส่วนใหญ่จะเน้นฝึกทางด้านสตปิัญญา และเป็น
เกมที่ช่วยพฒันาเด็ก และสนองความ ต้องการตามธรรมชาติของเด็ก   
 2.4.5 จุดประสงค์ของการจัดเกมการศึกษา    

              ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2528: 15) ได้กล่าวถึงจุดประสงค์ของ
การ จัดเกมการศึกษาไว้  ดังนี้    

1.  เพื่อฝึกใหเ้ด็กรู้จักการสังเกตและจ าแนกด้วยสายตา     
2.  ฝึกการแยกประเภทหรือการจัดหมวดหมู่     
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3.  ฝึกการใช้ความคิดอย่างมีเหตุผล     
4.  ฝึกการตัดสินใจในการแก้ปัญหา     
5.  เพื่อฝึกประสาทสัมพันธ์ระหว่างตากบัมือ    
6.  เพื่อฝึกมนุษยส์ัมพันธ์ดีระหว่างกลุ่ม  ฝกึคุณธรรมต่างๆ      
7.  เป็นการทบทวนเนื้อหาวิชาที่ได้เรียนไปแล้ว   วิยะดา บัวเผื่อน (2531: 19) กล่าวว่า  

จุดประสงค์ของการเล่นเกมการศึกษา  คือ ช่วยให้ผู้เล่นเปนผู้มีความสงัเกตดี  มีความสามารถในการ
มอง จ าแนกด้วยสายตา ได้ฟัง หรือคิด อย่างรวดเร็ว และในเกมการศึกษาแต่ละชุดจะมีวิธีการเล่น
โดยเฉพาะ   สามารถวางเล่นบนโต๊ะได้ ผู้เล่นสามารถตรวจสอบการเล่นว่า ถูกต้องหรือไม่ด้วยตนเอง 
และเมือ่เล่นเกมได้ส าเรจ็ท าใหเ้กิด แรงจูงใจ ที่จะเรียนโดยไม่เบื่อหน่าย   ส านักงานคณะกรรมการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ (2534: 13 – 16) ได้กล่าวถึงจุดประสงค์ ของการเล่นเกมการศึกษา  ดังนี ้

1.  เป็นสิ่งที่จะช่วยใหเ้ด็กได้เรียนรูส้ิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว  เช่น  เรียนรู้เรื่องขนาด  น้ าหนัก  สี  
รูปร่าง  ความเหมือน  ความต่าง  เรียนรูเ้กี่ยวกบัตนเอง  เช่น  เรียนรู้ว่าชอบ หรอืไม่ชอบ ท าอะไร  
เรียนรู้อยู่ร่วมกับผู้อื่น  เช่น  การรอคอย  การแบง่ปัน  การตัดสินปัญหาต่างๆ    

2.  เป็นการตอบสนองพฒันาการทางอารมณ์ของเด็ก  เพราะในขณะที่เด็กเล่น เด็ก จะได้
แสดงออกอย่างเต็มที่  มีความสดช่ืน  สนุกสนาน เบิกบาน  ท าให้เด็กรูส้ึกเป็นสุข  เพราะได้เล่น ตามที่
ตนเองต้องการ  ซึ่งจะช่วยให้เดก็ลดความตึงเครียดทางด้านจิตใจ และช่วยให้เกิดความแจ่มใส     

3.  เป็นการตอบสนองความต้องการของเด็กในหลายๆ ด้าน  เช่น  ในด้านของ ความอยากรู้  
อยากเห็น  ซึ่งเด็กแสดงออกโดยการทดลอง  หยิบ  จับ  ส ารวจ  เขย่า  ฟังเสียง  ด้านความต้องการ
ทางร่างกาย  ความต้องการทางจิตใจ  เป็นการทดแทนความต้องการของเด็ก     

4.  ช่วยพัฒนาคุณสมบัติหลายประการที่จะช่วยใหเ้ด็กได้รบัความส าเรจ็  ในการท างาน เมื่อ
เด็กเตบิโตข้ึนเป็นผู้ใหญ  ฉะนั้นทักษะที่เด็กได้รับจากการเลน่  จะเป็นพื้นฐานในการท างานของเดก็ใน
อนาคต     

5.  เป็นการเตรียมชีวิตของเดก็เป็นการฝึกให้เด็กรู้จกัหน้าทีท่ี่ตนเอง  ต้องท า ในอนาคต  ฝึก
การพึ่งพาตนเอง  การเอื้อเฟอเผือ่แผ  การแบ่งปน  การเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี    

6.  เป็นการช่วยให้เด็กได้ค้นหาความสามารถพเิศษของตนเอง เช่น  ความสามารถ ในด้าน
การจดจ า  การจ าแนกวัสดุ  สิ่งของ  สี  ขนาด หรือแม้แต่เปน็การฝกึฝนเรื่องระบบการคิด  ให้พัฒนา
เปน รูปแบบที่เหมาะสมกบัวัยของเดก็     

7.  ช่วยพัฒนารูปแบบการคิดของเด็ก ในขณะที่เด็กเล่นเกมเด็กได้ฝึกคิดไปด้วย เป็นช่วงสั้นๆ  
ท าให้เด็กมีโอกาสคิดหาเหตผุล คิดแก้ปญัหา ฝกึการตัดสินใจ ซึ่งกระบวนการเหล่าน้ี จะเป็นไปโดยที่
เด็กรู้ตัว  แต่รูปแบบการคิดของเด็กก็จะพฒันาไปเรื่อยๆ ยิ่งมีโอกาสได้ฝกฝน และได้รบัการยอมรับ
มากเทาใด  เด็กก็จะพฒันาการคิดของตนเองใหมีเหตผุลมากขึ้น     
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8.  ส่งเสริมจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ของเด็กเป็นการเปิดโอกาสใหเ้ด็ก ได้
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและแสดงออกโดยเสรี  ขณะที่เดก็เลน่  เด็กจะเปิดใจใหส้บายเต็มที่  จงึ
สามารถทีจ่ะคิดได้อย่างอสิระ  ซึ่งหากมีการฝึกฝน และส่งเสริม  รวมทั้งยอมรบัความคิด และ 
จินตนาการของเด็กในขณะทีเ่ล่นแล้วจะท าให้เดก็กล้าแสดงออก  กล้าคิด  มากขึ้นยิ่ง  เด็กมีอิสระ ใน
การจินตนาการและคิดสร้างสรรค์  ในขณะที่เล่นได้มากเทาใด  โอกาสที่เด็กจะเกิดความเช่ือมั่น ใน
ตนเอง และกล้าแสดงความคิดของตนเอง ก็จะมากขึ้นเท่าานั้น     

9.  ช่วยพัฒนาเด็กในทุกๆ ด้าน  คือ  ทางด้านร่างกาย  เกมเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือกับตาให้
ประสานกัน  อย่างมีประสิทธิภาพทางด้านอารมณ์ – จิตใจ  เกมช่วยให้เด็กเกิดพัฒนาการทางอารมณ์
และจิตใจให้ 

มั่นคงแข็งแรงรู้จักปรับอารมณ์ให้เข้ากับภาวะแวดล้อม  ทางสังคม   เกมจะช่วยให้เด็ก   มี
ความ สัมพันธ์กับบุคคลอื่นเป็นการเรียนรู้ที่จะอยู่รวมกลุ่มรู้จักบทบาทของสมาชิกในกลุ่ม  ฝึกเด็กใน
เรื่องของการปรับตัวทางสติปัญญา  เด็กจะเกิดความคิดรวบยอดในสิ่งต่างๆ ที่เรียนรู้    

อุษา  กลแกม (2533: 20) ได้กล่าวถึงจุดประสงค์ของการจัดเกมการศึกษาช่วยให้ผู้เล่น บรรลุ
เป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างได้ คือ  สามารถจ าแนกด้วยสายตา  คิดหาเหตุผล คิด
แก้ปัญหา  แยกประเภท  จ าแนกเสียง  หาความสัมพันธ์ ให้สังเกตเปรียบเทียบรูปภาพ และวัสดุ 
สิ่งของต่างๆ  ใช้ความคิดอย่างมีเหตุผล  การตัดสินใจแก้ปญัหา  และเป็นการเตรียมความพร้อมไปสู่ 
การอ่านและการเขียน   

ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541: 145)  ได้กล่าวถึง จุดประสงค์ของ
การจัดเกมการศึกษา   

1. ฝึกฝนและพฒันาความสามารถในการใช้ประสาทสมัพันธ์  เพื่อให้เกิดการรบัรู้ เพื่อจะ
น าไปสู่การเรียนรู้     

2. พัฒนาการคิดหาเหตผุล     
3. ฝึกการสังเกตและการตัดสินใจ    
4. ฝึกการแกป้ัญหาและการตัดสินใจ     
5. ช่วยให้เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกบัสิง่ที่เรียนรู้     
6.  ฝึกการจ าแนกเกี่ยวกบัสี  รปูทรง  รูปร่าง  ขนาด  ปริมาณ  จ านวน  เสียง     
7.  ฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และภาษา     
8.  ฝึกการคิดเช่ือมโยงความสมัพันธ์ จากจุดประสงค์ของการจัดการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้น   
สรุปได้ว่า เกมการศึกษาเป็นสื่อที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี ตอบสนองความต้องการ

ของเด็กหลายๆ ด้าน เพราะเกมการศึกษา เป็นสิ่งที่ช่วยเป็นพื้นฐานในการเตรียมความพร้อมมทั้ง 4 
ด้าน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเด็กได้เล่นเกม การศึกษาเด็กได้รู้จัก ารสังเกต  การจ าแนก  การ
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เปรียบเทียบ  การจัดหมวดหมู่  การเช่ือมโยง  ฝึกการรับรู้ ซึ่งทักษะเหล่าน้ีเปน็ทักษะพืน้ฐานในการคิด
ขณะที่เด็กเล่นเกมได้มาก เด็กก็จะได้ฝึกคิดมาก ซึ่งสิ่งเหล่านี้ จะเป็นพื้นฐานในการท างานของเด็กใน
อนาคต และเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ  

 
 

2.4.6 หลักในการใช้เกมการศึกษา   
ราศี  ทองสวัสดิ์ (2523: 79) ได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องการน าเกมการศึกษาไปใช้ว่า     
1.  ครูควรเตรียมเกมการศึกษาไว้ให้เพียงพอ     
2.  ลักษณะของเกมอาจเป็นภาพตัดต่อ จบัคู่ภาพเหมอืน โดมิโน การแยกหมู ่
3.  เวลาที่ใช้ในการฝึกก าหนดไว้เป็น 1 กิจกรรม  เพราะอุปสรรคแต่ละชุดจะให้ผล ต่อเด็กไม่

เหมอืนกัน  ดังนั้น  การจัดควรจัดหมุนเวียนให้เด็กเลน่หรือฝึกทุกชุดให้ทั่วถึงกัน     
4.  เกม หรืออปุกรณ์ที่จะใช้ ควรมีพอที่จะหมุนเวียนกันอยูเ่สมอหากจ าเจ  เด็กก็อาจจะเบื่อ

ไม่อยากเล่น   
อารี  เกษมรัติ (2523: 71 – 72)  กล่าวว่า การน าเกมการศึกษามาใช้ควรล าดับเกม ตาม

ความสามารถ  เริ่มจากสิ่งที่ไม่ละเอียดนัก  เพราะเด็กจะสังเกตสิ่งที่ใหญ่ก่อน  เมื่อเด็กมีความสังเกต
จดจ ามากข้ึน จึงจะให้เด็กได้สังเกตส่วนย่อยๆ หรือส่วนละเอียดมากขึ้นตามล าดับ  ดังนั้น จึงควรให้
เด็กได้เล่นเกมที่มีความยากเพิ่มข้ึน  เพื่อให้เด็กรู้จักคิด รู้จักสังเกต  จดจ า อย่างมีเหตุผลมากข้ึน  
วิธีการที่ให้เด็กเล่นอาจให้เด็กเล่นเป็นกลุ่ม เล่นคนละชุด หรือ 2 คนต่อ 1 ชุด  ใครเล่นเสร็จก่อน 
ถูกต้องตามกติกาก็ให้เล่นเกมชุดอื่นต่อไป ในระยะแรกเด็กจะสังเกตและลองเล่นบ้างโดยผลัดกันเล่น 
ครั้งละ 6 – 8 คน  เด็กจะเลนแบบนี้สักระยะหนึ่ง  อาจจะประมาณหนึ่งเดือน  จากนั้น ใหเด็กเลนเอง 
โดยแบ่งกลุ่มให้รับผิดชอบ  แต่ละเกมจะวางกติกาไว้ว่า แต่ละกลุ่มต้องไมส่งเสียงดัง  ต้องไม่แย่งกัน 
เล่นด้วยความเร็วและถูกต้อง  รู้จักรักษาของไม่ท าสกปรก หรือ ฉีกขาด  เล่นเสร็จแล้ว  ต้องเก็บให้
เรียบร้อย  กลุ่มใดท าถูกต้อง  ตามกติกา  ถือว่าชนะ  แลวจึงสลับกันเล่น  เมื่อเด็กมีความช านาญ ใน
การเล่นมากข้ึน  ครูต้องเพิ่มเกมให้เด็กเล่น  โดยจัดเกมที่ยากและแปลกขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้เด็กรู้จัก คิด  
สังเกต  และจดจ าอย่างมีเหตุผล  ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความสามารถของเด็กด้วย 

จากที่กล่าวมาสามารถสรปุได้ว่า  ในการน าเกมการศึกษาไปใช้ตัวครูส าคัญมากจะต้องม ีความ
พร้อมในทุกๆ ด้าน และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกมการศึกษาเป็นอย่างดี  เพื่อที่จะเป็นผู้แนะน า
และช่วยเหลือเด็กให้เด็กได้เล่นเกมการศึกษาได้อย่างถูกต้องถูกวิธี 

 
2.4.7  ประโยชน์ของเกมการศึกษา 
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เกศินี  โชติเสถียร (2523: 3) กล่าวว่า  เกมการสอนจัดเป็นสื่อการสอนอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งใช้
เร้าให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานใช้เป็นเครื่องมือฝกทักษะ  เกมแต่ละเกมมีจุดประสงค์แน่นอนว่า
เป็นการฝึกเนื้อหาอะไร (ลาวัลย์  พลกล้า.  2523: 11)    

เยาวพา  เดชคุปต์ (2528: 36) กล่าวว่า  เกมการศึกษาเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญยิ่งต่อการ
ฝึกทักษะ และช่วยใหเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนการเล่นเกมการศึกษา จึงเป็นวิธีการอย่าง
หนึ่งที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ และช่วยพัฒนาทักษะต่างๆ รวมทั้งช่วยส่งเสริม กระบวนการใน
การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม    

วรรณพร  ศิลาขาว (2538: 35) กล่าวว่า  เกมการศึกษา  เปน็กิจกรรมที่มีคุณค่าแก่เด็ก ทัง้
ทางด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียน 

อัจฉรา  ชีวพันธ์ (2526: 3) กล่าวว่า  การจัดกิจกรรมเกมการศึกษา  ยังช่วยให้เด็ก เพลิดเพลนิ
ผ่อนคลายความตึงเครียด  เร้ าความสนใจของเด็กและเรียนรู้พฤติกรรมทางสังคม  รู้จักความ
รับผิดชอบ  ส่งเสริมให้เด็กมีความสามัคคี รู้จักการเอื้อเฟอ  ช่วยเหลือ  แบ่งปัน ยอมรับกัน และ รู้จัก
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์   

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ประโยชน์ของเกมการศึกษา เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริม และฝึ ก 
ทักษะให้เด็กได้เกิดความคิดรวบยอดในสิ่งที่เรียน นอกจากนี้วิธีการเล่น ยังช่วยส่งเสริมให้เด็กเกิด 
พฤตกิรรมทางสังคมในด้านการช่วยเหลือแบ่งปน  การยอมรับผูอื่น  เพื่อให้อยู่ร่วมกันในสังคม อย่างมี
ความสุข   

 
2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 ภัทราวดี วงศ์สเมธ วิจัยเรื่อง (2556) วิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบเกม
เสริมทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนระดับ  ประถมศึกษา: กรณีศึกษาต้นแบบเกมระดับ
ประถมศึกษาปีที่        1 – 3  จากการวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ “เกมเสริม
ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนระดับ ประถมศึกษา” โดยอาศัยแบบเรียนภาษาอังกฤษส าหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 และแนวทางการสอนของผู้สอน ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในการก าหนดกรอบแนวคิดส าหรับโครงสร้าง เนื้อหา และรูปแบบการเล่น ของ
ต้นแบบเกม จนน าไปสู่การพัฒนาต้นแบบเกมเสริมทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา  ซึ่งมีเนื้อหาค าศัพท์จ าแนกเป็น 4 หน่วย ได้แก่ หน่วยค าทักทาย (Hello) หน่วยตัวเลข 
(Numbers) หน่วยสี (Colors) และหน่วยอวัยวะต่าง ๆ  บนร่างกาย (Body) โดยค าศัพท์ทั้ง 4 หน่วย
จะปรากฏในระหว่างการเล่นเกมผ่าน รูปแบบการเล่น 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) รูปแบบการเติมค าศัพท์
เพื่อสร้างประโยคให้สมบูรณ์และ 2) รูปแบบการเรียงประโยคให้ สมบูรณ์ ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้
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มีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Judy Robertson และ Cathrin Howells (2008), Hakan 
TunZun et al., (2009) รวมถึงงานวิจัยของ Marina Papastergiou (2009) ที่แสดงให้เห็นว่า สื่อการ
เรียนรู้ในรูปแบบของเกมมีส่วนช่วยสร้างแรงจูงใจหรือกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจในเนื้อหาการเรียนการ
สอนมากกว่าการเรียนใน ช้ันเรียนปกติเนื่องจากผู้เรียนรู้สึกถึงความเป็นอิสระในระหว่างกระบวนการ
เรียนรู้ผ่านทางเกม โดยความรู้สึกดังกล่าวจะส่งผลให้ ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในเชิงบวกในการเข้าร่วม
โต้ตอบและค้นหาค าตอบภายใต้สถานการณ์ที่ปรากฏในเกม ซึ่งท้ายที่สุดจะส่งอิทธิพล  ในเชิงบวกต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผู้เรียน 
 
 เมธาวี ตันวัฒนะพงษ์ และคณะ (2560) วิจัยเรื่อง  การศึกษาพัฒนาการทางภาษาของเด็ก
ปฐมวัยที่เรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวอเมริกัน โดยการวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาพัฒนาการของเด็กไทยอายุ
ระหว่าง 2-3 ปีที่เรียนภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของ ภาษาชาวอเมริกัน ที่โรงเรียน Native Speaking 
Kids จ านวน 4 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ระยะเวลา 3 เดือน โดย แผนการสอนภายในห้องเรียนนั้น
ประกอบด้วยกิจกรรมตามทฤษฏีพัฒนาการ (Developmental Theories) เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน
สนใจและส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัยนั้นได้อย่างเหมาะสม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver Developmental Screening Test II – DDST II) ซึ่งใช้
ใน การวัดพัฒนาการทางภาษาของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการทดลอง และ แบบทดสอบความรู้
ทางด้าน ภาษาอังกฤษส าหรับเด็กปฐมวัย จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน การ
ทบทวนวรรณกรรม เกี่ยวกับทฤษฎีพัฒนาการ (Developmental Theories) 
 
 พรพิมล   บัวผดุง (2555) วิจัยเรื่อง ผลของการใช้ค าคล้องจองภาษาไทยประกอบค าศัพทภ์าษา
อังกฤษที่มีต่อการเรียนรู้ค าศัพท์ของนักเรียนช้ันอนบุาล ปีที่ 2 โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด อ าเภอบาง
สะพานน้อย ส านักงานเขตพื้นทกี่ารศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต  1 โดยการวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันอนุบาล ปีที่ 2 ก่อน
และหลังการจัดกิจกรรมการใช้ค าคล้องจองภาษาไทยประกอบค าศัพท์อังกฤษ และ 2)  เปรียบเทียบ
การ เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2 ระหว่างเพศชายและเพศหญิง หลังการ
จัดกิจกรรมการใช้ ค าคล้องจองภาษาไทยประกอบค าศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ นักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2 อายุ 6 ปี จ านวน 16 คน แบ่งเป็นเพศชาย 8 คน และเพศหญิง 8 คน 
ซึ่งได้จากการสุ่มอย่างง่ายจากโรงเรียนบ้านทุ่ง สีเสียด อ าเภอบางสะพานน้อย ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยคือ แผนการจัดกิจกรรมท่องค าคล้องจองภาษาไทยประกอบค าศัพท์ ภาษาอังกฤษ จ านวน 24 
แผน เป็นเวลา 8 สัปดาห์ และแบบทดสอบการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันอนุบาล ปทีี่ 
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2 จ านวน 25 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที 
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม   ผลการวิจัยพบว่า 1) การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของ
นักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2 โดยภาพรวม และรายด้านได้แก่ ด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และ
การรู้ความหมายหลังการจัดกิจกรรมการใช้ค าคล้องจองภาษาไทยประกอบค าศัพท์ภาษาอังกฤษสูง
กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 2) การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของ
นักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2 เพศชายและหญิงหลังการจัดกิจกรรมการใช้ค าคล้องจองภาษาไทยประกอบ
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษด้านการฟัง การอ่าน การเขียน การรู้ความหมาย และโดยรวมไม่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนด้านการพูด มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยเด็กหญิงมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเด็กชาย ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า กิจกรรมการใช้ค าคล้องจอง
ภาษาไทยประกอบ ค าศัพท์ภาษาอังกฤษสามารถพัฒนาการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน
ช้ันอนุบาลปีที่ 2 ได้ และเด็กหญิงมี พัฒนาการด้านการพูดที่ ดีกว่าเด็กชาย ครูปฐมวัยจึงควรน า
กิจกรรมการใช้ค าคล้องจองภาษาไทยประกอบค าศัพท์ ภาษาอังกฤษไปใช้เพื่อพัฒนาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษแก่เด็กปฐมวัยโดยให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ด้านการพูดของ เด็กปฐมวัยเพศชายให้
มากขึ้น 
 

 ธันยา  นวลละออง และนงลักษณ์  ปรีชาดิเรก (2558)  วิจัยเรื่อง การสร้างเกมการเรียนรู้สาม
มิติเพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ ตามทฤษฎีพหุปัญญาของนักเรียนผ่านเทคโนโลยี Augmented 
Reality บนอุปกรณ์แท็บเล็ต โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตัถปุระสงค์ เพื่อพัฒนาแอปพลิเคช่ันสื่อการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษตามแนวคิด พหุปัญญา ด้วยการประยุกต์เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) บน
อุปกรณ์แท็บเล็ต กลุ่ม ตัวอย่างในการวิจัยน้ี ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ศึกษาในโรงเรียน
สังกัดส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีวิธีการในการสุ่มตัวอย่าง
จากกลุ่ม โรงเรียนที่มีการศึกษาน าร่องการใช้แท็บเล็ต จ านวน 5 โรงเรียนด้วยวิธีการสุ่มแบบง่าย 
ส าหรับ กระบวนการออกแบบเพื่อผลิตสื่อการสอนที่สอดคล้องกับพหุปัญญา ได้แก่ 1) ความคิด
แรกเริ่ม ด้วยการรวบรวมข้อมูลกิจกรรมที่สนับสนุนทักษะภาษาอังกฤษตามทฤษฏีพหุปัญญา 2) การ
จัด ระเบียบความคิดให้เป็นแบบแผนด้วยการน าข้อมูลมาวิเคราะห์สรุปผล 3) การทดสอบความคิด 
อย่างเป็นระบบ ด้วยการพัฒนาช้ินงานต้นแบบและทดสอบเบื้องต้นด้วยการวัดความพึงพอใจใน 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 415 คนจาก 5 โรงเรียน และ 4) การประเมินผล ด้วย การ
ทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาด้วยการวัดผลก่อนและหลังเรียนในนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 
จ านวน 62 คน ผลการศึกษา  พบวา่ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อสือ่การเรียนร้่ในระดับมาก ในประเดน็
สนุก ชอบ มีความสุข ส่วนครูมีความพึงพอใจในระดับมาก-มากที่สุด ในประเด็นความน่าสนใจของสื่อ
และการประเมินผล คะแนนทดสอบหลังเรียนของกลุ่มทดลองที่เรียนรู้ผ่านแอปพลิเคช่ันสูง ข้ึน 9.07 
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คะแนน (95%CI 8.20-9.93) มากกว่าคะแนนทดสอบหลังเรียนของกลุ่มควบคุมที่ เรียนรู้ผ่านการ
ท่องจ าซึ่งสูงข้ึน 4.39 คะนน (95%CI 3.06-5.72) อย่างมีนัยส าคัญ ดังนั้น สื่อ การเรียนรู้ที่สามารถ
ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ได้ อย่างไรก็ตามแท็บเล็ต
จ าเป็นต้องมีกล้องถ่ายภาพส าหรับการใช้งานร่วมกับแอปพลิเคช่ันที่ พัฒนาด้วยเทคโนโลยี AR โดย
ข้อจ ากัด
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บทที่ 3 

การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อการออกแบบ 

 

3.1  วิเคราะห์ข้อมูลเด็ก 

      3.1.1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็ก 

ตารางที่ 3.1 แสดงการวิเคราะห์ข้อมลูเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็ก 

พัฒนาการ พฤติกรรมและพัฒนาการ 
ด้านร่างกาย กล้ามเนื้อมัด

ใหญ ่
-เด็กมีความพร้อมกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ร่างกายแข็งแรง สามารถ
เล่นปีนป่าย เล่นสนาม 
-การว่ิง กระโดด โลดเต้น กลบหลีกสิ่งกีดขวางบนทางเดิน การ
เดินการทรงทรงสมารถท าได้ตามวัย 
-ว่ิงได้ดี แต่ไม่สามารถเริ่มหรอืหยุดได ้

กล้ามเนื้อมัดเล็ก -เริ่มมกีารประสานสมัพันธ์ระหว่างมือกับตา 
-ต่อบล็อกสูงเกิน 5 อัน 
-การจับสีเทียนในกิจกรรมระบายสีท าได้คล่องแคล่ว 

ด้านอารมณ์-จิตใจ -ร่าเริงแจ่มใส 
-สนุกกับการท ากิจวัตรประจ าวัน 
-ตอบสนองตอ่เสียงเพลงและดนตร ี
-มีความพอใจเมือ่ตนเองท าอะไรได้ด้วยตัวเอง 
-ช่ืนชมผลงานตัวเองและเพื่อน 

ด้านสังคม -เด็กไม่รู้จกัการรอคอย และการแบ่งปัน 
-ชอบแย่งของเล่นและหวงของ 
-การช่วยเหลอืตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวันได้ดี  

ด้าน
สติปัญญา 

ภาษา -เด็กมีความจ าที่ดี สามารถจดจ าเพลง และค าคล้องจองได้ 
-รู้จักการตั้งค าถาม 
-สนทนา ซักถาเรื่องที่ตนเองสนใจ 



58 
 

ตารางที่ 3.1 แสดงการวิเคราะห์ข้อมลูเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็ก (ต่อ) 

 

 จากตารางสรุปได้ว่าพัฒนาการทางด้านร่าง อารมณ์-จิตใจ และสติปัญญา มีพัฒนาการที่เป็นไป

ตามความเหมาะสมตามวัยของเด็ก พัฒนาการทางด้านสังคมยังต้องได้รับการส่งเสริม โดยการเปิด

โอกาสให้เด็ก ได้เล่นกับเพื่อน ซึ่งจะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องการแบ่งปัน เรียนรู้จักการรอคอย โดย

คุณครูต้อง คอยช่วยดู  ช่วยแนะน า และแก้ปัญหาให้เมื่อเกิดความขัดแย้ง 

 

3.1.2  วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับทักษะ 

3.1.2.1 วิเคราะห์ข้อมูลความสามารถทางดา้นภาษา 

ตารางท่ี 3.2 แสดงพัฒนาการทางภาษาด้านทักษะการฟังของเด็ก 3-6 ปี 

อาย ุ พัฒนาการด้านการฟัง 

3 – 4 ปี - เริ่มฟังเรื่องสั้นๆ เช่น นิทาน หนังสือ หรอืเรื่องราวต่างๆ โดยเฉพาะเรื่อง
ที่ต้องใช้จินตนาการ 

- สามารถรับฟังเพื่อปฏิบัติตามค าสั่งที่ไม่ซบัซ้อนมากได้ 

- ชอบแสดงบทบาทสมมต 

4 – 5 ปี - ปฏิบัติตามค าสั่งได้มากข้ึน 
5 – 6 ปี - ชอบฟังเรื่องราวสั้นๆ  โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับปรากฎการณ์ตาม

ธรรมชาติ  
- มีสมาธิในการฟังเรือ่งทีส่นใจ 

- รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 

- ฟังค าสั่งหลายข้ันตอนที่ไม่เกี่ยวข้องและสามารถปฏิบัติได ้
 

พัฒนาการ พฤติกรรมและพัฒนาการ 
ด้าน
สติปัญญา 

คณิตศาสตร์ -สามารถนับจ านวนปากเปล่าได้ แต่ยังไม่เข้าใจและรู้ค่าของ
จ านวนได ้

 การคิด  
การแก้ปญัหา 

-การเช่ือมโยง ความคิดมีพัฒนามากขึ้น เก็นไดจ้ากการที่
สามารถจ าเหตุการณ์ในภาพได้ 
-สามารถรอ้ยเรียงค าเป็นประโยคยาวๆได ้
-มีความสนใจอยากรู้สิง่รอบตัวอยู่มาก 
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 จากตารางสรุปได้ว่าพัฒนาการด้านฟังของเด็กชอบฟังนิทานหรือเรื่องราวที่เพ้อฝัน เพราะการฟัง

เรื่องราวนั้นๆท าให้เด็กสามารถสร้างจนิตนาการไปด้วยได้ และชอบเล่นบทบาทสมมติ เด็กมีพัฒนาการ

เป็นไปอย่างรวดเร็วตามวัย โดยเฉพาะเรื่องที่ตนเองสนใจ เด็กมีสมาธิสั้นแต่ถ้าหากเรื่องไหนทีรู่้สกึสนใจ

เดก็จะให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ 

ตารางท่ี 3.3 แสดงพัฒนาการทางภาษาด้านทักษะการพูดของเด็ก 3-6 ปี 

 

อาย ุ พัฒนาการด้านการพูด 
3 – 4 ปี 1. เรื่มเลียนแบบค าพูดตามผู้ใหญ่ โดยเฉพาะค าแสลง หรือค าอุทาน 

2. สนทนาโต้ตอบหรือเล่าเรื่องราวสั้น ๆ ได้ 
3. ตอบค าถามง่าย ๆ ได้ 
4. ใช้ค าบุพบทได ้
5. พูดเลียนแบบจะพูดประโยคยาวมากขึ้น เช่น “หนูรักคุณครูเท่าฟ้า” 
6. บอกช่ือส่วนต่าง ๆ ของร่างกายและสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวได้ 
7. ชอบพูดคนเดียว คุยกับเพื่อนในฝัน 
8. ตั้งค าถามผู้ใหญ่ อะไร ท าไม 

3 – 4 ปี 1. บอกช่ือภาพของสิง่ของที่คุ้นเคยได้ 
2. ท่องค าคล้องจองหรือเพลงสั้น ๆ พรอ้มกบัเคลื่อนไหวได้ 
3. บอกความรูส้ึก ความต้องการพื้นฐาน เช่น หิว ร้อน เจบ็ปวด และปัสสาวะได้ 
4. ยังออกเสียงพูดไม่ชัดเจน เช่น ร ล ด ส 

4 – 5 ปี 1. พูดค าคล้องจอง ร้องเพลงสั้น ๆ และท าท่าประกอบได้ 
2. สามารถเข้าใจค าพูดมากขึ้น 
3. สนทนาโต้ตอบหรือเล่าเรื่องราวที่จะพูดเป็นประโยคต่อเนื่องได้ 
4. เข้าใจข้อความยาว ๆ ของผู้ใหญ่ได้ดีข้ึน และพูดประโยคที่ซับซ้อนโดยใช้ค า

ต่างๆ ได ้
5. บอกช่ือส่วนต่าง ๆ ของร่างกายหรือสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว อยู่ในชุมชนและสังคม 

รวมทั้งเรียกช่ือวันส าคัญต่าง ๆ ได้ 
6. บอกความรู้สึกและความต้องการพื้นฐานได้อย่างมีความหมายมากข้ึน 
7. ซักถามสิ่งที่อยู่ในใจด้วยค าถาม อะไร ท าไม อย่างไร และตอบค าถามเหล่าน้ัน

ได ้
8. ใช้ภาษาถูกกาลเทศะข้ึน 
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ตารางท่ี 3.3 แสดงพัฒนาการทางภาษาด้านทักษะการพูดของเด็ก 3-6 ปี (ต่อ) 

 

อาย ุ พัฒนาการด้านการพูด 
4 – 5 ปี 9. พยายามพูดข้อความยาว ๆ โดยเลียนแบบผู้ใหญ่ในการสร้างประโยค เช่น 

“หนูจะอ่านหนังสือทุกวัน จะได้เก่งเหมือนพ่อ” 
10. รู้จักค าประมาณ 3,000 – 6,000 ค า 
11. ชอบพูดค าว่า “เพราะว่า...” 

5 – 6 ปี 1. ชอบสนทนากับเพื่อนหรือผู้ใหญ่มากกว่าเล่นสิ่งของ 
2. มีความสนุกสนานที่ได้สนทนา 
3. บอกความต้องการพื้นฐานได้ 
4. อธิบายความรู้สึกและความต้องการได้อย่างเป็นเรื่องเป็นราว 
5. ใช้ท่าทางประกอบในการเล่าเรื่อง 
6. อธิบายภาพและเล่าเรื่องจากภาพได้ 
7. เล่านิทานที่เคยได้ยินหรือสิ่งที่พบเห็นได้ 
8. ตั้งค าถามถามผู้อื่นว่าอย่างไร 
9. ตอบค าถามโดยอาศัยการรับรู้ 
10. ซักถามสิ่งที่สงสัยและร่วมอภิปรายหาค าตอบได้ 
11. ใช้ค าบุพบท สันธานง่าย ได้ เช่น กับ แต่ และ เป็นต้น 
12. พูดค าคล้องจอง ร้องเพลง และท าท่าประกอบได้ 

 

 จากตารางสรุปได้ว่าพัฒนาด้านการพูดของเด็กจะเริ่มเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวและเลียนแบบค าพูด

จากผู้ใหญ่ เริ่มพูดกับเพื่อนในฝัน เช่น อาจจะเล่นกับตุ๊กตาและพูดคุยคนเดียวกับของเล่น เริ่มขี้สงสัย

และชอบซักถามมาก เริ่มรู้จักความหมายของสิ่งต่างๆและเข้าใจสิ่งรอบตัวมากข้ึน ชอบที่จะแสดง

ท่าทางและพูดไปพร้อมๆกัน 
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ตารางท่ี 3.4  แสดงพัฒนาการทางภาษาด้านทักษะการอ่านของเด็ก 3-6 ปี 

อาย ุ พัฒนาการด้านการอ่าน 

3 – 4 ปี 1. สนใจหนังสือที่ผู้ใหญ่อ่านให้ฟัง 
2. เริ่มมีความต้องการที่จะอ่านหนังสือ เช่น หยิบหนังสือมาให้ผู้ใหญ่อ่าน

ให้ฟัง เปิดดูหนังสือด้วยตนเอง เป็นต้น 
3. อ่านพยัญชนะได้บ้าง 
4. อ่านหนังสือประกอบภาพได้คล่อง แต่จ าอักษรไม่ได้ 
5. ชอบดูรูปภาพสัตว์เลี้ยง ดอกไม้ 
6. อาจรู้จักค าง่าย ๆ (บางคนใช้วิธีท่องจ า บางคนก็จ าได้เอง) 
7. เปิดและท าท่าอ่านหนงัสอื 

 1. แสดงความสนใจที่จะอ่านด้วยการมองภาพและตัวหนังสือในนิทาน 
2. ท าท่าอ่านหนังสือโดยอาศัยภาพและความจ า 
3. เลือกหนังสือที่ตนสนใจให้ผู้อื่นอ่านให้ฟัง 
4. อ่านค าสั้น ๆ ได้โดยอาศัยความจริง 
5. จ าพยัญชนะได้แม่นย าโดยไม่ต้องใช้ภาพช่วย 
6. เริ่มรู้จักตัวสะกดง่าย ๆ 
7. ชอบอ่านหนังสือเสียงดังเต็มที่ 
8. สนใจหนงัสือตัวโต ๆ ค าง่าย ๆ 

4 – 5 ปี 1. สามารถเข้าใจหนังสือรูปภาพได้รวดเร็ว 
2. ชอบหนังสือเกี่ยวกับอนามัย หรือการใช้เหตุผลง่าย ๆ หรือการใช้ค า

สุภาพ 
3. อ่านช่ือตัวเอง ป้ายประกาศ ช่ือขนมที่รับประทานบ่อยได้บ้าง 
4. ชอบอ่านโฆษณาในโทรทัศน์ ยี่ห้อรถยนต์ หรือยีห่้อสินค้าอื่น ๆ 

5 – 6 ปี 1. อ่านเป็นจริงเป็นจังข้ึน 
2. สนุกกับการอ่านชีวประวัติบุคคลส าคัญ 
3. อ่านหนังสือรู้ความหมายมากข้ึน 
4. เปิดและท าท่าอ่านหนังสือโดยอาศัยภาพและความจ า 
5. เลือกหนังสือที่ตนสนใจให้ผู้อื่นอ่านให้ฟัง 
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 สรุปได้ว่าพัฒนาการด้านการอ่านของเด็กเป็นไปตามวัย มีพัฒนาการด้านความสนใจมากข้ึน เด็ก

จะชอบจะให้ความสนใจในหนังสือที่มีรปูภาพมากกว่าตัวหนังสอื พวกเขาเริ่มสนใจอ่านสิง่ทีอ่ยู่รอบๆตวั

มากขึ้นตามวัย เลือกอ่านในสิ่งที่ตัวเองสนใจ และมักที่จะเผยแผ่ในสิ่งที่ตนสนใจให้คนอื่นฟังด้วย 

 

ตารางท่ี 3.5 แสดงพัฒนาการทางภาษาด้านทักษะการเขยีนของเด็ก 3-6 ปี 

อาย ุ พัฒนาการด้านการเขยีน 

3 – 4 ปี 1. จ าช่ือตัวเองได้ หรืออาจเขียนช่ือตนเองได้ 
2. เขียนอักษรได้บางตัว 
3. ขีดเขียนตามความสนใจ 
4. ชอบวาดภาพระบายสี 
5. วาดรูปวงกลมตามแบบได้ 
6. คัดลอกตัวอักษรที่เห็นได้ 
7. บอกข้อความให้ผู้ใหญเ่ขียนได้ 

4 – 5 ปี 1. เขียนช่ือตนเองได้แต่ตัวอักษรอาจไม่เท่ากัน 
2. เขียนพยัญชนะ ตัวเลขได้ แต่อาจไม่เรียงล าดับ 
3. เขียนตัวอักษรได้แต่บางทีหัวกลับ หรือสลับตัวอักษร 
4. เขียนตามแบบผู้ใหญ่ได้ 
5. วาดภาพที่ยากขึ้นได้และภาพมีความสมบูรณ์ข้ึน 
6. วาดรูปสี่เหลี่ยมตามแบบและวงกลมเข้าด้วยกันได้ 
7. ใช้เชือกร้อยสิ่งของได้ 
8. ตัดกระดาษให้อยู่ในแนวระหว่างเส้นสองเส้นได้ 
9. ขีดเขียนเป็นลายเส้นคล้ายตัวอักษร 

5 – 6 ปี 1. วาดรูปสามเหลี่ยม () ตามแบบได้ 
2. ใช้เชือกร้อยวัสดุตามแบบได้ 
3. ตัดกระดาษตามเส้นได้ 
4. เขียนโดยคิดตัวสะกดข้ึนเอง เช่น “ก ข” แทนค าว่ากินข้าว 
5. เขียนสะกดค าใกล้เคียงกับวิธีสะกดของผู้ใหญ่และเขียนค าที่คุ้นเคยได้ 
6. สื่อความหมายของค าที่เขียนได้มากข้ึน 
7. ขีดเขียนช่ือตนเอง ค าหรือข้อความทีล่อกหรอืจ ามาได ้
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 สรุปได้ว่ามีพัฒนาการการเขียนที่เป็นไปตามวัยของพวกเขา ช่วงแรกจะแค่เขียนตามสิ่งที่ก าหนด

ไว้ได้ พออายุมากข้ึนเด็กๆสามารถเขียนรูปร่าง ตัวอักษร วาดภาพ ได้ตามความจ าและจินตนาการของ

เขาได้มากข้ึนเรื่อยๆ เริ่มมีการประสมค าง่ายๆเองได้ เริ่มเข้าใจความหมายของค ามากข้ึน  

 จากตารางที่กล่าวมาเกี่ยวกับพัฒนาการทางภาษาไม่ว่าจะเป็นด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน จะ

เห็นได้ว่าเด็กๆเริ่มมีพัฒนาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง แล้วพัฒนาการก็เป็นไปตามล าดับข้ันตอนของ

พัฒนาการตามวัยของเด็ก โดยพวกเขาจะเริ่มจากการฟังเสียงจากสิ่งรอบตัว แล้วพัฒนาไปสู่ค าที่มี

ความหมาย พัฒนาการทางภาษาของเด็ก มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามระดับอายุ ซึ่งแต่ละข้ันตอน

มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน นั่นคือพัฒนาการทางภาษาข้ันต้นเป็นพื้นฐานของการพัฒนาข้ันที่สูงข้ึน

โดยเริ่มจากทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนตามล าดับ และพัฒนาการด้านการฟังเป็นฐานข้อมูลไปสู่

พัฒนาการด้านการพูด ส่วนการอ่านเป็นฐานข้อมูลไปสู่พัฒนาการด้านการเขียน เป็นต้น 

 

 3.3  วิเคราะห์ข้อมูลความสามารถทางดา้นภาษาอังกฤษ 

ตารางท่ี 3.6  แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 

อาย ุ ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 

3 ป ี -พัฒนาการทางด้านค าศัพท์ สามารถใช้ค าศัพท์ได้ประมาณ 900-1,000 ค า และ
สามารถใช้ค าเหล่าน้ีได้ถึง 12,000 ค าต่อวัน 
-พัฒนาการทางด้านไวยากรณ์และโครงสร้างประโยค มีการพัฒนาด้านการประสม
พยางค์ให้เป็นค าและประสมค าใหเ้ป็นประโยค 
-เริ่มใช้ค าที่เป็นพหูพจน์ ค าที่แสดงความเป็นเจ้าของและอดตีกาลได้เด็กสามารถแยก
ความแตกต่างระหว่างค า I, you, we ได้ แต่อย่างไรก็ตาม เด็กสามารถพูดเป็น
ประโยคสั้น ๆ ได้เท่านั้น 

4 - 5 ปี สามารถพูดประโยคที่ประกอบด้วย 4 ถึง 5 ค าได้หรืออาจเปน็รูปประโยคบอกเล่า 
(declarative) ป ฏิ เ ส ธ (negative) ห รื อ ค  า ถ า ม (interrogative)ได ้

5 – 6 ปี มีความสามารถในการพูดได้ใกลเ้คียงกบัผู้ใหญ่ โดยทีเ่ด็กสามารถพูดประโยคที่ยาว
และซบัซ้อนมากยิ่งข้ึน เด็กวัยน้ีสามารถใช้สันธาน บุพบท และค าน าหน้านามได้  
อย่างไรก็ตามเด็กในวัยน้ียังจ าเป็นต้องมกีารพฒันาทางด้านภาษา เช่น เด็กวัย 5-7 ปี 
ยังมีการใช้กรรมวาจาน้อย (passive voice) และประโยคที่เป็นเงือ่นไข 
(conditional sentence) น้อย 
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 จากตารางสรุปได้ว่าพัฒนาการในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เหมาะสมตามวัย โดยช่วงแรกเด็ก

สามารถรับรู้ได้แค่ว่าสิ่งนี้เรียกว่าอะไร รู้จักการประสมพยางค์ค าให้เกิดความหมายแต่เป็นเพียง

ประโยคสั้นๆเท่านั้น  พอช่วงอายุมากข้ึนเด็กๆสามารถพูดแต่เป็นประโยคมากข้ึน จากนั้นก็สามารถ

เรียนรู้ค าหรือประโยคที่ซับซ้อนได้ เพราะเด็กจะเริ่มเลียนแบบผู้ใหญ่ ท าให้ค าหรือประโยคที่ผู้ใหญ่พูด

ออกมา เด็กๆจะเรียนรู้จากพวกเขา อย่างไรก็ตามทักษะทางภาษาอังกฤษเด็กจะมีพัฒนาการที่ดีข้ึนได้ 

ย่อมขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมรอบตัวของพวกเขา ถ้าสภาพแวดล้อม ครอบครัวช่วยส่งเสริมตั้งแต่แรกๆ 

จะท าให้มีความรู้ ความสามารถในการเรียนรู้เพิ่มข้ึนเรื่อยๆ  

 

3.7  วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสี 

 

สีที่มผีลตอ่ความรูส้ึกของมนุษย์ในด้านจิตใจ ซึ่ง
กล่าวในเรือ่ง ความรู้สกึของสี นักจิตวิทยา
แบ่งเป็น 4 สี คือ สีแดง สีเหลือง สเีขียว สีน้ าเงิน 
เป็นหลัก เพราะจะช่วยให้ดึงดูดความสนใจของ
เด็ก สีฟ้า สีชมพูและสีขาว จะท าใหส้ีเด่นชัดข้ึน 
 

 

ตารางท่ี 3.8 แสดงสีกับความรู้สึกของเด็ก 

ส ี ความรู้สึกของเด็ก 

สีแดง ช่วยเพิ่มสมาธิและความจ า 

ข้อจ ากัด อย่าน าสีแดงมาใกล้กบัสีเขียวและม่วง เพราะสีขัดแย้งกันมากเวลา
มองนานๆ จะท าใหป้วดตา 

สีเหลือง ความร่าเรงิสดใส 

ข้อจ ากัด สีเหลืองจะอยูส่ีเดียวไม่ได้ ต้องประกอบกบัสีอื่นๆ ที่เข้มกว่า 

สีสม้ แสดงถึงความกระฉับกระเฉง เป็นสีที่ใช้เรียกความน่าสนใจแก่เด็กได้  
ช่วยลดความรู้สึกหดหู่ และกระตุ้นความอยากอาหาร 

สีเขียว แสดงถึงการเจรญิเตบิโต การเงิน และสิ่งแวดลอ้ม ให้ความรูส้ึกผอ่นคลาย 

สีน้ าเงิน สร้างแรงบันดาลใจและการแสดงออกทางศิลปะ 
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 สรุปได้ว่า สีส่งผลต่ออารมณ์ของเด็ก เด็กๆชอบสีสันสดใสและดึงดูดความสนใจของเด็กได้มาก 

เพราะสีที่สดใสจะช่วยให้เด็กอารมณ์ดีแล้ว ทั้งยังช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทางสมองที่ดีข้ึนอีกด้วย และสี

แต่ละสีก็ช่วยพัฒนาการการเรียนรู้ด้านความรู้สึก ที่กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกในการเล่นได้อย่าง

สนุกสนาน 

 

3.2  วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ 

3.2.1  วิเคราะห์ข้อมูลสื่อการเรียนรู้ 

ตารางท่ี 3.9  แสดงการวิเคราะห์สื่อการเรียนรู้ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 

สื่อการเรียนรู้ 2 มิติ/
3มิติ 

รูปแบบ ลักษณะการใช้
งาน 

สิ่งท่ีได้รับ 

 

 

2 มิติ 
 

สื่อ
สิ่งพมิพ ์

บัตรการ์ด
เรียนรู้ตัวอักษร
พิมพ์ใหญ่-เลก็ 
และค าที่ข้ึนต้น
ด้วยพยัญชนะ
ตัวนั้นๆ 

ท าให้เด็กไดเ้รียนรู้
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ
ตัวพิมพ์ใหญ่-พิมพ์เล็ก 
พร้อมมีรปูภาพประกอบ
และค าศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย
ตัวนั้นๆ 

 

 

 

2 มิติ 
 

สื่อ
สิ่งพมิพ ์

บัตรการ์ด
เรียนรู้ตัวอักษร
พิมพ์ใหญ่-เลก็  

ท าให้เด็กไดเ้รียนรู้
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ
ตัวพิมพ์ใหญ่-พิมพ์เล็ก 
พร้อมมีรปูภาพประกอบ
และค าศัพท์ของรูปภาพ
นั้นๆ 

 

 

 

2 มิติ 
 

สื่อ
เทคโนโล
ยี 

 

ดู-ฟังวิดีโอ 
ท าให้ได้เรียนรู้ค าศัพท์และ
การออกเสียง พร้อมมี
รูปภาพประกอบเพื่อให้
เด็กรูจ้ักว่าสิง่นั้นเรียกว่า
อะไร 
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ตารางท่ี 3.9  แสดงการวิเคราะห์สื่อการเรียนรู้ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน (ต่อ) 

 

สื่อการเรียนรู้ 2 มิติ/
3มิติ 

รูปแบบ ลักษณะการใช้
งาน 

สิ่งท่ีได้รับ 

 

 

2 มิติ 
 

สื่อสิง่พิมพ ์
เป็นแผ่นความรู้ 
พยัชญชนะ A-Z  
 

ท าให้ได้เรียนรู้โดยการ
อ่านและได้เรียนรู้
ค าศัพท์ในหมวดของ
สัตว์ 

 

 

 

3 มิติ 
 

สื่อวิธีการ 
จับคู่เงากับอักษร
บล็อกไม้ ซึ่ง
ตัวอักษรไม้ช้ิน
ใหญ่ด้านหลังบัตร
ภาพจะมีลกูศร
บอกวิธีเขียน
ตัวอักษรให้ใช้นิ้ว
ลากตามเส้น  
 

ด้านภาษา 

-การเรียนรู้ตัวอักษร
แล้วยังได้เรียนรู้
ค าศัพท์ต่างๆ สสีัน 
รูปทรง  
ด้านร่างกาย 

-การพัฒนาเรื่อง
กล้ามเนื้อมัดเล็ก ฝึก
กล้ามเนื้อน้ิวมือในการ
หยิบจับ ฝกึการท างาน
ระหว่างสายตากับมือ 

 

 

2 มิติ 
 

สื่อวิธีการ 
วางแผ่นภาพแล้ว
น าตัวอักษรมา
วางเรียงค าศัพท์
จากรปูภาพให้
ถูกต้อง เมื่อเรียง
เสร็จดึงแผ่นการ์ด
ออก เฉลยจะอยู่
ด้านล่างของ
รูปภาพ 

ได้พัฒนาการด้าน
ร่างกายและด้านสมอง
ในเรื่องการจดจ า  
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ตารางท่ี 3.9  แสดงการวิเคราะห์สื่อการเรียนรู้ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน (ต่อ) 

 

สื่อการเรียนรู้ 2 มิติ/
3มิต ิ

รูปแบบ ลักษณะการใช้
งาน 

สิ่งท่ีได้รับ 

 
 

 

3 มิติ 
 

สื่อ
วิธีการ 

 

การจบัคู่เงากับ
ตัวอักษร
ภาษาอังกฤษให้
ถูกต้อง 

 

เรียนรู้รปูทรง รูปร่าง 
สีสัน และการสังเกต 

 

 

3 มิติ 
 

สื่อ
วิธีการ 

จับคู่ช้ินส่วน 
วางตามเงา ให้
ถูกต้อง และน า
ค าศัพท์มาวาง
เรียงให้ถูกต้อง 

-ช่วยพัฒนาการด้าน
ร่างกาย คือกล้ามเนือ้
มัดเลก็ และการสงัเกต  
-ได้เรียนรู้ว่าสิ่งนี้
เรียกว่าอะไร 

 
 
 

 

 

3 มิติ 
 

สื่อ
วิธีการ 

จับคู่ภาพ ตัว
ไหนเหมือนกัน
ให้น าไปวาง 
และจะมี
ค าศัพท์หมวด
ผลไมเ้พื่อให้เด็ก
รู้ว่าสิ่งนีเ้รียกว่า
อะไร 

-ช่วยพัฒนาการ
กล้ามเนื้อมือ(กล้ามเนือ้
มัดเลก็)และตาของเดก็  
-ช่วยฝึกให้เกิดการ
เรียนรู้และการสังเกต 

  

 จากตารางที่ 3.9 สรุปได้ว่าสื่อการเรียนรู้ในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเปน็ในรูปแบบ 2 มิติ  ดึงดูดความ

สนใจของเด็กในส่วนของรูปภาพ และสีสัน สื่อการเรียนรู้ส่วนใหญ่จะเป็นในประเภทของสื่อวิธีการ นั่น

คือ เป็นเกมที่ให้เด็กจับคู่สิ่งที่เหมือนกัน คล้ายกัน ให้ถูกต้อง เพื่อให้เด็กเกิดการสังเกตและเรียนรู้ถึง

รูปทรง รูปร่าง สิ่งของ ทางผู้วิจัยเห็นว่าสื่อการเรียนรู้ในปัจจุบันยังงขาดในเรื่องของสื่อวัสดุ นั่นคือส่วน

ใหญ่จะเป็นสื่อ 2 มิติ ซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจของเด็กได้น้อย  ส่วนสื่อที่เป็น 3 มิติจะเป็นจะมี
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รูปแบบที่คล้ายกันนั่นคือการจับคู่ เพื่อพัฒนาการด้านร่างกายและตาเท่านั้น และรูปแบบของสื่อที่เป็น

แบบใหม่ๆ สื่อส่วนมากจะมีรูปแบบวิธีการแบบเดิมๆ ซ้ าๆ อาจแค่เปลี่ยนคาแร็กเตอร์ของตัวการ์ตูน  

 

3.2.2  วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของสื่อการเรียนรู้   

ตารางที่ 3.10  แสดงการวิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสียประเภทสือ่การเรียนรู ้

ประเภทสื่อการ
เรียนรู้ 

สื่อวัสดุ ข้อดี/ข้อเสีย 

 

สื่อสิง่พิมพ ์

 

 

2 มิติ 
ข้อด ี

-ได้ความรู้มากมาย 

-เป็นวิธีการเรียนรูท้ี่ดีที่สุดวิธีหนึง่ 

-การเรียนรูส้ามารถอ่าน แต่ข้ึนอยู่กับทักษะการอ่านของ
แต่ละคน 

ข้อเสีย 

-สื่อประเภทนีส้่วนใหญเ่ป็น2มิต ิ

-อายุการใช้งานต่ า ท าให้ผ่านตาได้น้อยครัง้ 

-ดึงดูดความสนใจของเดก็ได้น้อย 

สื่อเทคโนโลย ี

 

2 มิติ ข้อด ี

-เด็กๆสามารถเรียนรูท้ักษะการฟังและการพูดได้โดยตรง 
มีสสีัน ภาพการ์ตูนที่น่ารกั  
-สามารถน าเสนอข้อมลูได้หลายประเภททั้ง ตัวอักษร 
ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง 

- มีการโต้ตอบกบัผูเ้รียนเพื่อให้ผลปอ้นกลบัด้วยความ
รวดเร็ว 

ข้อเสีย 

ไม่ดึงดูดความสนใจของเด็ก เพราะจากพฤติกรรมคือเด็ก
ชอบเล่น และมสีมาธิสั้น การดูเป็นสื่อที่มาสามารถดึงดูด
ความสนใจของเด็กได้ในระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น 

สื่อบุคคล 

 

- ข้อด ี

-เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้โดยตรง  
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ตารางที่ 3.10  แสดงการวิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสียประเภทสือ่การเรียนรู้ (ต่อ) 

ประเภทสื่อการ
เรียนรู้ 

สื่อวัสดุ ข้อดี/ข้อเสีย 

สื่อบุคคล 

 
- -ท าให้ผู้พูดและฟังเห็นหน้าตา บุคลิก ลีลา ท่าทาง 

น้ าเสียงประกอบการพูดซึ่งมีอิทธิพลในการชักจูงและเร้า
ความสนใจได้มากกว่า 

-เป็นการสื่อสารสองทาง ทั้งผู้พูดและผูฟ้ังสามารถโต้ตอบ
กันได้ทันท ี

-ผู้พูดสามารถปรับเนือ้หาให้เหมาะกบัผูฟ้ังได้ทันท่วงที 
ข้อเสีย 

-ไม่สามารถครอบคลมุผู้ฟงัจ านวนมากๆได ้

-ไม่มีความคงทนถาวร พูดแล้วก็ผ่านเลยไป 

- เนื้อหาสาระที่น ามาพูดหากสลบัซบัซ้อนเกินไป ท าให้
ผู้ฟังไมเ่ข้าใจ ต้องมอีุปกรณ์ประกอบการพูด เช่น 
ภาพถ่าย ภาพสไลด์ ภาพยนตร์ 
-เป็นสื่อที่ไม่มหีลกัฐานอ้างองิที่ชัดเจน 

-หากผู้พูดขาดความสามารถในการพูดจูงใจ ก็จะท าให้
การพูดลม้เหลวได ้

สื่อธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- ข้อด ี

-ใช้ต้นทุนการผลิตน้อย 

-มีอยู่รอบตัวสามารถเข้าถึงได้ง่าย 

ข้อเสีย 

- สื่อบางชนิดอาจเป็นอันตราย 

- ไม่สามารถอยู่ได้อย่างคงทน ถาวร 

สื่อวิธีการ 

- เกม 

- กิจกรรมต่างๆ 

 

2 มิติ / 3 มิติ ข้อด ี

-ดึงดูดความสนใของเด็ก ท าใหเ้ด็กเกิดความสนุกและ
ความรู้ควบคู่กัน และยังท าให้เด็กไดล้งมอืท า และเกิดการ
เรียนรู้ได้จรงิ 

-ใช้สอนทักษะได้เป็นอย่างด ี

-สร้างประสบการณ์ใหผู้้เรียนมกีารรับรู้ร่วมกัน 
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ตารางที่ 3.10  แสดงการวิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสียประเภทสือ่การเรียนรู้ (ต่อ) 

ประเภทสื่อการ
เรียนรู ้

สื่อวัสดุ ข้อดี/ข้อเสีย 

  ข้อเสีย 

-รูปแบบของสือ่ บางครัง้ต้องค านงึถึงทักษะในการเรียน
ของเด็ก  
-ผู้สอนต้องมีทกัษะความช านาญในวิธีการเป็นอย่างดีจงึ
จะสามารถด าเนินการได้อย่างราบรื่น 

สื่อวัสดุ/อปุกรณ์ 3 มิติ ข้อด ี

-อยู่ในลักษณะ 3 มิติ 
-สามารถจบัต้องและพจิารณา รายละเอียดได้ 
- สามารถใช้แสดงหน้าที่และลักษณะส่วนประกอบได ้

- ช่วยในการเรียนรู้และการปฏิบัติทักษะชนิดต่าง ๆ 

- หุ่นบางอย่างสามารถผลิตได้ด้วยวัสดุท้องถ่ินทีห่าได้ 
ข้อเสีย 

- ต้องอาศัยความช านาญในการผลิต 

- ช ารุดเสียหายได้ง่าย 

- ถ้าท าได้ไม่เหมือนของจริงทุกประการ บางครั้งอาจท าให้
เกิดความเข้าใจผิดได้ 

  

  

 จากตารางสรุปได้ว่าสื่อการเรียนรู้แต่ละประเภทนั่นมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกัน และในปัจจุบันจะ

เห็นได้ว่าสื่อที่ช่วยพัฒนาและดึงดูดความสนใจของเด็กได้มากที่สุด นั่นคือสื่อประเภทวิธีการ เพราะท า

ให้เด็กเกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ได้จริง เด็กๆได้คิด ได้วิเคราะห์ ด้วยตัวของเขาเอง และเกม 

กิจกรรมนั้น ยังท าให้เด็กเกิดความสนุกสนาน ได้รู้จักสังคม เป็นประเภทสื่อที่ช่วยส่งเสริมในพัฒนการ

ของเด็กหลายๆด้าน ทางผู้วิจัยจึงเห็นว่าสื่อการเรียนรู้ที่จะน ามาใช้ในการออกแบบ คือ สื่อวิธีการ 
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3.2.3 วิเคราะห์สื่อท่ีใกล้เคียง  

ตารางที่ 3.11 แสดงการวิเคราะห์สือ่การเรียนรู้ทีป่ระดิษฐ์ข้ึนเอง  

สื่อการเรียนรู้ สื่อวัสดุ ประเภท ลักษณะการใช้งาน 

 

 

2 มิติ 
 

สื่อวิธีการ 
เป็นเกมตกปลา-ตัวอักษร  
โดยจะใหเ้ด็กใช้เบ็ดดูดกับ
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 
จากนั้นให้น าตัวอักษรที่
ได้มาเรียงให้เกิดค าศัพท์ข้ึน 

สิ่งที่ได้รับ 

ได้พัฒนาการด้านสมาธิ 
สมอง 

  

 

 

2 มิติ 
 

สื่อวัสดุ 
อุปกรณ์ 

ให้เด็กจับคู่ตัวอักษรให้
ถูกต้อง 

สิ่งที่ได้รับ 

ได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก 
และการสังเกต 

 

 

 

2 มิติ 
 

สื่อวิธีการ 
ให้เลอืกค าข้ึนต้นให้ถูก เมือ่
เจอค าที่ถูกแล้ว ให้ใช้ไม้
หนีบผ้า หนีบค าตอบที่
ถูกต้อง 

สิ่งที่ได้รับ 

ได้ใช้ความคิดในการจ า
ค าศัพท์ต่างๆ 
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ตารางที่ 3.11 แสดงการวิเคราะห์สือ่การเรียนรู้ทีป่ระดิษฐ์ข้ึนเอง (ต่อ) 

สื่อการเรียนรู้ สื่อวัสดุ ประเภท ลักษณะการใช้งาน 

 

 

2 มิติ 
 

สื่อวิธีการ 
เขียนตัวอักษรตามท้าย เว้น
ตัวอักษรตัวหน้าไว้ เพื่อให้
เด็กๆ ผสมค าเอง 

สิ่งที่ได้รับ 

ท าให้เด็กรู้จกัการผสมค า
ง่ายๆ 

 
 
 

 

 

 

2 มิติ 
 

สื่อวิธีการ 
วางเรียงโดมิโนที่ตรงกับที่
ก าหนดมาให้ เช่น ถ้าได้
โดมิโนมีค าว่า pig กับรูป 
แมว ผู้เล่นจะต้องมีค าว่า 
cat หรือว่ารปูหมู จากนั้นผู้
เล่นคนต่อไป กจ็ะต้องวาง
โดมิโนของตัวเองให้ตรงกบั
โดมิโนที่วางอยู่ โดยวางต่อ
ช้ินสุดท้ายของแต่ละข้าง 
เล่นไปเรื่อยๆ ผูเ้ล่นคนใด
หมดก่อนเป็นผู้ชนะ 
สิ่งที่ได้รับ 
ได้พัฒนาการด้านสมอง 
กระบวนการคิด 

 

 จากตารางที่ 3.11 สรุปได้ว่าสื่อการเรียนรูท้ี่ผูส้อนประดิษฐ์ข้ึน ส่วนมากจะเป็นสื่อ 2 มิติ เป็นสื่อที่

ช่วยให้เด็กเรียนรู้อย่างง่ายๆ เช่น การประสมค า เพื่อส่วนช่วยให้เด็กเกิดความเข้าใจ และรู้จักค า 

พยางค์ หรืออย่างง่ายเพียงเท่านั้น คล้ายกับเป็นสื่อที่ช่วยในการสอน จะเห็นว่าสื่อการเรียนรู้ต่างๆ มี

แต่พัฒนาไปในทางใดทางหนึ่ง แต่ส่วนมากจะช่วยพัฒนาการให้เด็กรู้จักสังเกตและการพัฒนาการด้าน

ร่างกาย ส่วนกล้ามเนื้อมัดเล็ก 



73 
 

3.3 วิเคราะห์ข้อมูลวัสดุและวิธีการผลิต 

      3.3.1 วิเคราะห์ข้อมูลวัสด ุ

ตารางท่ี 3.12  แสดงคุณสมบัติของวัสดุ 

สื่อการเรียนรู้ วัสด ุ คุณสมบัติ 

 

 

ผ้า 
มีความยืดหยุ่น ผิวสัมผสันุ่ม  
เมื่อใช้งานแล้วมาสามารถล้างออกได้  
ท ามาจากเส้นใยธรรมชาติ และเส้นใย
สังเคราะห ์

 

 
 

พลาสตกิ 

มีความแข็งแรง ทนทาน มีอายุการใช้งาน
ค่อนข้างนาน 

มีน้ าหนักเบา ไม่น าความร้อน ไม่น าไฟฟ้า 
น้ าซึมผ่านไม่ได้ ไม่แตกหกัง่ายบางชนิดมี
ความแข็ง บางชนิดสามารถยืดหยุ่นได้ 
น ามาท าของเล่นของใช้ได้หลากหลาย 
เพราะกรรมวิธีในการผลิตไมซ่ับซ้อนและ
ท าให้มสีีต่าง ๆ ได้ 

 

 
 

กระดาษ 

เป็นที่นิยมมากในการน าใช้งาน มีความ
แข็งแรงน้อย 

ฉีกขาดได้ง่าย  แต่หากต้องการให้วัสดุ
แข็งแรง คงทนมากขึ้นต้องมกีารเคลือบผิว
วัสดุ ซึ่งกระดาษก็มีหลากหลายประเภท 
ข้ึนอยู่กับการเหมาะสมในการน าไปใช้งาน 

   

 

ไม้ 
มีลักษณะแข็ง บางชนิดมีความทนทาน 
สามารถน ามาประดิษฐ์ดัดแปลง ส่วนใหญ่
จะน ามาท าเป็นของเล่น เฟอร์นิเจอร์  
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 จากตารางที่ 3.12 สรุปได้ว่าวัสดุข้ึนอยู่กับความเหมาะสมในการน าไปใช้งาน ทางผู้วิจัยมีความ

สนใจในวัสดุกระดาษกับไม้ เพราะเป็นวัสดุที่มีความเหมาะสมในการน ามาใช้ผลิตสื่อการเรียนรู้ ในส่วน

ของวัสดุกระดาษเป็นการบอกความรู้ แสดงวิธีการรายละเอียดถึงจุดประสงค์ของผลิตภัณฑ์ได้ ส่วน

วัสดุที่ เป็นไม้ จะเห็นได้ว่าเป็นวัสดุที่ ค่อนข้างน ามาใช้เกี่ยวกับเด็กมาก อย่างเช่นของเล่นเด็ก                     

ทั้งคุณสมบัติยังมีความแข็งแรงด้วย 

 

3.3.1วิเคราะห์ข้อมูลการผลิตสื่อการเรยีนรู้ 

ตารางที่ 3.13  แสดงกระบวนการผลิตของวัสดุต่างๆ 

สื่อการเรียนรู้ วัสด ุ ประเภท
สื่อ 

กระบวนการผลิต 

 

 

ไม้ 
 

สื่อวัสดุ 
อุปกรณ์ 

สื่อวิธีการ 

เลือกสรรวัตถุดิบทีม่ีคุณภาพ 
จากนั้นจงึแยกไลน์การผลิต
ออกเป็นไลน์ตัด เจาะ ประกอบ 
และตรวจสอบคุณภาพตามล าดับ 

 

 

กระดาษ 

 

สื่อ
สิ่งพมิพ ์

สื่อวิธีการ 

หลงัจากการสร้างงานพร้อมทัง้
จัดเตรียมไฟล์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เข้าด้วยกันแล้ว จากนี้ก็ต้องจัด
โรงพมิพ์ หรือศูนย์ที่จะต้อง
บริการงานพมิพ ์

 

 

พลาสตกิ 

 

สื่อวิธีการ 

 

ช้ินส่วนแต่ละช้ิน จะถูกขึ้นรูป
เป็นไปตามรูปทรงต่างๆตามที่
ออกแบบและก าหนดไว้   ด้วย
เครื่องฉีดข้ึนรูปพลาสตกิ โดยเม็ด
พลาสตกิที่เป็นสีๆ   จะถูกหลอม
ละลายเป็นสถานะของเหลวที่
อุณหภูมิสงู ด้วยส่วนที่ให้ความ
ร้อน ที่เหมาะสม จากนั้นน้ า
พลาสตกิที่ได้ จะถูกฉีดเข้าไปใน 
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ตารางที่ 3.13  แสดงกระบวนการผลิตของวัสดุต่างๆ (ต่อ)  

สื่อการเรียนรู้ วัสด ุ ประเภท
สื่อ 

กระบวนการผลิต 

 

 

พลาสตกิ 
(ต่อ) 

 

สื่อวิธีการ 

(ต่อ) 
 

แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกจนเตม็ใน
ปริมาตรที่ต้องการแล้ว  ปล่อยให้

อุณหภูมิเย็นลงจนถึงระบบที่
พลาสตกิแข็งและอยู่ตัวคงที่เป็น

รูปร่างใหม่ ตามเบ้าแม่พิมพ์ 
จากนั้นเครื่องจักรก็จะแยกส่วน

ของหน้าแม่พมิพ์ทีป่ระกบอยูอ่อก
พร้อมก้านกระทุ้งท างานดัน

ช้ินงานที่ถูกฉีดข้ึนรูปไปก่อนหน้า
นี้น้ันออกมา ต่อจากนั้นฝ่ายผลิต 
จะน าช้ินงานที่ได้จากการข้ึนรูป

แล้ว มาตัดแต่งเอาเฉพาะเนื้องาน
ที่ต้องการใช้จรงิ ข้ันตอนน้ีเพื่อ

เก็บงานหลังจากฉีดข้ึนรูป 
 

 จากตารางที่ 3.13 สรุปได้ว่า กรรมวิธีการผลิตพลาสติก ค่อนข้างมีกรรมวิธีที่ซับซ้อนในเรื่องของ

ข้ันตอน การควบคุมในการผลิตตัวผู้วิจัยอาจควบคุมได้ยาก แรงงานที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นแรงงาน

เครื่องจักร จากตารางแสดงวัสดุผู้วิจัยได้เลือกใช้วัสดุที่เป็นไม้กับกระดาษ เพราะเป็นวัสดุที่ผลิตง่าย มี

ต้นทุนต่ า มีกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนน้อยกว่ากระบวนการอื่นๆและยังเปน็วัสดุที่มีความเหมาะสมกบั

เด็กด้วย อีกทั้งผู้เกี่ยวข้องสามารถที่จะผลิตข้ึนเองได้  
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บทที่ 4 

กำรออกแบบ 

การออกแบบสื่อการเรียนรูส้่งเสริมพัฒนาการทางด้านภาษาอังกฤษ ส าหรับเด็ก 3-6 ปี เป็น

การออกแบบเพื่อ เสรมิสร้างทกัษะภาษาอังกฤษ โดยศึกษาและวิเคราะห์ข้อมลูได้ดังนี้     

-  วิเคราะห์ข้อมลูเดก็                                                                                                                                 
-  วิเคราะห์ข้อมลูทกัษะความสามารถทางด้านภาษา                                                                                                                                       
-  วิเคราะห์ข้อมลูความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ                                                                                                              
-  วิเคราะห์ข้อมลูเกี่ยวกับสี                                                                                                                       
-  วิเคราะห์ข้อมลูสื่อการเรียนรู ้
-  วิเคราะห์ข้อมลูวัสดุและวิธีการผลิต 
- วิเคราะห์เกมที่พฒันาทางด้านภาษา 
-  วิเคราะหส์ัดส่วนทางกายภาพของเดก็ 
- วิเคราะห์ขนาดของผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกบัเดก็                                                                                                                          
-การวิเคราะห์สื่อการเรียนเรียนรู้ที่พฒันาด้านภาษา ส าหรบัเด็ก 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการออกแบบ แบบร่างสื่อการเรียนรู้ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านภาษาอังกฤษ 

ส าหรับเด็ก 3-6 ปี จากการรวบรวม ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลเป็นเเนวทางการออกแบบ    

ทั้งนี้ผู้วิจัย ได้น าแบบร่าง จ านวน  4  แบบเพื่อคัดเลือกแบบร่างสื่อการเรียนรู้ส่งเสริมพัฒนาการ

ทางด้านภาษาอังกฤษ ส าหรับเด็ก 3-6 ปี ที่เหมาะสมมากที่สุด 
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4.1 แนวทางการออกแบบ 

 แนวทางในการออกแบบสื่อการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมพฒันาการทางด้านภาษาอังกฤษ ส าหรบั

เด็ก 3-6 ปี โดยจะส่งเสริมทกัษะด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ประโยคภาษาอังกฤษ  ซึ่งจะใช้เกมเป็น

สื่อกลางในการเรียนรู้ เพือ่ดึงดูดความสนใจของเด็กมากข้ึน และได้ใช้คาแร็กเตอร์ตัวของ Monster มา

ใช้ในการออกแบบ เพื่อส่งเสริมการสร้างจินตานาการของเดก็ๆ ให้สร้างเพื่อนในฝันของตัวเองได้ และ

การใช้สื่อเกมนั้น ยังท าให้เดก็เกิดการกระบวนการทางความคิด การเรียนรู้ ได้เล่นและสนกุ รู้จกัการ

อยู่ร่วมกับผู้อื่นได ้

 

ภาพท่ี 4.1 แสดงรูปกลุ่มเป้าหมาย เด็กช่วงอายุ 3-6 ปี 
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ภำพท่ี 4.2 แสดงโทนสีท่ีใช้ในกำรออกแบบ 

     

ภาพท่ี 4.3 แสดงตัวการ์ตูน Monsters ท่ีใช้ในการออกแบบ 

 สร้างตัวละคร Monster ด้วยตัวเอง โดยจะต้องท าตามค าสั่งเกมแต่ละแบบ ร่วมเล่นเพือ่หา

กุญแจ ในการน าไปแลกเป็นช้ินส่วนอวัยวะของเหล่า Monster  
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4.1.1 แนวทำงท่ี 1 

 

 ภำพท่ี 4.4 แสดงแบบร่ำงแบบท่ี1 

สื่อการเรียนรูป้ระเภทเกมที่ช่วยพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษส าหรบัเด็กอายุ 3 - 6 ปี โดย
เริ่มจากการทอยลูกเต๋าแล้วเด็กตามจ านวนที่ทอยได้และหากหยุดอยู่ตรงไหนให้จั่วการ์ดสีที่ตรงกัน เมื่อ
จั่วการ์ดข้ึน จะต้องพูดค าศัพท์ให้ตรงกบัภาพ เล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีคนเกบ็กุญแจได้ 10 ดอกหรือ
มากกว่า เพื่อทีจ่ะได้น ากุญแจไปแลกเป็นช้ินส่วนของ Monster ครบ ใครสร้าง Monster ของตัวเองได้
เสร็จกอ่นคนน้ันเป็นผู้ชนะ 
พัฒนำกำรทำงด้ำนสังคม 
 -เด็กๆได้รู้จกัการอยู่ร่วมกบัผู้อื่น 
 -แลกเปลี่ยนเรียนรูซ้ึ่งกันและกัน 
 -รู้จักแพ้และชนะ 
พัฒนำกำรด้ำนภำษำ 
 -เด็กได้ออกเสียงค าศัพท์ ซึง่การพูด จะท าให้เด็กคุ้นชินกับภาษาอังกฤษ และรูส้ึกมั่นใจมากขึ้น 
 -ได้เรียนรู้ค าศัพท์ หรืออาจทบทวนความจ าในการเรียนรู้ศัพท์เพิ่มมากขึ้น 
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4.1.2 แนวทำงท่ี 2 

 

ภำพท่ี 4.5  แสดงแบบร่ำงแบบท่ี 2 

สื่อการเรียนรู้แนวเกมที่ช่วยพัฒนาทกัษะด้านภาษาอังกฤษส าหรับเด็กอายุ 3 - 6 ปี แบบร่าง
แนวที่ 2 ได้น าแบบที่ 1 มาผสมด้วย ซึ่งวิธีการเล่นจะคล้ายๆกับแบบที่ 1 ข้ันตอนแรกเริ่มจากการทอย
ลูกเต๋าแล้วเด็กตามจ านวนที่ทอยได้และหากหยุดอยู่ตรงไหนให้จั่วการ์ดสีที่ตรงกัน เมื่อจั่วการ์ดข้ึน 
จะต้องสะกดค าศัพท์ โดยจะมีช้ินไอเท็มตัวอักษรให้ แล้วน ามาวางเรียงที่กระดานด้านขวามือของ
ตัวเอง เมื่อเรียงเสรจ็ใหผู้้ทีเ่ล่นถัดไปเปิดดูเฉลยด้านหลังของการ์ดแล้วตรวจดูของเพื่อน หากถูกต้องผู้
เล่นจะได้รบัช้ินไอเท็มสีตามสีของตัวเอง จากนั้นคนต่อไปก็ท าไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีคนเกบ็กญุแจได้ 
10 ดอกหรือมากกว่า เพื่อทีจ่ะได้น ากุญแจไปแลกเป็นช้ินส่วนของ Monster ครบ ใครสร้าง Monster 
ของตัวเองได้เสรจ็ก่อนคนน้ันเป็นผู้ชนะ 
พัฒนำกำรด้ำนรำ่งกำย 

 -พัฒนากล้ามเนื้อมัดเลก็ จากการหยบิจบัอปุกรณ์ 
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พัฒนำกำรทำงด้ำนสังคม 
 -เด็กๆได้รู้จกัการอยู่ร่วมกบัผู้อื่น 
 -แลกเปลี่ยนเรียนรูซ้ึ่งกันและกัน 
 -รู้จักแพ้และชนะ 
พัฒนำกำรด้ำนภำษำ 
 -เด็กได้ออกเสียงค าศัพท์ ซึง่การพูด จะท าให้เด็กคุ้นชินกับภาษาอังกฤษ และรูส้ึกมั่นใจมากขึ้น 
 -ได้เรียนรู้ค าศัพท์ หรืออาจทบทวนความจ าในการเรียนรู้ศัพท์เพิ่มมากขึ้น 
พัฒนำกำรด้ำนสมอง 

 -ฝึกการจ า จากการอ่านภาพ 

 -ฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์อย่างง่าย 

เด็กๆจะได้พัฒนาการหลายๆด้าน ทัง้ด้านร่างกาย จินตนาการ ด้านสมอง โดยเฉพาะทางด้าน

ภาษา ไม่ว่าจะเป็น ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างครบถ้วน โดยใช้คาแร็กเตอร์ Monster ที่จะมาดึงดูด

ความสนใจของด็ก ส่งเสริมพฒันาการจินตนาการของเดก็ โดยการใหเ้ด็กๆสร้างเพือ่นในฝันของเขาเอง  

 

 

 

ภำพท่ี 4.6 แสดงแบบร่ำงแบบท่ี 2 (ต่อ) 
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ภำพท่ี 4.7 แสดงแบบร่ำงแบบท่ี 2 (ต่อ) 

 

 

ภำพท่ี 4.8 แสดงแบบร่ำงแบบท่ี 2 (ต่อ) 
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4.1.3 แนวทำงท่ี 3 

 

ภำพท่ี 4.9 แสดงแบบร่ำงแบบท่ี 3 

สื่อการเรียนรู้แนวเกมที่ช่วยพัฒนาทกัษะด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษใน ซึ่งแบง่เป็นหมวดต่างๆ 
ชัดเจนส าหรบัเด็กอายุ 3 - 6 ปี ซึ่งวิธีการเล่นจะคล้ายๆกัน ข้ันตอนแรกเริ่มจากการทอยลูกเต๋าแล้ว
เด็กตามจ านวนทีท่อยได้และหากหยุดอยู่ตรงไหน เด็กๆจะตอ้งจบัคู่ภาพกับค าศัพท์ให้ถูกต้อง ซึง่ใน
บอร์ดกระดานจะมีค าศัพท์และภาพสลับกัน  
พัฒนาการด้านร่างกาย 

 -พัฒนากล้ามเนื้อมัดเลก็ จากการหยบิจบัอปุกรณ์ 

พัฒนาการด้านภาษา 
 -ได้เรียนรู้ค าศัพท์ หรืออาจทบทวนความจ าในการเรียนรู้ศัพท์เพิ่มมากขึ้น 
พัฒนาการด้านสมอง 

 -การจ าระหว่างภาพกบัค าศัพท ์

 -การสังเกต 
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4.1.4 แนวทางท่ี 4 

 

 ภำพท่ี 4.10 แสดงแบบร่ำงแบบท่ี 4 

 สื่อการเรียนรู้ประเภทเกมที่ช่วยพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษส าหรับเด็กอายุ 3 - 6 ปี  เพื่อ

ส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษา ให้เด็กเกิดการเรียนรู้ค าศัพท์ หรือประโยคอย่างง่าย  ได้ฝึกความจ า  

สมาธิ และส่งเสริมให้สร้างตัวละคร เป็นการส่งเสริมจินตนาการของเด็กอีกด้วย ซึ่งแบบร่างที่ 4 จะน า

แบบร่างแบบที่ 3 มาประยุกต์เข้าด้วย ส่วนของการ์ดที่น ามาเล่น  เราสามารถเลือกได้ว่าจะน าหมวด

ไหนมาเล่น แต่อีกกองต้องเป็นการ์ดพิเศษเท่านั้น ข้ันตอนแรกของการเล่นก็คล้ายๆกัน นั่นคือทอย

ลูกเต๋า แล้วเดิน หากตกที่ที่เป็นพยัญชนะต้องจั่วการ์ด อ่านจากภาพแล้วพูดศัพท์ออกมา แต่ถ้าเดินตก

ที่เป็นการ์ดพิเศษก็ต้องจั่วการ์ดพิเศษ เล่นไปเรื่อยๆ จนถึงตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว Z จึงเป็นอันจบ

เกม  
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4.2 แนวทางการออกแบบ 

 แนวทางการออกแบบนี้ ถือเป็นแนวทางที่ไม่ได้เป็น Monster ซึ่งได้มีการพฒันาแบบโดยเน้น

ค าศัพท์เป็นหลัก เพราะจากการศึกษาการเรียนภาษาอังกฤษส าหรบัเดก็ควรเน้นที่ค าศัพทพ์ื้นฐาน จึง

ได้เป็นแบบร่างแบบที่ 5 ดังนี ้

     แบบร่างแบบท่ี 5 

 

ภาพท่ี 4.11 แสดงแบบร่างแบบท่ี 5 

                      

  ภาพท่ี 4.12 แสดงแบบร่างแบบท่ี 5 (ต่อ)        ภาพท่ี 4.13 แสดงแบบร่างแบบท่ี 5 (ต่อ) 
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ภาพท่ี 4.14 แสดงลักษณะการเล่นเกมการ์ด 

 

 

ภาพท่ี 4.15 แสดงขนาดของท่ีวางการ์ด 
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ภาพท่ี 4.16 แสดงขนาดของการ์ด 

 

ภาพท่ี 4.17 แสดงกระดานเกม 
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ภาพท่ี 4.18 แสดงประเภทการ์ดของเกม 

 

ภาพท่ี 4.19 แสดงลักษณะการ์ดธรรมดา 
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ภาพท่ี 4.20 แสดงวิธีการเล่น 

 

ภาพท่ี 4.21 แสดง Action ของการ์ดเกม 



90 
 

 

ภาพท่ี 4.22  แสดง Action ของการ์ดเกม (ต่อ) 

 

ภาพท่ี 4.23  แสดงกฎ กติกา ของการเล่นเกม 
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ภาพท่ี 4.24  แสดงโทนสีท่ีใช้ในงานออกแบบ 

 

สรุปแนวคิดในการออกแบบ 

 พัฒนาการทางภาษาของเด็กไม่ว่าจะเป็นด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน เด็กๆ จะเริ่มมีพัฒนา

ที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง แล้วพัฒนาการก็เป็นไปตามล าดับข้ันตอนของพัฒนาการตามวัยของเด็ก โดย

พวกเขาจะเริ่มจากการฟังเสียงจากสิ่งรอบตัว แล้วพัฒนาไปสู่ค าที่มีความหมาย พัฒนาการทางภาษา

ของเด็ก มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามระดับอายุ ซึ่งแต่ละข้ันตอนมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน นั่น

คือพัฒนาการทางภาษาข้ันต้นเป็นพื้นฐานของการพัฒนาข้ันที่สูงข้ึนโดยเริ่มจากทักษะการฟัง พูด อ่าน 

และเขียนตามล าดับ และพัฒนาการด้านการฟังเป็นฐานข้อมูลไปสู่พัฒนาการด้านการพูด ส่วนการอ่าน 

เป็นฐานข้อมูลไปสู่พัฒนาการด้านการเขียน เป็นต้น ผู้วิจัยได้รวบรวม ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

สรุปผลเปน็เเนวทางการออกแบบสือ่การเรยีนรู้สง่เสรมิพัฒนาการทางด้านภาษาอังกฤษ ส าหรับเด็ก 3-

6 ปี  ซึ่งมีแนวทางในการออกแบบ โดยจะส่งเสริมทกัษะด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  โดยค าศัพท์จะมีทัง้ 

5 หมวดด้วยกัน ได้แก่ หมวดร่างกาย หมวดผลไม้ หมวดสัตว์ หมวดกิริยาท่าทาง หมวดของใช้ในบ้าน

โดยค าศัพท์ได้มาจากแบบเรียนและสิ่งรอบตัวของเด็ก เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวก่อนเปน็

ส าคัญ โดยใช้เกมเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ เพราะการเล่นคือการเรียนรู้ส าหรับเด็กๆ และเพื่อดึงดูด

ความสนใจของเด็กมากข้ึนด้วย เด็กๆ จะได้ฝึกพัฒนาการด้านภาษา ทั้งการพูด ฟัง อ่าน เขียน ทั้งนี้ยัง

ได้รับเกิดการกระบวนการทางความคิด การเรียนรู้  รู้จักการปรับตัวเข้ากับคนอื่น และฝึกปฏิสัมพันธ์

ระหว่างเพื่อนช่วงวัยด้วยกันด้วย โทนสีที่ใช้ในการออกแบบจะเป็นโทนสีสดใส และเกมการ์ดนอกจาก

จะมีค าศัพท์ให้ได้ฝึกแล้ว ยังมีลวดลาย ตัวการ์ตูนเพื่อดึงดูดความสนใจของเด็กด้วย เกมการ์ดน้ีจะเป็น

การเล่นการ์ดจนหมดมือ เพื่อเป็นการฝึกค าศัพท์ให้เด็กได้เรียนรู้ ฝึกฝนได้เรื่อยๆ จนกว่าจะเล่นการ์ด

ในมือจนหมด



92 
 

บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย  
 การสรุปผลการออกแบบสือ่การเรียนรู้เพื่อสง่เสรมิทักษะด้านความสามารถทางภาษาอังกฤษของเดก็

อายุ 3-6 ป ีสามารถสรปุได้ 2 กรณีดังนี้ เพื่อรวบรวมข้อมลูเกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้ ส าหรับเด็ก 3-6 ปี  

ปัญหาในการออกแบบสื่อการเรียนรู้ ส าหรับเด็ก 3-6 ปี 

 

5.2 สรุปผลด้านการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้ ส าหรับเด็ก 3-6 ปี 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อการเรยีนรู้ที่ช่วยส่งเสรมิทักษะด้านความสามารถทางภาษาอังกฤษ

ของเด็กอายุ 3-6 ปี ท าให้เห็นถึงสื่อที่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในการเรียนการสอนและสื่อ

ที่ประดิษฐ์ข้ึนมา เพื่อประยุกต์เข้ากับการเรียนในปัจจุบัน หรือสื่อที่ประดิษฐ์ข้ึนเพื่อเสริมสร้างความรู้ 

ความคิด ผ่านวิธีการเรียนรู้ต่างๆท าให้มองเห็นถึงความส าคัญของวิธีการการเรียนรู้ของเด็กมากข้ึน 

เพื่อที่จะใช้สื่อถ่ายทอดความรู้ ความสนุก เทคนิค วิธีการต่างๆ ให้เด็กเกิดความสนใจมากขึ้น โดยจะเห็นว่า

เด็กวัยนี้มักจะชอบเล่น และการเล่นเป็นวิธีการหนึ่งที่ท าให้เด็กวัยนี้เกิดการเรียนรู้ได้มากที่สุ ด ทั้งยัง

สามารถดึงดูดความสนใจของเด็กได้ดีข้ึนอีกด้วย  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการน าวิธีการชอบเล่นของเด็กมา

ประยุกต์ใช้เข้ากับสื่อ ให้เกิดเป็นสื่อการเรียนรูท้ี่ช่วยพัฒนาความสามารถทางภาษาของเด็กได้ดีที่สุด โดยใช้

สื่อเกมเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้นี้เป็นเกมการ์ด จากการศึกษาพบว่า เด็กๆ จะสามารถ

เรียนรู้ค าศัพท์ได้ไม่เกิน 900 ค า จึงแบ่งออกเป็น 5 หมวด หมวดละ 30 ค า ซึ่งค าศัพท์ทั้งหมดเป็นค าศัพท์

พื้นฐาน และสิ่งที่อยู่รอบตัวทั้งสิ้น ทั้งนี้เพื่อให้เด็กเกิดการจดจ าและเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
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5.3 บทสรุปด้านการออกแบบ  
 จากผลการออกแบบ พบว่าสามารถออกแบบได้ตามวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนด นั่นคือ เด็กได้รับ

พัฒนาการทางด้านภาษาภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน เด็กๆ จะได้ตะลุย

ค าศัพท์ในหมวดต่างๆ 5 หมวดด้วยกัน ได้แก่ หมวดสัตว์ หมวดลไม้ หมวดร่างกาย หมวดของใช้และ

เฟอร์นิเจอร์ในบ้าน และหมวดกิริยาท่าทางต่าๆ นอกจากนี้ยังมีการ์ดพิเศษที่จะช่วยเพิ่มความสนุกและ

อุปสรรค ให้เด็กได้เรียนรู้ ทั้งยังฝึกกระบวนการคิด การสังเกต และการจ าอีกด้วย เกมการ์ดน้ีเด็กสามารถ

เล่นได้อย่างสนุกสนานและได้เรียนรู้ค าศัพท์ในหมวดต่างๆ ควบคู่กัน เด็กสามารถเรียนรู้การเล่นได้จาก

คุณครูหรือผู้ใหญ่ที่ช่วยสอน หลังจากที่เล่นจนสามารถเข้าใจวิธีการเล่นได้ เด็กๆจะสามรถเล่นเกมนี้ได้ด้วย

ตัวเอง ในส่วนของเรื่องสีสัน ใช้สีสดใส ความหลากหลายของสี การออกแบบบรรจุภัณฑ์กล่อง ที่วางการ์ด

นั้น สามารถดึงความสนใจของเด็กได้ดี เด็กๆช่ืนชอบมาก แต่จากการได้ไปทดสอบกับเด็กๆท าให้ เห็นว่า 

จ านวนการ์ดมีจ านวนมาก ท าให้เวลาในการเล่นนานตามไปด้วย  

 

5.4 การอภิปราย  
 พัฒนาการของแต่ละช่วงวัยมีความแตกต่างกัน จากการทดสอบผลิตภัณฑ์ โดยการสุ่มตัวอย่าง 6 คน 

ประกอบด้วย เด็กช้ันอนุบาล 1 จ านวน 1 คน เด็กช้ันอนุบาล 2 จ านวน 3 คน และเด็กช้ันอนุบาล 3 

จ านวน 2 คน ซึ่งทั้ง 6 คน เป็นนักเรียนช้ันอนุบาลจากโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขส าราญ จากการทดสอบ

พบว่า เด็กช้ันอนุบาล 1 ไม่มีปฏิสัมพันธ์เลย เด็กไม่ยอมพูดหรือโต้ตอบ ท าให้สรุปได้ว่าสื่อประเภทนี้ไมม่ผีล

ต่อเด็กอนุบาล 1 ทั้งนี้เนื่องจากช่วงวัยน้ียังมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกายและด้านภาษาที่ยังน้อยอยู่ ส่วนเด็ก

อนุบาล 2 เริ่มมีพัฒนาการที่สูงข้ึนมา นั่นคือ เด็กสามารถวางการ์ดตามสีได้อย่างถูกต้องและสามารถออก

เสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษได้เล็กน้อย แต่ส าหรับบางคนสามารถพูดได้เองและออกเสียงค าศัพท์ได้ดี ท าให้

เห็นว่า พื้นฐานของแต่ละคนอาจมีไม่เหมือนกัน การเรียนรู้ หรือความสามารถในการเข้าใจก็อาจแตกต่าง

กันได้ด้วย และเด็กอนุบาล 3 สามารถที่จะเล่นได้อย่างดี เด็กสามารถวางการ์ดและออกเสียงได้ค่อนข้างดี 

ทั้งยังมีพัฒนาการในการเรียนรู้ที่รวดเร็ว เด็กสามารถสามารถเล่นได้ แต่ในช่วงแรกๆต้องมีผู้ใหญ่คอยบอก

ก่อน หลังจากนั้นเค้าก็สามารถเล่นเองได้        ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าพัฒนาการในการเรียนรู้ของแต่ละช่วงวัย

มีผลต่อการเล่นอย่างมาก  คือ เด็กช่วงวัย 3-4 ปี จะมีปฏิสัมพันธ์และการเรียนรู้ได้น้อยที่สุด  เพราะเด็กยัง

พูด ฟัง อ่าน เขียนไม่ได้  เด็กช่วงวัย 4-5 ปี เริ่มมีพัฒนาการในการเรียนรู้มากข้ึน เด็กสามารถพูด  ฟัง อ่าน 

เขียนได้ในระดับหนึ่ง และเด็กค่อนข้างที่จะสามารถเข้าใจในค าพูดของผูใ้หญ่มากข้ึน ท าให้เข้าใจวิธีการเลน่
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ได้ไม่ยาก  และช่วงอายุ 5-6 ปี เป็นวัยที่มีการเรียนรู้ได้ดี เด็กๆสามารถเข้าใจวิธีเล่นได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้

เพราะพัฒนาการช่วงวัยน้ีเป็นช่วงที่เรียนรู้ได้ดีที่สุด และเด็กมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้มาก  

 

5.5 ข้อเสนอแนะ 

 ในการท าวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับเด็กอายุ 3-6 ปี พบว่าพัฒนาการของเด็กมีความแตกต่าง

กันแต่ก็เป็นไปตามช่วงวัย และเด็กช่วงวัยน้ีมักจะชอบเล่น และการเล่นคือการเรียนรู้ของพวกเขา ผู้วิจัยจึง

ออกแบบสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับเด็กข้ึนมา เพราะภาษาอังกฤษถือเป็นสิ่งจ าเป็นมากในปัจจุบัน

และเพื่อให้เด็กเกิดความคุ้นชินกับภาษาอังกฤษตั้งแต่ยังเด็กด้วย ในการออกแบบได้เน้นค าศัพท์เป็นหลัก 

เพราะจากการศึกษาพบว่าการศึกษาการเรียนภาษาอังกฤษส าหรับเด็กควรเน้นที่ค าศัพท์พื้นฐาน และ

ประโยคง่ายๆ ทางผู้วิจัยจึงออกแบบสื่อการเรียนรู้ประเภทเกมการ์ด ที่เน้นไปทางค าศัพท์เพื่อเป็นพื้นฐาน

ให้เด็กสามารถจดจ าศัพท์สิ่งที่อยู่รอบๆตัวได้ และได้น าวิธีการเล่นของเกมอูโน่มาประยุกต์ใช้ในการ

ออกแบบด้วย คือ การวางการ์ดตามหมวดหมู่สี และมีการ์ดพิเศษที่เพิ่มอุปสรรคและความยากง่าย เพื่อ

เพิ่มความสนุกในการเรียนรู้ด้วย สีสีนใช้สีสดใสเพื่อดึงดูดความสนใจของเด็ก จากสร้างต้นแบบและน าไป

ทดสอบกับเด็กท าให้พบว่า พัฒนาการในเรียนรู้ ความรู้ ความเข้าใจ การสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน

รอบข้าง และสมาธิ เด็กอนุบาล 3 หรือเด็กที่ 6 ปี ซึ่งเป็นวัยที่โตที่สุด มีพัฒนาการในเรียนรู้ได้ดีกว่าทุกๆ

ด้าน เด็กๆสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงแนะน าการใช้สื่อกับเด็กช่วงวัย 6ปี จะเกิด

ประสิทธิภาพที่ได้ที่สุด เด็กสามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน ได้ค่อนข้างดี ซึ่งตอบกับวัตุประสงค์ที่ส่งเสริม

พัฒนาการทางด้านภาษาอังกฤษ ส าหรับเด็กได้ ในส่วนของปัญหาที่พบ คือ ด้านจ านวนของการ์ดที่

ค่อนข้างมาก ท าให้ใช้เวลาในการเล่นมากตามไปด้วย แต่เนื่องจากช่วงวัยนี้มีสมาธิที่สั้น จึงมีข้อเสนอแนะ

ในการน าไปต่อยอด คือ สามารถลดจ านวนของการ์ดลง และในส่วนของการ์ดพิเศษ B ที่เป็นการจะเลือก

เล่นควรที่จะเล่นการ์ดธรรมดากับการ์ดพิเศษ A  และจดจ าศัพท์ได้ในระดับหนึ่งก่อน  จึงจะสามารถเลือก

เล่นได้อย่างเข้าใจและสนุก ทั้งนี้ก็เพื่อให้เด็กคุ้นชินกับค าศัพท์ให้มากที่สุด  
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