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คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในฐานะผูน้ าและผูผ้ลติบณัฑติทางการศกึษา

และการฝึกหดัครู เหน็ความส าคญัและความจ าเป็นในการพฒันาคุณภาพการศกึษาผา่นการจดัการเรยีนรูท้ี่
น าองคค์วามรูข้องการวจิยัมาใชป้ระโยชน์ต่อการพฒันาปรบัปรุงและส่งเสรมิผูเ้รยีนใหเ้กดิการเรยีนรู้สูงสุด 
คณะศึกษาศาสตร์มุ่งเน้นให้มีการพฒันาการเรียนรู้ โดยอาศยักระบวนการวจิยัที่ควบคู่ไปกบัการจัด
ประสบการณ์เรยีนรูม้าอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ท าใหท้ีผ่า่นมา คณาจารย์และนิสติของคณะศกึษาศาสตร์
ตลอดจนครู อาจารย ์และนักวจิยัภายนอกมผีลงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพการเรยีนรู้ของ
ผูเ้รยีนสอดคลอ้งตามนโยบายและแนวทางการปฏริูปการศกึษาของประเทศ ซึ่งมคีุณค่าแก่การน าไปใชเ้กดิ
มรรคผลทีด่ตี่อวงการศกึษาไทย 
 

การจดัการประชมุวชิาการ การวจิยัทางการศกึษาระดบัชาติในครัง้นี้เป็นการพฒันานวตักรรมด้าน
การวิจัยและกระบวนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดปญัญา ซึ่งถือว่าเป็นพนัธกิจหลักของคณะศึกษาศาสตร ์        
ที่ส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพงานวจิยัทางการศกึษาก้าวสู่ระดบัสากล ในการประชุมดงักล่าวได้รบัความ
สนใจจากบุคลากรทางการศกึษาในสถาบนัการศกึษาต่างๆ นิสติ นกัศกึษา ตลอดจนผูท้ี่มคีวามสนใจด้าน
การวจิยัทางการศกึษา หรอืการท างานวจิยัทางการศกึษา มาร่วมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ประสบการณ์การวจิยั 
อนัจะน าไปสู่การเกดิแนวคดิ แนวทางในการพฒันางานวจิยั หรอืการท างานวจิยัร่วมกนันบัเป็นจุดเริม่ตน้ที่
เขม้แขง็ของการผลกัดนัการพฒันางานวจิยัใหก้า้วต่อไป 

 

          คณะศกึษาศาสตรข์อขอบคุณ คณะครุศาสตร์ คณะศกึษาศาสตร์ของมหาวทิยาลยัทัง้ 11 แห่งใน
การร่วมเป็นเจ้าภาพ และขอขอบคุณคณะท างาน ผูท้ี่มสี่วนเกี่ยวขอ้งทุกท่านที่ท าให้งานประชุมวชิาการ
ครัง้นี้เกดิขึน้จนประสบความส าเรจ็ดว้ยด ี
 
 

        
      รองศาสตราจารย ์ดร.ประพนัธศ์ริ ิ สุเสารจั 
            คณบดคีณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาศรนีครนิทรวโิรฒ 
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เน่ืองในโอกาสคลา้ยวนัสถาปนา คณะศกึษาศาสตร์ และวนัศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บวัศร ี วนัที่ 16 กนัยายน 
2556  ฝา่ยวจิยัและต่างประเทศ คณะศกึษาศาสตร์  ได้จดัโครงการศกึษาศาสตร์วชิาการนานาชาติ  กจิกรรม :การวจิยั
ทางการศึกษาระดบัชาติ  ครัง้ที่ 2  เรื่อง “ วิจยัทางการศึกษา  พลงัการเรียนรู้ก้าวสู่สากล” ขึ้นในวนัพฤหสับดี ที่ 12 
กนัยายน 2556 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจยัทางการศึกษาของคณาจารย์ นิสิต นักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษาใน
หน่วยงานต่างๆ สู่สาธารณชน  การน าผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์สรา้งกลไกทีเ่อื้อให้เกดิการสรา้งเครอืข่ายความเชื่อมโยง
และความร่วมมอืระหว่างผู้วจิยัและผู้ใช้ผลงานวจิยั กระตุ้นให้มกีารพฒันานักวจิยัรุ่นใหม่ ที่มศีกัยภาพช่วยส่งเสรมิและ
สนบัสนุนการท าวจิยั ในสถาบนัการศกึษาอย่างต่อเน่ืองและแพร่หลาย ตลอดจนเตรยีมการวจิยัเพื่อพฒันาการศกึษาก้าวสู่
ความเป็นสากล   

 

 ในอดตีทีผ่่านมาคณะศกึษาศาสตร ์ไดจ้ดัใหม้กีารประชุมวชิาการและเผยแพร่ผลงานวจิยัทางการศกึษามาแล้ว 3 
ครัง้ตดิต่อกนัในปี พ.ศ.2544 พ.ศ.2545 และ พ.ศ.2546 จากจุดเริม่ต้นในครัง้นัน้ประกอบกบัการพฒันาการศกึษาเพื่อก้าว
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 จงึเกดิโครงการในครัง้น้ี เพื่อเป็นแรงขบัเคลื่อนให้เกดิองค์ความรู้ทางด้านการวจิยั
พฒันาสู่การเรยีนรูส้ากล โดยคณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒเป็นเจ้าภาพและเชญิชวนคณะครุศาสตร ์
คณะศกึษาศาสตรข์องมหาวทิยาลยัต่างๆ 11 แห่ง ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัทกัษิณ มหาวทิยาลยันเรศวร มหาวทิยาลยับูรพา  
มหาวทิยาลยัพะเยา มหาวทิยาลยัมหาสารคาม มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา มหาวทิยาลยั
ราชภฏัอุดรธานี มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ  มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทาได้จดั
โครงการศกึษาศาสตรว์ชิาการนานาชาต ิ กจิกรรม : การวจิยัทางการศกึษาระดบัชาติ  ครัง้ที่ 2  เรื่อง “ วจิยัทางการศกึษา  
พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล”ขึ้นในวนัพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2556 เน่ืองในวาระโอกาสคล้ายวนัสถาปนาคณะ
ศกึษาศาสตร ์และวนัศาสตราจารย ์ดร.สาโรช บวัศร ี  
 

 ฝ่ายวจิยัและต่างประเทศ คณะศกึษาศาสตร์ ขอขอบคุณอธกิารบดี คณาจารย์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
คณาจารยจ์ากคณะครุศาสตร ์คณะศกึษาศาสตร์ของมหาวทิยาลยัร่วมอีก 11 แห่ง คณะกรรมการพจิารณาบทความ ซึ่ง
เป็นผูท้รงคุณวุฒดิา้นการวจิยัและการศกึษาที่กรุณาให้แนวคดิ แนวทางและประเดน็ทางการวจิยั พจิารณางานวจิยัทาง
การศกึษาทีม่คุีณภาพน าเสนอในการประชุม ขอบคุณคณาจารย์ ครู นักวชิาการ ที่น าผลงานมาเผยแพร่ผลงานวจิยัเพื่อ
ประโยชน์ในการพฒันาดา้นการศกึษาต่อไป ขอบคุณนิสติ เจา้หน้าทีค่ณะท างาน และผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งทุกท่านทีใ่หค้วาม
ร่วมมอืและสนบัสนุนใหก้ารประชุมวชิาการครัง้น้ี ประสบความส าเรจ็ดว้ยด ี

                                                                                        
                                                     รองศาสตราจารย ์ดร.สริมิา  ภญิโญอนนัตพงษ์ 
      รองคณบดฝีา่ยวจิยัและต่างประเทศ 
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ความสามารถทางด้านการรบัรู้ของเดก็ปฐมวยัท่ีได้รบัการจดักิจกรรมท่ีใช้ส่ือด้วยภาพสญัลกัษณ์ 
Perception Ability of Preschool Children Through Symbol Picture Activities 
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บทคดัย่อ 
 การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาความสามารถทางด้านการรบัรู้ของเดก็ปฐมวยัที่ได้รบัการจดักจิกรรมที่ใช้
สื่อด้วยภาพสญัลกัษณ์ และเพื่อเปรยีบเทียบความสามารถทางด้านการรบัรู้ของเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัได้รบัการจดั
กจิกรรมทีใ่ชส้ื่อดว้ยภาพสญัลกัษณ์ กลุ่มตวัอย่างเป็น นกัเรยีนชาย-หญงิ อายุ 5-6 ปี ก าลงัศกึษาในระดบัชัน้อนุบาลปีที่ 2 
ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2556 โรงเรยีนสวสัดวีทิยา ส านกังานเขตวฒันา สงักดักรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มาโดยการเลอืก
แบบหลายขัน้ตอน สุ่มกลุ่มตวัอย่างอย่างง่ายมา 1 หอ้งเรยีนโดยมหีอ้งเรยีนเป็นหน่วยการสุ่ม จาก 2 ห้องเรยีน และเลอืก
นกัเรยีนทีท่ าแบบทดสอบความสามารถทางดา้นการรบัรูท้ีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้มคีะแนน 15 อนัดบัสุดทา้ย  มาเป็นกลุ่มตวัอย่าง
ทัง้หมด 15 คนทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมทีใ่ชส้ื่อดว้ยภาพสญัลกัษณ์ ใชเ้วลาในการทดลอง 8 สปัดาห์ๆละ 3 วนัๆละครัง้ๆละ 
40 นาที รวม 24 ครัง้เครื่องมือที่ใช้  ได้แก่  แผนการจัดกิจกรรมที่ใช้สื่อด้วยภาพสัญลักษณ์ และแบบทดสอบ
ความสามารถทางด้านการรบัรู้จ านวน 2 ชุด คือ ชุดที่1 แบบทดสอบความสามารถทางด้านการรบัรู้ด้านการแปล
ความหมาย 15 ข้อ ชุดที่2แบบทดสอบความสามารถทางด้านการรบัรู้ด้านการให้เหตุผล 15 ข้อ ซึ่งมค่ีาความเชื่อมัน่
เท่ากบั.57และ .67 ตามล าดบั แบบแผนการทดลองที่ใช้เป็นแบบ One-Group Pretest-Posttest Design และวเิคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ t-test แบบ Dependent Samples ผลการวจิยัพบว่า หลงัการทดลองระดบัความสามารถทางด้าน   
การรบัรู้ของเด็กปฐมวยัที่ได้รบัการจดักจิกรรมที่ใช้สื่อด้วยภาพสญัลกัษณ์โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัดมีาก และ
ความสามารถทางดา้นการรบัรูข้องเดก็ปฐมวยัหลงัไดร้บัการจดักจิกรรมทีใ่ชส้ื่อดว้ยภาพสญัลกัษณ์ มค่ีาสูงกว่าก่อนได้รบั
การจดักิจกรรม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ซึ่งแสดงว่าการจดักิจกรรมที่ใช้สื่อด้วยภาพสญัลกัษณ์สามารถ
ส่งเสรมิเดก็ปฐมวยัใหม้คีวามสามารถทางดา้นการรบัรูส้งูขึน้อย่างชดัเจน 
ค าส าคญั: การรบัรู,้ ปฐมวยั, ภาพสญัลกัษณ์ 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to investigate the perception ability of preschool children through 
the use of symbol picture activities and to compare the ability before and after the activities. The sample used 
in the study was preschool boys and girls aged 5-6 years of second year kindergarten in the first semester of 
2013 academic year at Sawasdeewittaya School, Watthana District, under Bangkok Metropolitan Administration, 
selected by multi-stage sampling.  One class of students was chosen from two classes by simple random 
sampling and the test of perception ability was used with selected children. After that, 15 children with low 
scores were selected to be used with the symbol picture activities. The 24 experiments were carried out within 
8 weeks, 3 days a week and 40 minutes per day. The research instruments were plans of symbol picture 
activities and two tests of perception ability. The first test was for perception ability in the area of translation 
with 15 items while the second test was for the area of reasoning with 15 items. The reliabilities of the tests 
were .57 and .67 respectively. The research followed one-group pretest-posttest design. The data were 
analyzed by using dependent sample t-test. The research results revealed that, after the experiments, the level 
of perception ability of preschool children through symbol picture activities in general and in individual areas 
was at the very good level. The perception ability of preschool children after the use of symbol picture activities  

 
 1 นิสติปรญิญาโทสาขาวชิาวทิยาการทางการศกึษาและการจดัการเรยีนรู ้คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

2 ที่ปรกึษาปรญิญานิพนธ ์สาขาวชิาวทิยาการทางการศกึษาและการจดัการเรยีนรู ้คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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was higher than that of before the use of activities with statistical significance at the level of .01. It indicated 
that the use of symbol picture activities could obviously make the perception ability of preschool children higher.  
Keywords: Perception, preschool children, symbol picture 
 
ความเป็นมาของการท าวิจยั 
 ปฐมวยัเป็นวยัที่ร่างกาย และสมองของเด็กก าลงัเจรญิเติบโต เดก็ต้องการความรกั ความเอาใจใส่ ดูแลอย่าง
ใกลช้ดิ เดก็วยัน้ีมโีอกาสเรยีนรูจ้ากการใช้ประสาทสมัผสัทัง้ห้า ได้ส ารวจ เล่น ทดลอง ค้นพบด้วยตนเอง ได้มโีอกาสคดิ
แกป้ญัหา เลอืก ตดัสนิใจ ใชภ้าษาสื่อความหมาย คดิรเิริม่สรา้งสรรค ์และอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นอย่างมคีวามสุข ความส าคญัของ
เดก็ปฐมวยัดงักล่าวน าไปสู่การปฏบิตัใิหเ้ดก็มมีาตรฐานตามคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ที่ก าหนดเป็นจุดหมายของหลกัสูตร
ในการจดัการศกึษาใหเ้ป็นไปตามกรอบทีเ่หมาะสม รวมถงึการสรา้งสภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการเรยีนรูข้องเดก็ เพื่อให้เดก็
พฒันาทุกด้านทัง้ด้านร่างกาย อารมณ์ จติใจ สงัคมและสติปญัญาอย่างสมดุล (คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน.  
2547: 5-7) ส าหรบัความสามารถทางด้านการรบัรู้ เป็นกระบวนการแปลความหมายของสิง่เร้าที่มากระทบกบัประสาท
สมัผสั ซึ่งมี หู ตา จมูก ลิ้น และผิวหนัง การแปลความหมายของสิ่งที่มากระทบสมัผัสขึ้นอยู่กบัประสบการณ์ เป็น        
การสรา้งความหมายเกีย่วกบัสิง่นัน้ใหต้นเอง (เยาวพา เดชะคุปต์. 2536: 88)มผีลการศกึษาค้นคว้ามากมายที่สนับสนุน
และบ่งชี้ว่าการพฒันาคุณภาพของประชากร จ าเป็นต้องเน้นการส่งเสรมิการรบัรู้หรอืความเข้าใจของเดก็ปฐมวยัอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม การเกี่ยวข้องติดต่อกบัสิง่แวดล้อมผ่านกระบวนการรบัรู้โดยใช้อวยัวะสมัผสัที่มีอยู่ เดก็น ากรอบ
ความคดิ ความรู้สกึ และประสบการณ์ใช้ในการแปลความหมาย การรบัรู้นัน้เป็นแนวโน้มในการกระท าและปฏิกริยิาต่อ
สงัคมทีจ่ะขยายขอบข่ายออกไปมากขึ้นตามล าดบัอายุ (ชุมพร ยงกติติกุล; เพญ็พไิล ฤทธาคณานนท์; และ นิรมล ชยุต
สาหกจิ. 2529: 2) การรบัรูผ้่านช่องทางของการรบัรูด้ว้ยประสาทสมัผสัทัง้หา้ รวมถึงการคดิ การได้สมัผสัความรู้สกึ เป็น
การรบัรูด้า้นคุณภาพทีท่ าใหเ้กดิการแปลความหมายขอ้มลู การรบัรูป้ระสบการณ์ท าใหเ้ดก็เรยีนรู้สิง่ต่างๆรอบตวัและรู้จกั
ตวัเอง การสรา้งการรบัรูใ้หก้บัเดก็ต้องเริม่จาก ความตัง้ใจ ความแตกต่างของบุคคล การถ่ายโยงประสบการณ์สู่ความรู้
ความเขา้ใจ เป็นกระบวนการรบัรูท้ีแ่ทจ้รงิ (กุลยา ตนัติผลาชวีะ. 2543: 13-14) เดก็พฒันาสติปญัญาเพิม่มากขึ้นตามวุฒิ
ภาวะ สามารถตอบสนองความกระตอืรอืรน้ใคร่รูใ้คร่เรยีน และต้องการใช้ความสามารถที่เพิม่ขึ้นเป็นไปในแนวที่เริม่รู้จกั
ใชค้วามคดิ มโนภาพ และจนิตนาการ  สอดคลอ้งกบั สริมิา ภญิโญอนนัตพงษ์ (2553: 45) กล่าวถงึ ทฤษฎพีฒันาการทาง
สติปญัญาของเพียเจต์ (Piaget) การปรบัโครงสร้างสติปญัญาเป็นกระบวนการควบคู่ไปกบัการซึมซบัประสบการณ์ 
สิง่แวดลอ้มมอีทิธพิลช่วยใหเ้ดก็เปลีย่นความคดิ ความเข้าใจ และปรบัโครงสร้างสติปญัญาให้ตรงกบัสภาพแวดล้อมของ
เขา ซึ่งการด าเนินชวีติปจัจุบนัมคีวามสลบัซบัซ้อน พร้อมสิง่อ านวยความสะดวกมากมาย  จ าต้องมคีวามรู้ความเข้าใจ 
และมปีระสบการณ์เพื่อใหเ้ขา้กบัวถิชีวีติทีเ่ป็นสากล ภาพสญัลกัษณ์ที่สามารถพบเหน็ได้ในสถานที่สาธารณะต่างๆ เช่น 
เครื่องหมายจราจร ป้ายบอกทาง สญัญาณหรอืภาพแทนความหมาย ฯลฯ  เป็นข้อมูลที่สื่อสารเด่นชดั แปลความหมาย
รวดเรว็ เข้าใจได้ถูกต้องตรงกนั  ภาพสญัลกัษณ์จงึเข้ามามบีทบาทส าคญัมากขึ้นต่อสงัคมไทย การศกึษาเรยีนรู้ภาพ
สญัลกัษณ์ของเดก็ปฐมวยั ช่วยเสรมิสรา้งการรบัรูแ้ก่ทกัษะในการใชส้ื่อทีเ่ป็นเทคโนโลยทีีท่นัสมยัให้กบัเดก็ อ านวยความ
สะดวกในการด ารงชีวิตประจ าวนั เสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และทักษะในการติดต่อสื่อสารกบับุคคลอื่น         
จากสภาพการณ์สงัคมโลก ยุคเทคโนโลยขี้อมูลการสื่อสารที่รวดเรว็ และให้ความส าคญัต่อการใช้ภาพสญัลกัษณ์แบบ
ต่างๆ ที่มมีากมายรอบตวัเดก็ดงักล่าว จงึท าให้ผู้วจิยัสนใจที่จะศกึษาผลของการจดักจิกรรมที่ใช้ภาพสญัลกัษณ์ที่มต่ีอ
ความสามารถทางดา้นการรบัรูด้า้นการแปลความหมายและด้านการให้เหตุผล แก่เดก็ปฐมวยัด้วยสิง่ที่มคีวามหมาย ซมึ
ซบั และเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตนเอง สิง่แวดลอ้มรอบตวั จากภาพสญัลกัษณ์ทีม่คีวามหมายอย่างง่าย เป็นลกัษณะ
สากล มรีปูแบบสวยงาม กระตุ้นดงึดดูความสนใจ ส่งเสรมิความคดิและสามารถพบเหน็ได้ทัว่ไปในชวีติประจ าวนั จะช่วย
กระตุ้นใหเ้ดก็สนใจเกดิการรบัรู ้มสี่วนร่วมในการท ากจิกรรมตามความต้องการของเดก็แต่ละคนดว้ย 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 
  
        
 
 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศึกษาระดบัความสามารถทางด้านการรบัรู้ของเด็กปฐมวยัที่ได้รบัการจดักิจกรรมที่ใช้สื่อด้วยภาพ
สญัลกัษณ์ 
 2. เพื่อเปรยีบเทยีบระดบัความสามารถทางดา้นการรบัรูข้องเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัไดร้บัการจดักจิกรรมที่ใช้
สื่อดว้ยภาพสญัลกัษณ์ 
 
วิธีการด าเนินการวิจยั 
 ประเภทของงานวิจยั การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิทดลอง One - Group Pretest – Posttest Design      
(สริมิา ภญิโญอนนัตพงษ์.2550: 15) 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี เป็นนักเรยีนชาย-หญงิ อายุ 5-6 ปี ก าลงัศกึษาในระดบัชัน้อนุบาลปีที่ 2       
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 1 ห้อง รวม 30 คนของโรงเรียนสวัสดีวิทยา ส านักงานเขตวัฒนา              
สงักดักรุงเทพมหานคร 
  กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี เป็นนกัเรยีนชาย-หญงิ อายุ 5-6 ปี ก าลงัศกึษาในระดบัชัน้อนุบาลปีที ่
2 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2556 โรงเรยีนสวสัดวีทิยา ส านกังานเขตวฒันา สงักดักรุงเทพมหานคร โดยมขี ัน้ตอนในการ
เลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน ดงัน้ี 
 1. สุ่มกลุ่มตวัอย่างอย่างง่ายมา 1 หอ้งเรยีน โดยมหีอ้งเป็นหน่วยการสุ่ม จากจ านวน 2 หอ้งเรยีนๆละ 30 คน  
 2. ผูว้จิยัน าแบบทดสอบความสามารถทางดา้นการรบัรู้ของเดก็ปฐมวยั ที่ผู้วจิยัสร้างขึ้นไปทดสอบกบัเดก็ทัง้ 
30 คน หลงัจากนัน้ท าการตรวจและให้คะแนนแล้วพจิารณาเลอืกเดก็ที่มคีะแนน 15 อนัดบัสุดท้าย มาเป็นกลุ่มตวัอย่าง
ทัง้หมดจ านวน 15 คน 
 ตวัแปรท่ีศึกษา 
  1. ตวัแปรต้น   ไดแ้ก่ การจดักจิกรรมทีใ่ชส้ื่อดว้ยภาพสญัลกัษณ์  
  2. ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่ ความสามารถทางด้านการรบัรู้ 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
  1. แผนการจดักจิกรรมที่ใช้สื่อด้วยภาพสญัลกัษณ์ เป็นกจิกรรมที่จดัเพื่อเปิดโอกาสให้เดก็รู้จกักบัภาพ
สญัลกัษณ์ โดยในแต่ละสปัดาห ์แบ่งการจดักจิกรรมเป็น 3 วนั ในวนัทีห่น่ึง ครกู าหนดและจดัตรยีมเน้ือหาที่สอดคล้องกบั
หน่วยการเรยีนในเรื่องนัน้ๆ มาสนทนาพูดคุย สาธติ อภิปราย ซกัถาม ให้เดก็ได้ใช้ทกัษะประสาทสมัผสัทัง้ห้า โดยเดก็
เริม่ดจูากภาพจรงิ แลว้ดภูาพสญัลกัษณ์ เพื่อเปรยีบเทยีบภาพทัง้2 แบบ ในวนัที่สอง กจิกรรมเกมการศกึษา ใช้สื่อเป็น
ภาพสญัลกัษณ์ในจบัคู่ภาพจรงิและภาพสญัลกัษณ์แบบเดยีวกนั เดก็ฝึกการสงัเกต การคดิอธบิายให้เหตุผล ในวนัที่สาม 
กจิกรรมสร้างสรรค์ประดษิฐ์ภาพสญัลกัษณ์เป็นกลุ่ม ด้วยการวาดภาพจากนัน้เดก็น าเสนอผลงานโดยเล่าเรื่องราวจาก
ผลงานทลีะกลุ่มจนครบทุกกลุ่มซึง่ในแต่ละวนั ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน ดงัน้ีคอื ข ัน้น า ครูน าเข้าสู่บทเรยีนด้วยกจิกรรม
ตามความเหมาะสมโดยเลอืกกจิกรรม การท่องค าคลอ้งจอง การรอ้งเพลง หรกืารใชป้รศินาค าทาย เพื่อกระตุ้นให้เดก็เกดิ
ความสนใจและมคีวามพรอ้มเพื่อเขา้สู่ข ัน้ด าเนินกจิกรรมในแต่ละวนัใชส้ื่อทีเ่ป็นภาพสญัลกัษณ์ใหเ้ดก็เกดิการรบัรู้เกี่ยวกบั
ภาพ และเปรยีบเทยีบเรื่องราวในกจิกรรมขัน้สรุป เดก็และครรู่วมกนัสรุป ความหมายประโยชน์ของภาพสญัลกัษณ์  

การจดักจิกรรมทีใ่ชส้ื่อดว้ยภาพ
สญัลกัษณ์ 

 

ความสามารถทางดา้นการรบัรู ้
ของเดก็ปฐมวยั 
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  2. แบบทดสอบความสามารถทางด้านการรบัรู้  2 ชุด ได้แก่ ชุดที่1แบบทดสอบความสามารถการรบัรู้
ดา้นการแปลความหมาย 15 ขอ้ ขอ้ละ 1 คะแนนและชุดที่2แบบทดสอบความสามารถการรบัรู้ด้านการให้เหตุผล 15 ข้อ 
ขอ้ละ 1 คะแนน หาค่าความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหาของแบบทดสอบความสามารถทางด้านการรบัรู้ของเดก็ปฐมวยั โดยน า
แบบทดสอบไปใหผู้เ้ชีย่วชาญ 3 ท่านพจิารณาลงความเหน็ใช้ดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกบัจุดประสงค์ (IOC)   
มค่ีาระหว่าง .67 - 1.00 ค่าความยากง่าย (P)  มค่ีาตัง้แต่.20 – .80  ค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ (r) โดยใช้ค่า
สหสมัพนัธ์แบบพอยท์-ไบซเีรยีล (Point-Biserial Correlation) มค่ีาตัง้แต่ .20 – .54  ค่าความเชื่อมัน่ใช้สูตร KR-20    
ด้วยวธิีของคูเดอร์ –  รชิาร์ดสนั (Kuder-Richardson) แบบทดสอบชุดที่ 1 มค่ีาเท่ากบั .57 และแบบทดสอบชุดที่ 2        
มค่ีาเท่ากบั .67 ตามล าดบั 
 การด าเนินการวิจยั 
 การวจิยัครัง้น้ี ด าเนินการในภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 2556 ดงัน้ี ท าการทดสอบกลุ่มตวัอย่างทัง้หมดก่อน
ด าเนินการทดลอง (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบความสามารถทางด้านการรับรู้ของเด็กปฐมวัยที่ผู้ว ิจ ัยสร้างขึ้น         
แล้วตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดพิจารณาเลือกเดก็ที่มีคะแนน 15 อันดบัสุดท้าย มาเป็นกลุ่มตัวอย่างทัง้หมด
จ านวน 15 คนหลงัจากนัน้ด าเนินการทดลองโดยกลุ่มตวัอย่างได้รบัการจดักจิกรรมที่ใช้สื่อด้วยภาพสญัลกัษณ์ เป็นเวลา 
8 สปัดาห ์ๆ ละ 3 วนั ไดแ้ก่ วนัจนัทร์ วนัพุธ วนัศุกร์ วนัละ ครัง้ๆละ40 นาท ีในช่วงเวลา 9.30-10.10 น. รวม 24 ครัง้ 
หลังเสร็จสิ้นการทดลองผู้วิจ ัยด าเนินการทดสอบหลังการทดลอง (Post-test) กับกลุ่มตัวอย่าง ใช้แบบทดสอบ
ความสามารถทางด้านการรบัรู้ของเดก็ปฐมวยัฉบบัเดยีวกนักบัแบบทดสอบที่ใช้ก่อนด าเนินการทดลอง แล้วตรวจให้
คะแนนตามเกณฑท์ีก่ าหนด น าคะแนนทีไ่ดม้าวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยวธิกีารทางสถติเิพื่อทดสอบสมมุตฐิาน 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วจิยัน าคะแนนที่ได้จากการทดสอบความสามารถทางด้านการรบัรู้ก่อนและหลงัการทดลอง มาหาค่าเฉลี่ย 
และน าค่าเฉลีย่มาเปรยีบเทยีบกนัโดยใช้สถิติ t-test แบบ Dependent Samples โดยการหาค่าความเที่ยงตรงเชงิเน้ือหา
ของแบบทดสอบความสามารถทางดา้นการรบัรูข้องเดก็ปฐมวยั โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้สอบกบัจุดประสงค ์ 
(IOC) (บุญเชดิ ภิญโญอนันตพงษ์. 2526: 89)ค่าความยากง่าย  (P)  ค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ (r) โดยใช้ค่า
สหสมัพนัธแ์บบพอยท-์ไบซเีรยีล (Point-Biserial Correlation) (บุญเชดิ ภิญโญอนันตพงษ์. 2548: 5) ค่าความเชื่อมัน่ใช้
สตูร KR-20 ดว้ยวธิขีองคเูดอร ์–  รชิารด์สนั (Kuder-Richardson) (บุญเชดิ ภญิโญอนนัตพงษ์. 2521: 99 ) 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนท่ี 1 ระดบัการรบัรู้จากการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐาน ผู้วจิยัน าคะแนนจากแบบทดสอบความสามารถ
ทางดา้นการรบัรูข้องเดก็ปฐมวยั โดยใช้ค่าเฉลี่ยแปลผลระดบัการรบัรู้ของคะแนนจากแบบทดสอบ ก่อนและหลงัการจดั
กจิกรรมทีใ่ชส้ื่อด้วยภาพสญัลกัษณ์ มาวเิคราะห์หาค่าเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน โดยแยกเป็นด้าน
การแปลความหมายและดา้นการใหเ้หตุผล ค่าเฉลีย่ทีค่ านวณไดจ้ะใชเ้ป็นค่าบ่งชีร้ะดบัการรบัรู ้ 
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ตาราง1  ค่าสถติพิืน้ฐานของคะแนนความสามารถทางด้านการรบัรู้ของเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัการจดักจิกรรมที่ใช้สื่อ
ดว้ยภาพสญัลกัษณ์ 

ความสามารถด้าน 
การรบัรู ้

N K ก่อนทดลอง หลงัทดลอง 

 S ระดบั  S ระดบั 
1. การแปลความหมาย 15 15 10.87 2.23 ด ี 14.33 1.11 ดมีาก 

2. การใหเ้หตุผล                                               15 15 7.47 1.96 ปานกลาง 13.20 1.21 ดมีาก 

รวม 15 30 18.33 3.24 ด ี 27.53 1.72 ดมีาก 

 
 ผลการวเิคราะห์ตามตาราง1เมื่อพจิารณาในภาพรวมพบว่า เดก็ปฐมวยัมกีารรบัรู้ก่อนทดลอง อยู่ในระดบัดี    
( =18.33) หลงัการทดลองอยู่ในระดบัดีมาก ( =27.53) และเมื่อแยกเป็นรายด้านพบว่า ก่อนทดลองเดก็ปฐมวยัมี   
การรบัรูด้า้นการแปลความหมายอยู่ในระดบัดี ( =10.87) ด้านการให้เหตุผลอยู่ในระดบัปานกลาง( =7.47) หลงัการ
ทดลองพบว่า เดก็ปฐมวยัมกีารรบัรูด้า้นการแปลความหมายอยู่ในระดบัดมีาก ( =14.33) ด้านการให้เหตุผลอยู่ในระดบั
ดมีาก ( =13.20)สรุปว่าการจดักิจกรรมที่ใช้สื่อด้วยภาพสญัลกัษณ์ ท าให้มคีวามสามารถทางด้านการรบัรู้สูงขึ้นทัง้       
2 ดา้น โดยมคีวามสามารถการรบัรูด้า้นการใหเ้หตุผลสงูขึน้มากทีสุ่ด  
 
 ตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบคะแนนความสามารถทางด้านการรบัรู้ของเดก็ปฐมวยัในภาพรวมและแยก
รายด้าน ก่อนและหลงัการจดักิจกรรมท่ีใช้ส่ือด้วยภาพสญัลกัษณ์ ผู้วจิยัน าคะแนนจากแบบทดสอบความสามารถ
ทางดา้นการรบัรู้ของเดก็ปฐมวยั มาวเิคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลต่าง และทดสอบความ
แตกต่างเฉลีย่ โดยใช ้t-test ทดสอบค่าระดบันยัส าคญัทางสถติขิองความสามารถทางดา้นการรบัรู ้ 
ตาราง2  การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความสามารถทางด้านการรบัรู้ของเดก็ปฐมวยัในภาพรวมและแยกรายด้านก่อน

และหลงัการจดักจิกรรมทีใ่ชส้ื่อดว้ยภาพสญัลกัษณ์ 
ความสามารถด้าน 

การรบัรู ้
K ก่อนทดลอง หลงัทดลอง  

 

 

 

 
t 

 
P  S  S 

1. การแปลความหมาย 15 10.87 2.23 14.33 1.11 3.47 2.13 6.29** .000 
2. การใหเ้หตุผล                 15 7.47 1.96 13.20 1.21 5.73 2.43 9.12** .000 
รวม 30 18.33 3.24 27.53 1.73 9.20 3.14 11.33** .000 
 **มนียัส าคญัทางสถติทิีท่ีร่ะดบั.01 
  
 ผลการวเิคราะหต์ามตาราง 2 เมื่อพจิารณาภาพรวมพบว่า หลงัการจดักจิกรรมทีใ่ชส้ื่อดว้ยภาพสญัลกัษณ์ เดก็
ปฐมวยัมกีารรบัรู ้สงูกว่าก่อนการจดักจิกรรมทีใ่ชส้ื่อดว้ยภาพสญัลกัษณ์( = 9.20) อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั.01
แสดงว่า หลงัการจดักจิกรรมทีใ่ชส้ื่อดว้ยภาพสญัลกัษณ์ ท าใหก้ารรบัรูข้องเดก็ปฐมวยัสงูกว่าก่อนทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมที่
ใชส้ื่อดว้ยภาพสญัลกัษณ์ เมื่อพจิารณารายด้านพบว่า หลงัการจดักจิกรรมที่ใช้สื่อด้วยภาพสญัลกัษณ์ เดก็ปฐมวยัมกีาร
รบัรู้ด้านการแปลความหมาย และด้านการให้เหตุผล สูงกว่าก่อนการจดักิจกรรมที่ใช้สื่อด้วยภาพสญัลกัษณ์ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.01 
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การสรปุผลการวิจยั 
 1. ระดับความสามารถทางด้านการรบัรู้ของเด็กปฐมวัยหลงัจากได้รบัการจดักิจกรรมที่ใช้สื่อด้วยภาพ
สญัลกัษณ์โดยรวมมีการรบัรู้อยู่ในระดบัดีมาก เมื่อพจิารณารายด้านพบว่า ทุกด้านมีระดบัการรบัรู้อยู่ในระดบัดมีาก      
ทัง้ดา้นการแปลความหมาย และดา้นการใหเ้หตุผล  
 2. ความสามารทางดา้นการรบัรูข้องเดก็ปฐมวยัหลงัจากไดร้บัการจดักจิกรรมทีใ่ชส้ื่อดว้ยภาพสญัลกัษณ์สูงขึ้น
กว่าก่อนการจดักจิกรรมทีใ่ชส้ื่อดว้ยภาพสญัลกัษณ์อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.01 
 
การอภิปรายผลการวิจยั 
 1. ระดบัความสามารถทางดา้นการรบัรู้ของเดก็ปฐมวยัโดยรวมและจ าแนกรายด้านพบว่า หลงัการทดลองเดก็
ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมทีใ่ชส้ื่อดว้ยภาพสญัลกัษณ์มคีวามสามารถทางด้านการรบัรู้สูงกว่าก่อนการทดลองทุกด้าน
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้เป็นความสามารถของเดก็ปฐมวยัในการให้ความหมายข้อมูลจากภาพที่ผ่านประสาท
สมัผสัด้านการเห็น โดยเด็กมีการแปลความหมายของภาพสญัลักษณ์ตามประสบการณ์ที่เด็กเรียนรู้  เกิดการสร้าง
ความหมายและใหเ้หตุผลเกีย่วกบัภาพสญัลกัษณ์นัน้ออกมา เป็นการบอกหรอือธบิายจากความรูค้วามเขา้ใจ เพื่อน าไปใช้
เรยีนรูต่้อไป ซึง่ในการศกึษาครัง้น้ี มกีารแสดงพฤตกิรรมการรบัรู ้2 ดา้น อภปิรายไดด้งัน้ี 
  1.1 ด้านการแปลความหมายเดก็ปฐมวยัมรีะดบัความสามารถการรบัรู้ทางด้านการแปลความหมาย
ก่อนทดลองอยู่ในระดบัดีหลงัการทดลองอยู่ในระดบัดมีาก แสดงว่า การจดักิจกรรมที่ใช้สื่อด้วยภาพสญัลกัษณ์ช่วย
ส่งเสริมในเรื่องการแปลความหมายได้เพราะกิจกรรมที่ใช้สื่อด้วยภาพสญัลกัษณ์เป็นกิจกรรมที่จดัในช่วงกิจกรรม        
เสรมิประสบการณ์ดว้ยภาพสญัลกัษณ์ทีม่คีวามหมายอย่างง่าย เป็นลกัษณะสากล มรีูปแบบสวยงาม กระตุ้นดงึดูดความ
สนใจ ส่งเสรมิความคิดและสามารถพบเห็นได้ทัว่ไปในชีวติประจ าวนัท าให้เดก็ปฐมวยัเกิดการรบัรู้สิ่งที่มคีวามหมาย     
ซมึซบั และเรียนรู้สิง่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกบัตนเอง สิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กสามารถบอกชื่อหรืออธบิายความหมายของ     
ภาพสญัลกัษณ์ถูกต้องตรงกบัความจรงิไดเ้ดก็เกดิทกัษะในการคดิวเิคราะห์ การรบัรู้ที่เป็นเหตุผล การใช้ภาพสญัลกัษณ์
ในการตดิต่อสื่อสารอกีทางหน่ึงซึง่สอดคลอ้งกบั โอเกย์(Olgyay) (ทองเจอื เขยีดทอง. 2548: 14) กล่าวว่า ภาพสญัลกัษณ์ 
เป็น สิง่ทีแ่สดงถงึความคดิทีน่ ามาใช้แทนตวัอกัษรอย่างมรีะบบ  เป็นข้อจ ากดัในการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ความต้องการ
การใช้สญัลกัษณ์แทนภาษา ซึ่งง่ายกว่ามีความจ าเป็นมากขึ้นกว่าหลายเท่า  นิวแมน ;และนิวแมน (Neuman, M. & 
Neuman, D.  2012:  23-29) กล่าวว่า ฉลากทัว่ไปของภาพจากสิง่พมิพม์อียู่หลายลกัษณะ เช่น ตวัอกัษร ค า ตวัเลข ป้าย 
ฉลาก ขอ้มลู เน้ือหา และสญัลกัษณ์จากภาษาอื่นๆ ฯลฯ เดก็มโีอกาสเรยีนรูส้ญัลกัษณ์ที่ถูกต้อง โดยเดก็จะเริม่อ่านฉลาก
ของวตัถุในความหมายทัว่ไป จากนัน้เดก็จะขดัเกลาและรวมเขา้เป็นลกัษณะความรูซ้ึง่จ ัดแบ่งวตัถุแต่ละอย่างออกจากกนั 
ชยัพร วชิชาวุธ(2524: 4) กล่าวว่า เดก็วยั 2-7 ขวบมกีระบวนการคดิที่เป็นมโนภาพมากกว่าจะคดิโดยใช้ภาษาถ้อยค า 
ดงันัน้การเสนอสารด้วยภาพ สามารถใช้ภาษาเป็นสญัลกัษณ์แทนสิง่ต่างๆ ในการนึกคดิแทนที่การใช้มโนภาพ เดก็จะ
สามารถเชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างสิง่ต่างๆ จากการรบัรูภ้าษาถ้อยค าทีเ่ป็นทัง้ภาษาพดูและภาษาเขยีนได้กว้างขวาง
มากขึน้ และ ฉลองชยั สุรวฒันบูรณ์ (2515: 24) กล่าวว่า เดก็อนุบาลชอบภาพสมีากกว่าภาพขาวด า ชอบภาพสหีลายสี
มากกว่าภาพสสีเีดยีว ชอบภาพประดษิฐ์หลายสมีากกว่าภาพถ่ายหลายสี เดก็เกิดความมัน่ใจ กล้าแสดงความคดิเห็น 
ดว้ยการจดัสภาพแวดลอ้มในชัน้เรยีนที่ส่งเสรมิการแสดงออก การใช้ความคดิสร้างสรรค์ของเดก็อย่างอิสระ สนุกสนาน
เพลดิเพลนิ มคีวามสุขกระตอืรอืรน้เขา้ร่วมกจิกรรม ตวัอย่างเช่น สปัดาหแ์รกวนัทีห่น่ึงการใช้เพลงสญัลกัษณ์ที่ผู้วจิยัแต่ง
เพื่อใหเ้ดก็จ าชื่อภาพสญัลกัษณ์คนได ้คอื ผูห้ญงิ ผูช้าย คนพกิาร แล้วเข้าสู่ข ัน้ด าเนินกจิกรรมมสีื่อที่เป็นภาพสญัลกัษณ์
ผูห้ญงิ ผูช้าย คนพกิารทีช่ดัเจนใหเ้ดก็เกดิการรบัรูเ้กีย่วกบัภาพ เปรยีบเทยีบกบัภาพจรงิในกจิกรรมที่เดก็เข้าร่วมทัง้การ
ใชส้ื่อคนจรงิร่วมแสดง การใชค้ าถามกระตุ้นใหเ้ดก็คดิว่าผูห้ญงิ ผูช้ายไม่เหมอืนกนัอย่างไร เดก็ช่วยกนัคดิค าตอบ และขัน้
สรุป  เดก็และครรู่วมกนัสรุป ความหมายและประโยชน์ของภาพสญัลกัษณ์ เมื่อเดก็มกีารรบัรูภ้าพสญัลกัษณ์ดงักล่าวแล้ว 
ในวนัทีส่อง กจิกรรมเกมจบัคู่ภาพจากบตัรภาพสญัลกัษณ์ที่สอดคล้องกับภาพสญัลกัษณ์คน คอื ผู้หญงิ ผู้ชาย คนพกิาร 
เดก็สงัเกต และจบัคู่ภาพทีท่ีม่ลีกัษณะเหมอืนกนัได ้  
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1.2 ดา้นการใหเ้หตุผลเดก็ปฐมวยัมรีะดบัความสามารถการรบัรู้ทางด้านการให้เหตุผลก่อนทดลองอยู่
ในระดบัปานกลาง หลงัการทดลองอยู่ในระดบัดมีาก คอื ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั  13.20คะแนน สรุปว่าการจดักจิกรรมที่ 
ใชส้ื่อดว้ยภาพสญัลกัษณ์ ท าใหม้คีวามสามารถทางดา้นการรบัรู้สูงขึ้นทัง้ 2 ด้าน โดยมคีวามสามารถการรบัรู้ด้านการให้
เหตุผลสูงขึ้นมากที่สุดรองลงมาคือ ด้านการแปลความหมายแสดงว่า การจดักิจกรรมที่ใช้สื่อด้วยภาพสัญลกัษณ์         
ช่วยส่งเสรมิในเรื่องการให้เหตุผลได้เป็นการที่เดก็ปฐมวยัอธบิายเกี่ยวกบัภาพสญัลกัษณ์ ตามสาเหตุความเป็นมาของ  
การตดัสนิใจแปลความหมายนัน้ เพราะกจิกรรมที่ใช้สื่อด้วยภาพสญัลกัษณ์เป็นกจิกรรมที่มุ่งเน้นให้เดก็ได้มกีารสนทนา
โต้ตอบการตัง้ค าถาม การแลกเปลีย่นพดูคุย การพดูแสดงความคดิเหน็ และเล่าเรื่องประสบการณ์เดมิจากผลงาน หรอืสิง่
ที่เด็กลงมือท า  ส่งผลให้เด็กตระหนักถึงความส าคัญของภาพสัญลักษณ์ในการรับรู้ความหมายอย่างเชื่อมโยงกัน
ตวัอย่างเช่น สปัดาหแ์รก ในวนัทีส่ามเดก็มโีอกาสประดษิฐ์ภาพสญัลกัษณ์ผู้หญงิ ผู้ชายด้วยตนเองโดยการท าตุ๊กตาจาก
จานกระดาษเป็นสัญลกัษณ์ผู้หญิงหรือ ผู้ชายตามความคิดสร้างสรรค์เด็กใช้ผลงานแสดงและพูดคุย เล่า อธิบาย        
ตามเหตุผลทีเ่ดก็เขา้ใจเกีย่วกบัภาพสญัลกัษณ์ เช่น ผูห้ญงิใส่กระโปรงได ้ผูช้ายไม่ใส่กระโปรง เดก็หญงิและเดก็ชายรู้จกั
สงัเกตและวาดภาพสญัลกัษณ์ทีแ่ตกต่างกนั  เพราะเดก็มกีารรบัรูค้วามหมายอย่างมเีหตุผลในการเลอืกใช้ภาพสญัลกัษณ์
แต่ละภาพได้ถูกต้อง ดงัที่ สริมิา ภิญโญอนันตพงษ์ (2553: 43-44) กล่าวว่า การสร้างความรู้ผ่านการปรบัตวัให้เข้ากบั
สิ่งแวดล้อมตามทฤษฎีพฒันาการทางด้านสติปญัญาของเพียเจต์ (Piaget) นัน้ ปรากฏอยู่ในตัวเด็กตัง้แต่แรกเกิด 
ความสามารถน้ีคอืการปรบัตวั(Adaptation)เป็นกระบวนการที่เด็กสร้างโครงสร้างทางความคดิ(Scheme) โดยการมี
ปฏิสมัพนัธ์โดยตรงกบัสิง่แวดล้อม 2 ลกัษณะ คอื เดก็พยายามปรบัตวัให้เข้ากบัสิง่แวดล้อมโดยซมึซาบประสบการณ์
(Assimilation) และปรบัโครงสรา้งสติปญัญา (Accommodation) ตามสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกดิความสมดุลในโครงสร้าง
ความคิดความเข้าใจ (Equilibration) คอืความสมดุลระหว่างการรบัรู้และประสบการณ์เก่าและใหม่เป็นกระบวนการคิด
เกดิขึน้ต่อเน่ืองตลอดเวลาทีเ่ป็นการรบัรูเ้รื่องใหม่ แล้วน าไปสมัพนัธ์เชื่อมโยงการรับรู้เดมิ ท าให้เกดิการเปลี่ยนแปลงใน
ความคิดและความเข้าใจตามมา  กุลยา ตันติผลาชีวะ (2551: 41-42) กล่าวว่า การจดัการเรยีนการสอนส าหรบัเด็ก
ปฐมวยัเป็นการสร้างประสบการณ์การเรยีนรู้ ซึ่งหมายถึงกระบวนการที่จะท าให้เดก็รบัรู้ มทีกัษะปฏิบัติและเหน็ในสิ่ง
ต่างๆ โดยสอดคลอ้งกบัลกัษณะความใคร่รูใ้คร่เรยีนของเดก็ 
 จากที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมที่ใช้สื่อด้วยภาพสญัลกัษณ์สามารถส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย           
มกีารรบัรู้สูงขึ้น เด็กได้ดูภาพสญัลกัษณ์ที่มีลกัษณะต่างๆกนั สามารถสื่อสารให้เกดิความหมายจากสถานการณ์  และ
สถานที่ที่แตกต่างกนั เดก็ลงมอืปฏิบัติกิจกรรมโดยศึกษาจากแหล่งเรยีนรู้ ท าให้เดก็ได้รบัประสบการณ์ตรง โดยเน้น    
การเตรยีมความพรอ้มใหก้บัเดก็  และกระตุ้นให้เดก็เกดิการแปลความหมายจากภาพสญัลกัษณ์ที่มลีกัษณะใกล้เคยีงกนั 
เกดิการจดัหมวดหมู่และเรยีบเรยีงระบบการคดิอย่างเป็นเหตุผล จากภาพสญัลกัษณ์ที่ก าหนดในแต่ละกลุ่มตามหน่วย  
การสอนในแต่ละสปัดาห ์โดยเริม่จากภาพสญัลกัษณ์ที่ใกล้ตวัเดก็ที่สุด และใช้กนัอย่างแพร่หลายในทุกสถานที่ที่เดก็เคย   
มโีอกาสไปและไดม้โีอกาสพบเหน็ง่าย ไปสู่ภาพสญัลกัษณ์ทีเ่ดก็ควรรู้ และจ าเป็นต่อการด าเนินชวีติประจ าวนัของเดก็ ซึ่ง
ช่วยใหเ้ดก็เกดิการรบัรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ต่อตนเองและน าไปใชไ้ดต่้อไป 
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8. รองศาสตราจารย ์ดร.ทพิยเ์กสร  บุญอ าไพ มหาวทิยาลยับูรพา 
9. รองศาสตราจารย ์ดร.บุญเชดิ  ภญิโญอนนัตพงษ์ มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ 
10. รองศาสตราจารย ์ดร.เพญ็แข ประจนปจัจนึก สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุน่ 
11. รองศาสตราจารย ์ดร.รสสุคนธ ์ มกรมณ ี มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
12. รองศาสตราจารย ์ดร.วนิยั  วรีะวฒันานนทร ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 
13. รองศาสตราจารย ์ดร.สมาน  อศัวภูม ิ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
14. รองศาสตราจารย ์ดร.เสาวนีย ์ เลวลัย ์ ขา้ราชการบ านาญ 
15. รองศาสตราจารย ์ดร.อุดมลกัษณ์  กุลพจิติร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
16. รองศาสตราจารย ์กรรณกิาร ์ พวงเกษม ขา้ราชการบ านาญ 
17. รองศาสตราจารย ์ชศูร ี วงศร์ตันะ มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ 
18. รองศาสตราจารย ์นิภา ศรไีพโรจน์ มหาวทิยาลยัศรปีทุม 
19. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ไพโรจน์ เบาใจ ขา้ราชการบ านาญ 
20. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ธรีะพล เทพหสัดนิ ณ อยุธยา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณ

ทหารลาดกระบงั 
21. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.รชัชกุาญจน์ ทองถาวร  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
22. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.สุขแกว้ ค าสอน มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม 
23. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.อดศิกัดิ ์สงิหส์โีว มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

   24. อาจารย ์ดร.ปณัณวชิญ์ ใบกุหลาบ มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม 
25. อาจารย ์ดร.ศภุลกัษณ์ สนิธนา มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา 
26. รองศาสตราจารย ์ดร.ประพนัธศ์ริ ิสุเสารจั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
27.         รองศาสตราจารย ์ดร.สริมิา  ภญิโญอนนัตพงษ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
28. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ทศวร  มณศีรขี า มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
30. 
31. 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์รงัส ีเกษมสุข  
อาจารย ์ดร.ราชนัย ์บุญธมิา 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

31. อาจารย ์ดร.รุ่งทวิา แยม้รุ่ง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
32. อาจารย ์ดร.สุภาพร ธนะชานนัท ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ท่ีปรึกษา 

รองศาสตราจารย ์ดร.ประพนัธศ์ริ ิ สุเสารจั คณบดคีณะศกึษาศาสตร ์
รองศาสตราจารย ์ดร.สริมิา ภญิโญอนนัตพงษ์ รองคณบดฝีา่ยวจิยัและต่างประเทศ 
อาจารย ์ดร.วฒันีย ์ โรจนสมัฤทธิ ์ รองคณบดฝีา่ยบรหิาร 
อาจารย ์ดร.รุ่งทวิา แยง้รุ่ง รองคณบดฝีา่ยวชิาการ 
อาจารย ์ดร.นฤมล ศริะวงศ ์ รองคณบดฝีา่ยวางแผนและประกนัคุณภาพ 
อาจารย ์ดร.ไพรชั วงศย์ุทธไกร รองคณบดฝีา่ยกจิการนิสติและบรกิารชมุชน 

 
บรรณาธิการ 

รองศาสตราจารย ์ดร.สริมิา ภญิโญอนนัตพงษ์ รองคณบดฝีา่ยวจิยัและต่างประเทศ 
 
ผูป้ระสานงาน/ จดัท าเอกสาร /จดัท ารปูเล่ม 

นางสาวอรวรานนัท ์คดิประเสรฐิ 
นางสาวธนตัพร ชาตสิภุาพ 

เจา้หน้าทีง่านวจิยัและต่างประเทศ 
นกัวชิาการศกึษา 

นางสาวรชัญา เมฆวฒัน์  
นายจกัรรจัน์ พุฒเจรญิ 

นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน 
นกัวชิาการโสตทศัน์ศกึษา 

อาจารยว์รรธนา นนัตาเขยีน  
นางสาวพรีะพร รตันาเกยีรติ ์  
นางสาวธดิารตัน์ จนัทะหนิ  
นางสาวศศธิร รณะบุตร  
นางสาวสุจติราภา ชยัจ ารสั  
นางสาววณชิชา สทิธพิล  
นางสาวผกากานต ์น้อยเนียม  

 
ออกแบบปก 

ผูช้ว่ยศาสตราจารยธ์รีบุญฤทธิ ์ ควรหาเวช มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 
 
 


