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 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาและเปรยีบเทยีบความสามารถทางดา้นการรบัรูข้อง
เดก็ปฐมวยั ก่อนและหลงัไดร้บัการจดักจิกรรมทีใ่ชส้ือ่ดว้ยภาพสญัลกัษณ์ กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีน
ชาย - หญงิ อาย ุ5 - 6 ปี กําลงัศกึษาในระดบัชัน้อนุบาลปีที ่2 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2556 โรงเรยีน
สวสัดวีทิยา สาํนกังานเขตวฒันา สงักดักรงุเทพมหานคร ซึง่ไดม้าโดยการเลอืกแบบหลายขัน้ตอน 
สุม่กลุ่มตวัอยา่งอยา่งงา่ยมา 1 หอ้งเรยีน โดยมหีอ้งเรยีนเป็นหน่วยการสุม่ จาก 2 หอ้งเรยีน และ
เลอืกนกัเรยีนทีท่าํแบบทดสอบความสามารถทางดา้นการรบัรู ้ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ มคีะแนน 15 อนัดบั
สดุทา้ย มาเป็นกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด 15 คน ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมทีใ่ชส้ือ่ดว้ยภาพสญัลกัษณ์ ใชเ้วลา
ในการทดลอง 8 สปัดาห์ๆ  ละ 3 วนัๆ ละครัง้ๆ ละ 40 นาท ี รวม 24 ครัง้ เครือ่งมอืทีใ่ช ้ ไดแ้ก่  
แผนการจดักจิกรรมทีใ่ชส้ือ่ดว้ยภาพสญัลกัษณ์ และแบบทดสอบความสามารถทางดา้นการรบัรู ้จาํนวน 
2 ตอน คอื ตอนที ่1 ดา้นการแปลความหมาย 15 ขอ้ ตอนที ่2 ดา้นการใหเ้หตุผล 15 ขอ้ ซึง่มคีา่
ความเชื่อมัน่เทา่กบั .57 และ .67 ตามลาํดบั และคา่ความเชื่อมัน่รวมทัง้ฉบบัเทา่กบั .67 แบบแผน 
การทดลองทีใ่ชเ้ป็นแบบ One - Group Pretest - Posttest Design และวเิคราะหข์อ้มลู โดยใชค้า่สถติ ิ
Dependent Samples t-test 
 ผลการวจิยัมดีงัน้ี 
  1. ระดบัการรบัรู ้พบวา่ ก่อนการทดลองเดก็ปฐมวยัมกีารรบัรู ้ (  = 18.33) อยูใ่นระดบัด ี
หลงัการทดลอง (  = 27.53) อยูใ่นระดบัดมีาก และเมือ่แยกเป็นรายดา้น พบวา่ ก่อนการทดลอง
เดก็ปฐมวยัมกีารรบัรูด้า้นการแปลความหมาย (  = 10.87) อยูใ่นระดบัด ีและมกีารรบัรูด้า้นการให้
เหตุผล (  = 7.47) อยูใ่นระดบัปานกลาง หลงัการทดลองพบวา่ เดก็ปฐมวยัมกีารรบัรูด้า้นการแปล
ความหมาย (  = 14.33) อยูใ่นระดบัดมีาก  และมกีารรบัรูด้า้นการใหเ้หตุผล (  = 13.20) อยูใ่น
ระดบัดมีาก 
  2. การศกึษาเปรยีบเทยีบ พบวา่ เดก็ปฐมวยัมกีารรบัรู ้ ( D  = 9.20) สงูกวา่ก่อนการ
จดักจิกรรมทีใ่ชส้ือ่ดว้ยภาพสญัลกัษณ์ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 เมื่อพจิารณารายดา้น
พบวา่ หลงัการจดักจิกรรมทีใ่ชส้ือ่ดว้ยภาพสญัลกัษณ์ เดก็ปฐมวยัมกีารรบัรูด้า้นการแปลความหมาย 
(D = 3.47) ดา้นการใหเ้หตุผล (D  = 5.73) ทุกดา้นสงูกวา่ก่อนการจดักจิกรรมทีใ่ชส้ือ่ดว้ยภาพสญัลกัษณ์ 
แสดงวา่ การจดักจิกรรมทีใ่ชส้ือ่ดว้ยภาพสญัลกัษณ์สง่ผลใหเ้ดก็ปฐมวยัมคีวามสามารถทางดา้นการรบัรู้
โดยรวม ดา้นการแปลความหมาย และดา้นการใหเ้หตุผลสงูขึน้อยา่งชดัเจน 
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 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 results of this study were as follows. 
  1. The perception ability of preschool children was at the good level (  = 18.33) 
before the experiments and at the excellent level (  = 27.53) after the experiments. When 
considering in individual areas, the perception ability of preschool children before the 
experiments was at the good level in the areas of Translation (  = 10.87), and Reasoning 
(  = 7.47). After the experiments, it was at the excellent level in the areas of Translation 
(  = 14.33), and in the areas of Reasoning (  = 13.20). 
  2. According to the comparison, The perception ability of preschool children 
after the use of symbol picture activities ( D = 9.20) was higher than that of before the use 
of activities with statistical significance at the level of .01. When considering in individual 
areas, the perception ability of preschool children after the use of symbol pictures in the 
area of Translation ( D = 3.47), and the area of Reasoning ( D = 5.73) was higher than 
before the use of symbol pictures activities in all areas. The results showed that the use of 
symbol pictures activities made the perception ability of preschool children higher both in 
general and individual the area of Translation and the area of Reasoning. 
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 ปรญิญานิพนธฉ์บบัน้ี สาํเรจ็ไดด้ว้ยด ีดว้ยความกรณุา เป็นอยา่งสงูจาก รองศาสตราจารย ์
ดร.สริมิา ภญิโญอนนัตพงษ์ ประธานควบคมุปรญิญานิพนธ ์รองศาสตราจารยด์ร.บุญเชดิ ภญิโญอนนัตพงษ์ 
กรรมการทีป่รกึษาปรญิญานิพนธท์ีไ่ดใ้หค้าํปรกึษาและกรุณาใหข้อ้คดิเสนอแนะเพิม่เตมิทาํใหป้รญิญานิพนธ์
ฉบบัน้ีสมบรูณ์ยิง่ขึน้และสาํเรจ็ไปไดด้ว้ยด ีผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรณุา จงึขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอยา่งสงูไว ้ณ โอกาสน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณ  รองศาสตราจารยด์ร.กุลยา ตนัตผิลาชวีะ ประธานสอบปรญิญานิพนธ ์
และอาจารยด์ร.พฒันา ชชัพงศ ์กรรมการสอบปรญิญานิพนธ ์ทีใ่หค้วามกรณุาเสนอแนะเพิม่เตมิ ทาํให้
ปรญิญานิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ไปไดด้ว้ยด ีผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรณุา จงึขอกราบขอบพระคุณ เป็น
อยา่งสงูไว ้ณ โอกาสน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณ  คณาจารยส์าขาวชิาวทิยาการทางการศกึษาและการจดัการเรยีนรูทุ้กทา่น 
และ รองศาสตราจารย ์ดร.สริมิา ภญิโญอนนัตพงษ์ อาจารยท์ีป่รกึษาไดก้รณุาประสทิธิป์ระสาทวชิาความรู้
และประสบการณ์ทีด่มีคีุณคา่ยิง่กบัผูว้จิยั ทาํใหผู้ว้จิยัประสบความสาํเรจ็การศกึษาปรญิญามหาบณัฑติ
และขอขอบคณุเพือ่นนิสติปรญิญาโท รุน่พีนิ่สติปรญิญาเอกสาขาการศกึษาปฐมวยัทุกทา่นทีใ่หก้าํลงัใจ
ในการทาํปรญิญานิพนธต์ลอดมา 
 ขอกราบขอบพระคุณ  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.นพดล กองศลิป์ ดร.ดารารตัน์ อุทยัพยคัฆ ์
ดร.ปณัณวชิญ ์ ใบกุหลาบ ทีก่รณุาเป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบแบบทดสอบความสามารถทางดา้นการรบัรู้
ของเดก็ปฐมวยั และ อาจารยว์รางคณา กนัประชา อาจารยล์ะไม สหีาอาจ อาจารยก์ณกิาร ์พงศพ์นัธุส์ถาพร  
ทีก่รณุาเป็นผูเ้ชีย่วชาญดา้นการเขยีนแผนการจดักจิกรรมทีใ่ชส้ือ่ดว้ยภาพสญัลกัษณ์ 
 ขอกราบขอบพระคุณผูอ้าํนวยการโรงเรยีนสวสัดวีทิยา ทีอ่าํนวยความสะดวกในการทาํวจิยั
เป็นอยา่งด ีและขอขอบคุณนกัเรยีนชัน้อนุบาล 2 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2556 โรงเรยีนสวสัดวีทิยา 
สาํนกังานเขตวฒันา สงักดักรงุเทพมหานคร ทีใ่หค้วามรว่มมอืในการทาํวจิยัสาํเรจ็ลุล่วงเป็นอยา่งด ี
 คุณคา่และคณุประโยชน์ปรญิญานิพนธฉ์บบัน้ี ขอมอบเป็นเครือ่งบชูาพระคุณบดิามารดาที่
ไดอ้บรมเลีย้งดใูหค้วามรกัความอบอุน่ และขอกราบขอบพระคุณคณาจารยท์ุกทา่นทีไ่ดว้างรากฐานการศกึษา
อนัทรงคุณคา่ยิง่ใหแ้ก่ผูว้จิยัประสบความสาํเรจ็ 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ภมิูหลงั 
 ปรชัญาการศกึษาปฐมวยั ตามคูม่อืหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั พทุธศกัราช 2546 (สาํหรบั
เดก็อาย ุ3 – 5 ปี) มดีงัน้ี  “การศกึษาปฐมวยัเป็นการพฒันาเดก็ตัง้แต่แรกเกดิถงึ 5 ปี บนพืน้ฐานการอบรม
เลีย้งด ู และการสง่เสรมิกระบวนการเรยีนรูท้ีส่นองต่อธรรมชาต ิ และพฒันาการของเดก็แต่ละคน ตาม
ศกัยภาพ ภายใตบ้รบิทสงัคม - วฒันธรรมทีเ่ดก็อาศยัอยู ่ดว้ยความรกั ความเอือ้อาทร และความเขา้ใจ
ของทุกคน เพือ่สรา้งรากฐานคุณภาพชวีติใหเ้ดก็พฒันาไปสูค่วามเป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์ เกดิคุณคา่ต่อตนเอง
และสงัคม” ปฐมวยัเป็นวยัทีร่า่งกายและสมองของเดก็กาํลงัเจรญิเตบิโต เดก็ตอ้งการความรกั ความเอาใจใส ่
ดแูลอยา่งใกลช้ดิ เดก็วยัน้ีมโีอกาสเรยีนรูจ้ากการใชป้ระสาทสมัผสัทัง้หา้ ไดส้าํรวจ เล่น ทดลอง คน้พบ
ดว้ยตนเอง ไดม้โีอกาสคดิแกป้ญัหา เลอืก ตดัสนิใจ และอยูร่ว่มกบัผูอ้ืน่อยา่งมคีวามสขุ การจดัการศกึษา
ระดบัปฐมวยัมคีวามสาํคญัอยา่งยิง่ เพือ่ใหเ้ดก็พฒันาทุกดา้น ทัง้ดา้นรา่งกาย อารมณ์ จติใจ สงัคมและ
สตปิญัญาอยา่งสมดุล (คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  2547: 5 – 7)  
 เป้าหมายหลกัของการพฒันาเดก็ คอื การกระตุน้ใหเ้ดก็สามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพ แวดลอ้ม
ทีใ่กลต้วัเดก็เป็นสาํคญั เดก็เกดิกระบวนการเปลีย่นแปลง มกีารเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ ในดา้นการเคลื่อนไหว 
ความนึกคดิ ความรูส้กึ และอื่นๆ ในระดบัทีซ่บัซอ้นยิง่ขึน้ และต่อเน่ืองอยา่งไมส่ิน้สดุ (ไมเยอร.์  2533: 
26 – 28) สริมิา ภญิโญอนนัตพงษ์ (2553: 45) กล่าววา่ พฒันาการของมนุษยเ์ป็นกระบวนการเปลีย่นแปลง
ไปอยา่งมขี ัน้ตอน และเกดิอยา่งต่อเน่ืองตัง้แต่ปฏสินธจินเป็นเดก็และผูใ้หญ่ ซึง่ทฤษฎพีฒันาการทาง
สตปิญัญาของเพยีเจต ์(Piaget) ทีว่า่เดก็จะพยายามศกึษา และสาํรวจสิง่ต่างๆ รอบๆ ตวั ทัง้ทีเ่ป็นวตัถุ 
สิง่ของ เหตุการณ์และบุคคล การมปีฏสิมัพนัธก์บัสิง่เหล่านัน้ ทาํใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรูเ้กีย่วกบัสิง่ต่างๆ 
อย่างเป็นรปูธรรม แลว้พฒันาจนเรยีนรูส้ ิง่ทีเ่ป็นนามธรรมได ้ เป็นกระบวนการซมึซบัประสบการณ์ 
(Assimilation) ควบคูไ่ปกบักระบวนการปรบัโครงสรา้งสตปิญัญา (Accommodation) ตามสภาพแวดลอ้ม 
เพือ่ใหเ้กดิความสมดุลในโครงสรา้งความคดิ ความเขา้ใจ (Equilibration) พฒันาการทางสตปิญัญาที่
เกดิขึน้ในชว่งปฐมวยั เป็นรากฐานทีส่าํคญัอยา่งยิง่ในการพฒันาทางสตปิญัญาในระดบัต่อไป พฒันาการ
ของเดก็จะชา้หรอืเรว็ ขึน้อยูก่บัการทีเ่ดก็ไดม้ปีฏสิมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้มโดยใชป้ระสาทสมัผสัในการรบัรู้
สิง่ต่างๆ  
 การรบัรูข้องเดก็ปฐมวยั เป็นกระบวนการในการใชป้ระสาทสมัผสั ประกอบดว้ย ตา สาํหรบั
การมองเหน็ ห ูสาํหรบัการไดย้นิ จมกู สาํหรบัการดมกลิน่ ลิน้ สาํหรบัการชมิรส กาย สาํหรบัการ
สมัผสัทางกาย สมัผสัเหล่าน้ี จะกระตุน้เดก็ใหเ้กดิการรบัรูส้ ิง่ทีเ่ดก็มปีฏสิมัพนัธด์ว้ย เยาวพา เดชะคุปต์
(2536: 88) กล่าววา่ การรบัรู ้เป็นกระบวนการแปลความหมายของสิง่เรา้ทีม่ากระทบกบัประสาทสมัผสั 
ซึง่ม ีห ูตา จมกู ลิน้ และผวิหนงั โดยการแปลความหมายของสิง่ทีม่ากระทบสมัผสัขึน้อยูก่บัประสบการณ์ 
เป็นการสรา้งความหมายเกีย่วกบัสิง่นัน้ใหต้นเอง สอดคลอ้งกบั ชมุพร ยงกติตกุิล และคณะ (2529: 2) 
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รายงานการศกึษาสนบัสนุนวา่ การพฒันาคุณภาพของประชากร ตอ้งเน้นการสง่เสรมิการรบัรู ้ หรอื
การสรา้งความเขา้ใจใหก้บัเดก็ปฐมวยัอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม เพราะเดก็นํากรอบความคดิ ความรูส้กึ
และประสบการณ์มาใชใ้นการแปลความหมาย จากการเกีย่วขอ้งตดิต่อกบัสิง่แวดลอ้มผา่นกระบวนการ
รบัรูโ้ดยใชอ้วยัวะสมัผสัทีม่อียู ่สอดคลอ้งกบั สมบรูณ์ พรรณนาภพ และ ชยัโรจน์ ชยัอนิคาํ (2518: 329) 
กล่าววา่ การรบัรูเ้ป็นการกระทาํและปฏกิริยิาของเดก็ทีม่ต่ีอสิง่ต่างๆ ทีจ่ะขยายขอบขา่ยออกไปมากขึน้
ตามลาํดบัอายุ การรบัรู ้จงึถอืเป็นเครื่องมอืสาํคญัในการสรา้งโครงสรา้งของความรู ้ความเขา้ใจ มลีกัษณะ
เป็นขบวนวธิแีหง่การใชส้ตปิญัญา กุลยา ตนัตผิลาชวีะ (2543: 13 – 14) กล่าววา่ ความสามารถ ใน
การรบัรูจ้ากประสบการณ์จะทาํใหเ้ดก็เรยีนรูส้ ิง่ต่าง  ๆ รอบตวัและรูจ้กัตวัเอง การเรยีนรูเ้ป็นการเปลีย่นแปลง
พฤตกิรรมทีเ่ป็นผลจากประสบการณ์ แลว้มกีารบรูณาการในสมองทีท่าํใหเ้กดิ การเปลีย่นแปลงระบบ
ขอ้มลูทีไ่ดร้บัไปสูก่ารจาํ การสรา้งการรบัรูใ้หก้บัเดก็ดว้ยความตัง้ใจ การรูจ้กัความแตกต่างของบุคคล
แต่ละคน การถ่ายโยงประสบการณ์ สาํคญัชว่ยสรา้งความรูค้วามเขา้ใจใหเ้ดก็มากยิง่ขึน้และจาํไดน้าน 
ดงันัน้ การรบัรูจ้งึมคีวามสาํคญัในการนํามาใชเ้ป็นแนวปฏบิตัใินการเรยีนการสอนแก่เดก็ปฐมวยั เพราะ
เป็นขบวนวธิแีหง่การแกป้ญัหาและการสรา้งความเขา้ใจ โดยผา่นชอ่งทางของการรบัรูด้ว้ยประสาทสมัผสั
ทัง้หา้ รวมถงึกระบวนการคดิ ทาํใหเ้กดิเป็นการรบัรูอ้ยา่งมคีุณภาพ และ หรรษา นิลวเิชยีร (2535: 26; 
อา้งองิจาก Piaget. 1969) มคีวามเหน็วา่การรบัรูช้ว่ยพฒันาสตปิญัญาของเดก็ใหเ้พิม่มากขึน้ตามวุฒภิาวะ
ตอบสนองความกระตอืรอืรน้ใครรู่ใ้ครเ่รยีน และความตอ้งการใชค้วามสามารถทีเ่พิม่ขึน้ของเดก็ปฐมวยั 
โดยเดก็เริม่รูจ้กัใชค้วามคดิ การมมีโนภาพ และจนิตนาการสงูขึน้  
 การสง่เสรมิพฒันาการเดก็ปฐมวยัทางดา้นสตปิญัญา เพือ่ใหเ้ดก็เกดิความสามารถในการรบัรู ้
การเขา้ใจสิง่ต่างๆ การใชเ้หตุผล การแกป้ญัหา จาํเป็นตอ้งจดักจิกรรม เพือ่สรา้งประสบการณ์ทีส่าํคญั
ใหเ้กดิขึน้ในตวัเดก็ กลิฟอรด์ (Guilford) กล่าววา่ ความสามารถทางสมองของมนุษยแ์สดงเป็นไดอะแกรม
รปูแบบเชาวน์ปญัญาสามมติ ิ (Model of Intellectual Ability) อธบิายมติดิา้นเน้ือหาทีเ่ป็นวตัถุ หรอื
ขอ้มลูที ่ประกอบดว้ย ภาพ เสยีง สญัลกัษณ์ ภาษา และพฤตกิรรม มผีลต่อการเจรญิเตบิโดของสมอง
เดก็อาย ุ2 – 4 ปี ทาํใหม้กีารสรา้งเสน้ใยประสาทและจุดเชื่อมต่อหรอืซแีนปสเ์กดิขึน้มากมายประมาณ 
15,000 – 18,000 จุดเชื่อมต่อเดก็ทีม่เีสน้ใยประสาทและซแีนปส ์มากจะมคีวามฉลาดและความสามารถ
มากตามไปดว้ย (ศริกิาญจน์ โกสมุภ;์ และ ดารณ ีคาํวจันงั.  2551: 19) สอดคลอ้งกบั โบโน (Bono. 
2550: 51 – 53) กล่าววา่ การสง่เสรมิพฒันาการเดก็ปฐมวยันําไปสูค่วามสามารถทางสตปิญัญาของมนุษย์
ในการรบัรูแ้ละทาํความเขา้ใจความสามารถในการผสมผสานมติดิา้นเน้ือหา และดา้นปฏบิตักิารเขา้ดว้ยกนั 
เพราะขณะทีส่มองของเดก็รบัรูว้ตัถุหรอืขอ้มลู เดก็จะเกดิการคดิในรปูแบบต่างๆ โดยเน้นวธิกีารใชร้ปูภาพ 
จะชว่ยใหเ้กดิการรบัรูท้ีช่ดัเจนกวา่การใชว้ธิพีดูอธบิายเพยีงอยา่งเดยีว  
 ปจัจุบนัภาพสญัลกัษณ์เป็นสือ่ทีไ่ดร้บัความสาํคญัเพิม่มากขึน้ เดรยฟ์สัส ์(ทองเจอื เขยีดทอง.  
2548: 11; อา้งองิจาก Dreyfuss) กลา่วถงึ ภาพสญัลกัษณ์วา่ เป็นเครือ่งหมายแสดงถงึความคดิทีนํ่ามา 
ใชแ้ทนกนั มคีวามหมายเชน่เดยีวกบัตวัอกัษรทีใ่ชท้ัว่ไป และแสดงถงึเหตุผลอยา่งเป็นระบบ เพราะ
ขอ้จาํกดัในการใชภ้าษาทีเ่ป็นตวัอกัษร อาจทาํใหก้ารสือ่สารขอ้มลูเรื่องราวต่างๆ มคีวามผดิพลาด รวมถงึ
ความเจรญิกา้วหน้าทางเทคโนโลยกีารสื่อสารตอ้งอาศยัความสามารถในการแปลความเขา้ใจและหลกัไวยากรณ์
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ทางภาษานัน้ๆ ซึง่เป็นขอ้จาํกดัในการแลกเปลีย่นขา่วสาร สง่ผลใหก้ารใชภ้าพสญัลกัษณ์ มบีทบาท
แทนการใชภ้าษาทีเ่ป็นตวัอกัษรมากขึน้ สามารถพบเหน็ภาพสญัลกัษณ์ไดใ้นสถานทีส่าธารณะต่างๆ 
ทัว่ไป เชน่ เครือ่งหมายจราจรบนถนน ป้ายหา้มต่างๆ ในอาคารสถานทีร่าชการ ฯลฯ ทีต่อ้งการให้
ขอ้มลูสือ่สารเดน่ชดั แปลความหมายไดร้วดเรว็ ทาํความเขา้ใจไดถู้กตอ้งตรงกนั ดว้ยเหตุผลดงักล่าว 
ภาพสญัลกัษณ์ จงึมบีทบาทสาํคญัมากขึน้ไป ตามสภาวการณ์ของสงัคมโลกทีเ่ปลีย่นแปลงเขา้สูย่คุเทคโนโลยี
ขอ้มลูและการสื่อสารทีร่วดเรว็มกีารใชฐ้านความรูข้นาดใหญ่ทีข่ยายตวัอยา่งต่อเน่ืองจากสื่อและสภาพแวดลอ้ม
ทีอุ่ดมดว้ยขอ้มลูขา่วสารทีเ่กดิขึน้ทกุทีต่ลอดเวลา เบลลนักา และ แบรนด ์(Bellanca; & Brand.  2554: 
175 – 179) กล่าววา่ การศกึษาสากลชว่ยพฒันาคนใหม้คีุณภาพและสามารถปรบัตวัไดท้นักบัการเปลีย่นแปลง
ต่างๆ โดยตอ้งเน้นการพฒันาสมองและการเรยีนรูท้กัษะชวีติทีม่คีุณภาพ ตัง้แต่ระดบัปฐมวยั จาํเป็นตอ้ง
สง่เสรมิใหเ้ดก็เรยีนรูต่้อเน่ืองมากขึน้ เพื่อผสมผสานความรูเ้ทคโนโลย ีและกจิกรรม เพื่อใหเ้ดก็ไดร้บั
ประสบการณ์ทีห่ลากหลายและสมัพนัธก์บัชวีติของเดก็ 
 สือ่เป็นองคป์ระกอบหน่ึงทีส่าํคญัในการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หก้บัเดก็ปฐมวยั สื่อทีใ่ชภ้าพ
สญัลกัษณ์ เป็นเครื่องชว่ยนําความรูท้ีเ่ป็นขอ้มลูทีท่นัสมยั อาํนวยความสะดวกในการดาํรงชวีติประจาํวนั
ใหแ้ก่ เดก็ปฐมวยั เพราะช่วยใหเ้ดก็ไดร้บัประสบการณ์ตรงจากการเรยีนรูท้าํใหส้ิง่ทีเ่ป็นนามธรรม ซึง่
เขา้ใจยาก กลายเป็นรปูธรรมทีเ่ดก็เขา้ใจไดร้วดเรว็ และชว่ยใหเ้ดก็เกดิความสนุกสนานเพลดิเพลนิ (ชยัยงค ์
พรหมวงศ.์  2537: 126 – 128) สือ่ทีใ่ชภ้าพสญัลกัษณ์ใชป้ระกอบในการจดักจิกรรมสง่เสรมิพฒันาการ
แก่เดก็ปฐมวยั ซึง่ภาพสญัลกัษณ์จดัเป็นนวตักรรมใหมท่ีช่ว่ยสรปุความคดิ จนิตนาการออกมาเป็นขอ้มลู
ทีส่ ือ่สาร ไดส้รา้งระบบการถ่ายทอดทีม่คีวามเดน่ชดั แปลความหมายไดร้วดเรว็ ชว่ยสรา้งสรรคว์ตัถุ
ประดษิฐใ์หม ่และมปีระโยชน์ต่อวถิชีวีติความเป็นอยูข่องมนุษย ์สรา้งระบบการเรยีนรู ้สรา้งแนวคดิใหม่ๆ  
และสรา้งคา่นิยมทางความคดิทีง่ดงาม เชน่ ภาพสญัลกัษณ์ต่างๆ ในสถานีรถไฟฟ้า ทีแ่สดงภาพหา้ม
สบูบุหรี ่ภาพเตอืนประตูปิด ป้ายแสดงบนัไดเลื่อน ป้ายหอ้งสขุา เป็นตน้ การเปลีย่นแปลงของสงัคม
จากเดมิเขา้สูย่คุขา่วสารขอ้มลูและความกา้วหน้าทางเทคโนโลยดีงักล่าวทาํใหต้อ้งสง่เสรมิการรูจ้กัคดิ
อยา่งมวีจิารณญาณ เพื่อใหเ้ดก็สามารถเลอืกรบัและเลอืกใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะสม และมปีระโยชน์
อยา่งสงูสดุ อบุิกะ (Ibuka.  2554: 12 – 13) กล่าววา่ เดก็ปฐมวยัมคีวามสามารถแยกแยะสิง่ต่างๆ ได้
เกนิกวา่ทีผู่ใ้หญ่คดิ เดก็สามารถจดจาํรปูแบบของสิง่ใดสิง่หน่ึง โดยไมต่อ้งอาศยัเหตุผล เดก็ 2 ขวบ 
สามารถจดจาํและเรยีกชื่อของเครื่องหมายการคา้บรษิทัได ้ กุลยา ตนัตผิลาชวีะ (2551: 81) กล่าววา่ 
สือ่เป็นวสัดุทีม่คีวามสาํคญัต่อเดก็ปฐมวยั เสรมิสรา้งการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัเดก็ทีส่ดุ วสัดุ อุปกรณ์
ทีค่รนํูามาใชใ้หเ้ดก็สมัผสัจบัตอ้งดว้ยประสาทสมัผสัทัง้หา้นัน้ เดก็จะถ่ายทอดความรูส้กึสมัผสั สูก่ารเรยีนรู ้
สือ่จะทาํหน้าทีเ่ป็นตวักลาง และสิง่เรา้ทาํหน้าทีเ่ชื่อมสานขอ้มลูทีค่รตูอ้งการใหเ้ดก็เรยีนรูเ้กดิขึน้กบัตวัเดก็ 
โดยเฉพาะสือ่เสรมิประสบการณ์การเรยีนรูท้ีเ่ดก็สามารถหยบิเลอืกใชเ้องได ้โอลฟิลด ์(Olfield. 2551: 247) 
พบวา่ สือ่ทีใ่ชเ้ป็นภาพมคีวามเหมาะสมในการสง่เสรมิทางดา้นการรบัรูข้องเดก็ มรีปูภาพประกอบ และ
มเีรือ่งราวใหเ้ดก็ไดจ้นิตนาการรว่มไป เกรแฮม และ แคมป์ (Graham.; & Camp.  2545: 18 – 19) เสนอว่า 
การใชส้ญัลกัษณ์ตดิกาํกบัทีตู่เ้กบ็อุปกรณ์เครือ่งใชข้องเดก็ปฐมวยัแต่ละคนหรอืใชภ้าพแสดงรายละเอยีด
สิง่ของในกล่อง ชว่ยสง่เสรมิการแยกแยะความหมายและลกัษณะของสือ่ ควรสง่เสรมิใหเ้ดก็เหน็สิง่ของ
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แปลกใหมท่ีย่งัไมเ่คยเหน็ สอดคลอ้งกบั วรนาท รกัสกุลไทย (2554: 10) กล่าววา่ สื่อทีด่อียา่งหน่ึงคอื
สือ่ทีใ่ชภ้าพสญัลกัษณ์ เพราะแสดงความแตกต่าง จดจาํไดง้า่ย ชว่ยใหเ้ดก็เกดิความรูส้กึวา่ ตวัเองมี
ความหมาย และรูส้กึมสีว่นรว่มกบัสิง่แวดลอ้ม การใชส้ือ่จงึมคีวามสาํคญัและมบีทบาทต่อการจดักจิกรรม
การเรยีนการสอนของเดก็ปฐมวยั ภาพสญัลกัษณ์ต่างๆ สามารถนํามาคดัสรรตามกรอบแนวการสง่เสรมิ
การจดัประสบการณ์ทีด่แีละเหมาะสมใหก้บัเดก็ปฐมวยั เพือ่สง่เสรมิความสามารถทางดา้นการรบัรูใ้ห้
ผูเ้รยีนแปลความหมายภาพสญัลกัษณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมเีหตุผล  
 การจดักจิกรรมดว้ยสื่อทีใ่ชภ้าพสญัลกัษณ์ เป็นการจดักจิกรรมสาํหรบัเดก็ปฐมวยัทีเ่ปิดโอกาส
ใหเ้ดก็รูจ้กักบัภาพสญัลกัษณ์หลายๆ แบบเป็นสือ่กระตุน้ใหเ้ดก็รบัรูใ้นดา้นการแปลความหมาย และ
ดา้นเหตุผล ดว้ยการใชภ้าพสญัลกัษณ์ตามหน่วยการเรยีนในแต่ละสปัดาหโ์ดยยดึหลกัการจดักจิกรรม
ตามสาระการเรยีนรูใ้นหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั เชื่อมโยงเน้ือหาทีจ่ดักจิกรรมกบัสถานการณ์ทีม่อียูจ่รงิ 
โดยมุง่ใหเ้ดก็ปฐมวยัไดเ้รยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุข มโีอกาสพฒันาการคดิแกป้ญัหา เลอืก ตดัสนิใจ สื่อความหมาย 
และความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์โดยแนะนําภาพสญัลกัษณ์ การเปรยีบเทยีบภาพสญัลกัษณ์ทีม่คีวามหมาย
ใกลเ้คยีงกนั การวาดภาพต่อเตมิสญัลกัษณ์ และการประดษิฐภ์าพสญัลกัษณ์ ทีค่าํนึงถงึความสอดคลอ้ง
กบัธรรมชาตขิองเดก็ปฐมวยั 
 ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาความสามารถทางดา้นการรบัรูข้องเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดั 
กจิกรรมทีใ่ชส้ือ่ดว้ยภาพสญัลกัษณ์ โดยการจดักจิกรรม เพือ่สง่เสรมิความสามารถ ดา้นการแปลความหมาย 
และดา้นการใหเ้หตุผลแก่เดก็ปฐมวยัดว้ยภาพสญัลกัษณ์ทีม่คีวามหมาย และเป็นประโยชน์ เดก็สามารถ
ซมึซบั และเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตนเอง เกดิประสบการณ์ทีด่ต่ีอสิง่แวดลอ้มรอบตวั จากการจดั 
กจิกรรมดว้ยสื่อทีใ่ชภ้าพสญัลกัษณ์ทีม่คีวามหมายอยา่งงา่ย เป็นลกัษณะสากล มรีปูแบบสวยงาม กระตุน้
ดงึดดูความสนใจ สง่เสรมิความคดิและสามารถพบเหน็ไดท้ัว่ไปในชวีติประจาํวนั เพือ่พฒันาการรบัรู ้
ความเขา้ใจทีเ่กีย่วขอ้งกบัเดก็ปฐมวยัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 การศกึษาคน้ควา้ครัง้น้ี มจุีดมุง่หมายสาํคญั เพือ่ศกึษาความสามารถทางดา้นการรบัรูข้อง
เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมดว้ยสือ่ทีใ่ชภ้าพสญัลกัษณ์  โดยแยกเป็นจุดมุง่หมายเฉพาะ ดงัน้ี 
 1. เพือ่ศกึษาระดบัความสามารถทางดา้นการรบัรูข้องเดก็ปฐมวยั ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรม
ทีใ่ชส้ือ่ดว้ยภาพสญัลกัษณ์ 
 2. เพือ่เปรยีบเทยีบระดบัความสามารถทางดา้นการรบัรูข้องเดก็ปฐมวยั ก่อนและหลงัไดร้บั
การจดักจิกรรมทีใ่ชส้ือ่ดว้ยภาพสญัลกัษณ์ 
 
ความสาํคญัของการวิจยั 
 ผลการศกึษาการจดักจิกรรมดว้ยสือ่ทีใ่ชภ้าพสญัลกัษณ์ทีม่ต่ีอความสามารถทางดา้นการรบัรู้
ของเดก็ปฐมวยัจะเป็นขอ้มลูสาํคญั  และเป็นประโยชน์ทีจ่ะชว่ยคร ูพอ่แม ่ผูป้กครอง และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
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กบัเดก็ปฐมวยั ใชเ้ป็นแนวทางในการพจิารณาเลอืกกจิกรรม และวธิกีารในการสง่เสรมิความสามารถ
ทางดา้นการรบัรูข้องเดก็ปฐมวยั เพือ่ใหส้อดคลอ้งเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการศกึษาคน้ควา้ครัง้น้ี 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ นกัเรยีนชาย-หญงิ อายุ 5 – 6 ปี กาํลงัศกึษาในระดบั 
ชัน้อนุบาลปีที ่2 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2556 โรงเรยีนสวสัดวีทิยา สาํนกังานเขตวฒันา สงักดั
กรงุเทพมหานคร  
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
  กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ นกัเรยีนชาย-หญงิ อาย ุ5 – 6 ปี กาํลงัศกึษา
ในระดบัชัน้อนุบาลปีที ่2 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2556 โรงเรยีนสวสัดวีทิยา สาํนกังานเขตวฒันา 
สงักดักรงุเทพมหานคร โดยมขี ัน้ตอนในการเลอืกกลุ่มตวัอยา่งแบบหลายขัน้ตอน ดงัน้ี 
   1. สุม่อยา่งงา่ย (Simple Random Sampling) โดยใชห้อ้งเรยีนเป็นหน่วยการสุม่ 
ไดม้า 1 หอ้งเรยีน จากจาํนวน 2 หอ้งเรยีน 
   2. ผูว้จิยันําแบบทดสอบความสามารถทางดา้นการรบัรูข้องเดก็ปฐมวยัทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้
ไปทดสอบกบัเดก็ทัง้ 30 คน หลงัจากนัน้ ทาํการตรวจและใหค้ะแนนแลว้พจิารณาเลอืกเดก็ทีม่คีะแนน 
15 อนัดบัสดุทา้ย มาเป็นกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมดจาํนวน 15 คน 
 ตวัแปรท่ีศึกษา 
  1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ การจดักจิกรรมทีใ่ชส้ือ่ดว้ยภาพสญัลกัษณ์  
  2. ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่ ความสามารถทางดา้นการรบัรูข้องเดก็ปฐมวยั 
 ระยะเวลาในการทดลอง 
  การศกึษาในครัง้น้ี ทาํการทดลองในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2556 ระยะเวลาในการทดลอง 
8 สปัดาห์ๆ  ละ 3 วนัๆ ละครัง้ๆ ละ 40 นาท ีกลุ่มตวัอยา่งไดร้บัการทดลองทัง้สิน้ 24 ครัง้ 
 นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
  1. เดก็ปฐมวยั หมายถงึ นกัเรยีนชาย-หญงิ อาย ุ 5 - 6 ปี โรงเรยีนสวสัดวีทิยา 
สาํนกังานเขตวฒันา สงักดักรงุเทพมหานคร กําลงัศกึษาในระดบัชัน้อนุบาลปีที ่ 2 ภาคเรยีนที ่ 1 ปี
การศกึษา 2556 จาํนวน 15 คน 
  2. ความสามารถทางด้านการรบัรู้ของเดก็ปฐมวยั หมายถงึ การทีเ่ดก็ปฐมวยัเรยีนรู้
ประสบการณ์ต่างๆ และใหค้วามหมายขอ้มลูจากภาพทีผ่า่นประสาทสมัผสัดา้นการเหน็ โดยเดก็มกีารแปล
ความหมายของภาพสญัลกัษณ์ตามประสบการณ์ทีเ่ดก็เรยีนรู ้เกดิการสรา้งความหมาย และใหเ้หตุผล
เกีย่วกบัภาพสญัลกัษณ์นัน้ออกมา เป็นการบอกหรอือธบิายจากความรูค้วามเขา้ใจ เพือ่นําไปใชใ้นการเรยีนรู้
ต่อไป ซึง่ในการศกึษาครัง้น้ี มกีารแสดงพฤตกิรรมการรบัรู ้2 ดา้น คอื 
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   2.1 การแปลความหมาย หมายถงึ การทีเ่ดก็ปฐมวยับอกชือ่ภาพสญัลกัษณ์ หรอื
อธบิายความหมายของภาพสญัลกัษณ์ไดถู้กตอ้งตรงกบัความจรงิ 
   2.2 การให้เหตผุล หมายถงึ การทีเ่ดก็ปฐมวยัอธบิายเกีย่วกบัภาพสญัลกัษณ์ ตาม
สาเหตุความเป็นมาของการตดัสนิใจแปลความหมายนัน้ 
  3. การจดักิจกรรมท่ีใช้ส่ือด้วยภาพสญัลกัษณ์ 
    ภาพสญัลกัษณ์ หมายถงึ ภาพทีม่นุษยส์รา้งสรรคข์ึน้เป็นลกัษณะลดรายละเอยีด
จากสิง่ทีม่องเหน็จรงิไปสูอ่งคป์ระกอบในการมองขัน้พืน้ฐาน โดยทาํใหด้เูรยีบงา่ยขึน้ และมคีวามหมาย
ชดัเจน เป็นทีย่อมรบัอยา่งเป็นสากล แบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
    1. ภาพเลียนแบบ คอื ภาพทีม่าจากการเลยีนแบบธรรมชาต ิวตัถุ การกระทาํ 
เชน่ ภาพเมฆฝน เพือ่เลยีนแบบฝนจะตก ภาพคนเดนิ เพือ่เลยีนแบบการเดนิ เป็นตน้ 
    2. ภาพประดิษฐ ์ คอื ภาพทีม่นุษยค์ดิคน้ขึน้ มกีารเรยีนรูแ้ละยอมรบั เชน่ 
เครือ่งหมายคณติศาสตร ์เครือ่งหมายดนตร ีเครือ่งหมายการคา้ เป็นตน้ 
   ส่ือภาพสญัลกัษณ์ หมายถงึ สิง่ทีนํ่ามาใชเ้ป็นวสัดุ หรอืสือ่สิง่ของทีใ่ชใ้นการสอน
ภาษา ชว่ยใหก้ารเรยีนบรรลุวตัถุประสงคห์รอืเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้กระตุน้ใหเ้กดิการเรยีนรูด้ว้ยภาพสญัลกัษณ์
ทีม่คีวามหมายสมัพนัธก์บัตวัเดก็ ใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการจดักจิกรรมเสรมิประสบการณ์ เดก็เกดิการเรยีนรู้
จากการลงมอืปฏบิตัผิา่นประสาทสมัผสัทัง้หา้ 
     การจดักิจกรรมท่ีใช้ส่ือด้วยภาพสญัลกัษณ์ หมายถงึ กจิกรรมทีจ่ดัเพือ่เปิดโอกาส
ใหเ้ดก็รูจ้กักบัภาพสญัลกัษณ์ โดยในแต่ละสปัดาห ์แบ่งการจดักจิกรรมเป็น 3 วนั ในวนัทีห่น่ึง ครกูาํหนด
และจดัตรยีมเน้ือหาทีส่อดคลอ้งกบัหน่วยการเรยีนในเรื่องนัน้ๆ มาสนทนาพดูคุย สาธติ อภปิราย ซกัถาม 
ใหเ้ดก็ไดใ้ชท้กัษะประสาทสมัผสัทัง้หา้ โดยเดก็เริม่ดจูากภาพจรงิ แลว้ดภูาพสญัลกัษณ์ เพื่อเปรยีบเทยีบ
ภาพทัง้ 2 แบบ ในวนัทีส่อง กจิกรรมเกมการศกึษา ใชส้ือ่เป็นภาพสญัลกัษณ์ในจบัคูภ่าพจรงิ และภาพ
สญัลกัษณ์แบบเดยีวกนั เดก็ฝึกการสงัเกต การคดิอธบิายใหเ้หตุผล ในวนัทีส่าม กจิกรรมสรา้งสรรค์
ประดษิฐภ์าพสญัลกัษณ์เป็นกลุ่มดว้ยการวาดภาพ จากนัน้เดก็นําเสนอผลงาน โดยเล่าเรือ่งราว จาก
ผลงานทลีะกลุ่มจนครบทุกกลุ่ม ซึง่ในแต่ละวนั ประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอน ดงัน้ี 
    1. ขัน้นํา ครนํูาเขา้สูบ่ทเรยีนดว้ยกจิกรรมตามความเหมาะสม โดยเลอืกกจิกรรม
ใดกจิกรรมหน่ึง ดงัน้ี การท่องคาํคลอ้งจอง การรอ้งเพลง การใชป้รศินาคาํทาย เพื่อกระตุน้ใหเ้ดก็เกดิ
ความสนใจและมคีวามพรอ้มก่อนเขา้สูก่จิกรรม 
    2. ขัน้ดาํเนินกจิกรรม 
     2.1 ครสูรา้งขอ้ตกลงในการทาํกจิกรรม เพือ่ความถูกตอ้งและเป็นระเบยีบ 
โดยครอูธบิายใหเ้ดก็ฟงัตามขัน้ตอนของกจิกรรมในแต่ละวนั 
     2.2 ครสูาธติการใชส้ือ่ทีเ่ป็นภาพสญัลกัษณ์ประกอบการจดักจิกรรม ในแต่ละวนั 
ใหเ้ดก็ไดร้ว่มอภปิรายแสดงความคดิเหน็ และกระตุน้เดก็โดยใชค้าํถาม เพือ่ใหเ้ดก็เกดิการรบัรูเ้กีย่วกบั
ภาพ และเปรยีบเทยีบเรือ่งราวในกจิกรรมทีเ่ดก็เขา้รว่ม  
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    3. ขัน้สรปุ เดก็และครรูว่มกนัสรปุ ความหมายและประโยชน์ของภาพสญัลกัษณ์
นัน้ๆ หลงัจากการจดักจิกรรม  
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
         
         
         

การจดักจิกรรมทีใ่ชส้ือ่ 
ดว้ยภาพสญัลกัษณ์ ของเดก็ปฐมวยั 

ความสามารถทางดา้นการรบัรู ้

 
            

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
 
สมมติุฐานในการวิจยั 
 เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมทีใ่ชส้ือ่ดว้ยภาพสญัลกัษณ์ มคีวามสามารถทางดา้นการรบัรู้
สงูขึน้ 
 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และไดนํ้าเสนอตามหวัขอ้
ต่อไปน้ี 
  1. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบัรูข้องเดก็ปฐมวยั 
   1.1 ความหมายของการรบัรู ้
   1.2 กระบวนการรบัรู ้
   1.3 องคป์ระกอบทีม่ผีลต่อการรบัรู ้
   1.4 พฒันาการทางการรบัรูข้องเดก็ปฐมวยั 
   1.5 แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบัรู ้
   1.6 แนวทางในการสง่เสรมิการรบัรูข้องเดก็ปฐมวยั 
   1.7 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบัรูข้องเดก็ปฐมวยั 
  2. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชภ้าพสญัลกัษณ์ 
   2.1 ความหมายของภาพสญัลกัษณ์ 
   2.2 ความสาํคญัของการใชภ้าพสญัลกัษณ์ 
   2.3 ประเภทของการใชภ้าพสญัลกัษณ์ 
   2.4 การจดัประสบการณ์ดว้ยภาพสญัลกัษณ์ 
   2.5 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชภ้าพสญัลกัษณ์ 
  3. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชส้ือ่ 
   3.1 ความหมายของสือ่ 
   3.2 ความสาํคญัของสือ่ 
   3.3 ประเภทของสือ่ 
   3.4 การจดัประสบการณ์ทีใ่ชส้ือ่ดว้ยภาพสญัลกัษณ์ 
   3.5 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสือ่ทีใ่ชภ้าพสญัลกัษณ์ 
 
1. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการรบัรูข้องเดก็ปฐมวยั 
 1.1 ความหมายของการรบัรู้ 
  พชัร ีสวนแกว้ (2545: 40) การรบัรู ้หมายถงึ กระบวนการทีเ่ดก็นําเอาสิง่ทีต่นไดย้นิ ได้
เหน็ ไดส้มัผสั ไดช้มิ ไดก้ลิน่ จากสิง่เรา้ภายนอกรอบตวั เขา้มาจดัระเบยีบและใหค้วามหมายเกดิเป็น
ความรูค้วามเขา้ใจขึน้ 
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  แสงเดอืน ทวสีนิ (2545: 143) การรบัรู ้หมายถงึ การทีม่นุษยนํ์าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากความรูส้กึ
สมัผสั ซึง่เป็นขอ้มลูจากประสาทสมัผสัทัง้หา้ คอืตา ห ูจมกู ลิน้ กายสมัผสั มาจาํแนก แยกแยะ คดัเลอืก 
วเิคราะห ์ดว้ยกระบวนการทาํงานของสมองแลว้แปลสิง่ทีไ่ดอ้อกเป็นสิง่หน่ึงสิง่ใดทีม่คีวามหมาย เพือ่
นําไปใชใ้นการเรยีนรูต่้อไป  
  ซลิเวอรแ์มน (2545: 143) การรบัรู ้หมายถงึ การทีบุ่คคลสาํเหนียกและมปีฏกิริยิาตอบสนอง
ต่อสิง่เรา้ โดยผา่นระบบรบัสมัผสั มกีารตคีวามขา่วสารทีส่มองไดร้บั ขึน้อยูก่บัองคป์ระกอบต่างๆ ซึง่
ทาํใหแ้ต่ละคนรบัรูแ้ตกต่างกนัออกไป 
  แฮมเชค (กุลยา ตนัตผิลาชวีะ.  2543: 14; อา้งองิจาก Hamacheck. 1995: 199 – 200) 
การรบัรู ้เป็นการใหค้วามหมายสารสนเทศทีผ่า่นประสาทสมัผสัเขา้ไปสูโ่ครงสรา้งความรูใ้นสมอง เพื่อ
แปลความหมายของสิง่สมัผสัเป็นภาพในความคดิของคนๆ นัน้ และการรบัรูน้ี้มผีลทาํใหค้นแสดงออก
ถงึสิง่ทีร่บัรูต่้างกนั 
  เบอรน์สไตน์ (Bernstein.  1999: 72) การรบัรู ้คอื ขบวนการทีเ่กดิขึน้ภายหลงัจากทีส่ิง่เรา้
กระตุน้การรูส้กึและถูกตคีวามเป็นสิง่ทีม่คีวามหมายโดยใชค้วามรู ้ ประสบการณ์ และความเขา้ใจของ
บุคคล  
  ลติเติล้ (Little. 1999: 5) การรบัรู ้ เป็นลกัษณะสภาพแวดลอ้มทีม่ผีลกระทบต่อสรรีวทิยา
ทางประสาทสมัผสัตามทีใ่ชโ้ครงสรา้งการรบัรูร้ว่มกนัของปรากฏการณ์ทางกาย ในการแปลความหมาย
ไปสูก่ารกระทาํ 
  รจัร ีนพเกตุ (2540: 1) การรบัรู ้คอื ขบวนการประมวลและตคีวามขอ้มลูต่างๆ ทีอ่ยู่
รอบๆ ตวัเราโดยผา่นอวยัวะรบัความรูส้กึ สิง่มชีวีติทุกชนิดจะมคีวามรูส้กึตอบโตต่้อสิง่ทีม่ากระตุน้ 
  ลกัษณา สรวิฒัน์ (2539: 63) การรบัรู ้คอื อาการสมัผสัทีม่คีวามหมายและเป็นการแปล
ความหมายหรอืการตคีวามแหง่การสมัผสัทีไ่ดร้บั ออกมาเป็นสิง่หน่ึงสิง่ใดทีม่คีวามหมายอนัเป็นทีรู่จ้กักนั
และเขา้ใจกนัอยา่งมเีหตุผล 
  เยาวพา เดชะคุปต ์(2536: 88) การรบัรู ้หมายถงึ กระบวนการแปลความหมายของสิง่เรา้
ทีม่ากระทบกบัประสาทสมัผสั ซึง่ม ีห ูตา จมกู ลิน้ และผวิหนงั การแปลความหมายของสิง่ทีม่ากระทบ
สมัผสัขึน้อยูก่บัประสบการณ์ เป็นการสรา้งความหมายเกีย่วกบัสิง่นัน้ใหต้นเอง 
 สรปุ การรบัรู ้หมายถงึ การนําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากความรูส้กึประสาทสมัผสัทัง้หา้ มาจาํแนก คดัเลอืก 
วเิคราะห ์แลว้แปลสิง่ทีไ่ดอ้อกเป็นสิง่หน่ึงสิง่ใดทีม่คีวามหมายเพือ่นําไปใชใ้นการเรยีนรู ้ซึง่การรบัรูน้ัน้
ตอ้งอาศยัประสบการณ์เดมิชว่ยในการแปลความหมายอยา่งมเีหตุผล 
 1.2 กระบวนการรบัรู้ 
  สวุร ีศวิะแพทย ์ (2549: 99) กระบวนการรบัรูเ้ป็นกระบวนการทีเ่กดิต่อเน่ืองจากการรูส้กึ 
เมือ่ประสาทรบัความรูส้กึไดร้บัการกระตุน้และสง่ผา่นขอ้มลูนัน้ไปยงัระบบประสาททีเ่กีย่วขอ้งเพือ่แปลความ 
มปีระสบการณ์หรอืความรูเ้ดมิเขา้มาเกีย่วขอ้งดว้ย อนัสง่ผลต่อการรบัรู ้ดงัภาพประกอบ 2 
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การรบัรู ้ระบบประสาท+ประสบการณ์เดมิ  
(การตคีวาม) 

อวยัวะรบัความรูส้กึ สิง่เรา้ 

ภาพประกอบ 2 กระบวนการรบัรูท้ีเ่กดิจากสิง่เรา้ 
 
 
  ปรยีาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2546: 148 – 149) กระบวนการรบัรู ้มสีว่นประกอบ ดงัน้ี 
   1. อาการสมัผสั หมายถงึ สิง่เรา้ทีผ่า่นเขา้มากระทบกบัอวยัวะรบัสมัผสัเพือ่ใหค้น
รบัรูโ้ดยมกีารแปลความหมายจากการสมัผสั ซึง่อาศยั เชาวน์ปญัญา การสงัเกตพจิารณา ความสนใจ
และความตัง้ใจ คุณภาพของจติใจในขณะนัน้ 
   2. การแปลความหมายจากการสมัผสั มาจากความชดัเจนในการดาํรงชวีติ และ
แสดงออกทางกริยิา ทา่ทาง คาํพดู 
   3. ความรูเ้ดมิหรอืประสบการณ์เดมิ คอื ความรู ้ความคดิ และการกระทาํทีเ่คยทาํ
ในอดตี มคีวามสาํคญัในการตคีวามหมายหรอืแปลความหมายจากการสมัผสั  
  สชุา จนัทรเ์อม (2544: 132) การรบัรูเ้ป็นกระบวนการทีเ่กดิแทรกอยูร่ะหวา่งสิง่เรา้และ
การตอบสนองต่อสิง่เรา้ ดงั ภาพประกอบ 2 
              
                          

RESPONSE 
(การตอบสนอง) 

PERCEPTION
(การรบัรู)้ 

STIMULUS 
(สิง่เรา้) 

 
 
 

ภาพประกอบ 3 กระบวนการตอบสนองทีเ่กดิจากการรบัรู ้
 
  เพราพรรณ เปลีย่นภู่ (2542: 113 – 115) กล่าววา่ การรบัรูเ้กดิขึน้จะตอ้งประกอบดว้ย
อวยัวะรบัการสมัผสั หรอืเรยีกอกีนยัหน่ึงวา่ เครือ่งรบั ไดแ้ก่ 
   1. อวยัวะรบัการสมัผสัภายนอก ประกอบดว้ย 
    1.1 ตา สาํหรบัการมองเหน็ 
    1.2 ห ูสาํหรบัการไดย้นิ 
    1.3 จมกู สาํหรบัการดมกลิน่ 
    1.4 ลิน้ สาํหรบัการชมิรส 
    1.5 กาย สาํหรบัการสมัผสัทางกาย 
   2. อวยัวะสมัผสัภายใน ประกอบดว้ย 
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    2.1 สมัผสัเกีย่วกบัการเคลื่อนไหว ทาํใหร้บัรูก้ารเคลื่อนไหวของอวยัวะต่าง  ๆภายใน
รา่งกาย มนุษยส์ามารถรบัรูไ้ดโ้ดยอาศยัประสาทสมัผสัในกลา้มเน้ือ เอน็ ขอ้ต่อ กระดกู 
    2.2 สมัผสัการทรงตวั ทาํใหร้บัรูเ้กีย่วกบัการทรงตวั มนุษยส์ามารถรบัรูไ้ดโ้ดย
อาศยัอวยัวะสมัผสัในชอ่งหดูา้นใน 
  รจัร ีนพเกตุ (2540: 3) การรบัรู ้มคีวามสมัพนัธก์บัการรูส้กึ (sensation) มากจนแยก
ความแตกต่างไดย้าก การรบัรูเ้ป็นขบวนการขัน้สงูขึน้ไปกวา่การรูส้กึ โดยทีก่ารเรยีนรู ้ประสบการณ์ 
แรงจงูใจ อารมณ์ ลว้นมผีลต่อการรบัรูท้ ัง้สิน้ ในขณะทีอ่วยัวะรบัความรูส้กึทาํงาน จะเกดิการรบัรูข้ ึน้
ดว้ย ดงัภาพประกอบ 4 
 
 

 
 
    

   
     
                
      
       

(กระแสประสาทขึน้สูส่มอง) 
สมองรบัสญัญาณหรอืเกดิการรูส้กึ     
  (การแปลความหมาย) 

การตคีวามหมายการรบัรู ้

(พลงังานหรอืขอ้มลูทีส่ง่เขา้ ไดแ้ก่ คลื่นแสง คลื่นเสยีง ฯลฯ)

อวยัวะรบัความรูส้กึ 

วตัถุหรอืเหตุการณ์ทีเ่ป็นจรงิ 

 
 

ภาพประกอบ 4 การแปลความหมายจากการรบัรู ้
 
 
  นวลศริ ิเปาโรหติย ์ (2536: 176) กระบวนการรบัรูเ้ป็นกระบวนการทีเ่กีย่วกบัการแปล
ความหมายของสิง่เรา้ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้กบัรา่งกายตลอดเวลา สิง่เรา้เหล่าน้ี บางชนิดเป็นสิง่เรา้ทีม่าจาก
สิง่ภายนอก บางชนิดเป็นสิง่เรา้ภายในตวัของมนุษย ์
 สรปุ กระบวนการรบัรู ้เป็นการทีบุ่คคลรบัรูส้ ิง่ต่างๆ  โดยผา่นสิง่เรา้ หรอืสือ่มกีารใชป้ระสบการณ์เดมิ
ชว่ยแปลความหมายของสิง่นัน้ออกมาเป็นความรูค้วามเขา้ใจ  
 1.3 องคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการรบัรู้ 
  สวุร ีศวิะแพทย ์(2549: 99 – 100 ) กล่าวถงึองคป์ระกอบทีม่ผีลต่อการรบัรู ้ไดแ้ก่ 
   1. ความตอ้งการ (Needs) ทาํใหค้นเราเกดิความสนใจหรอือยากรู ้และกระตุน้ให้
เรารบัรูส้ ิง่นั ้
   2. ความเชื่อ (Beliefs) เป็นปจัจยัชีนํ้าใหค้นรบัรูใ้นสิง่ทีย่ดึถอืหรอืศรทัธานัน้ 
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   3. อารมณ์ (Emotions) อาจมอีทิธพิลต่อการรบัรู ้รวมถงึความเจบ็ปวดเป็นผลกระทบ
จากอารมณ์เช่นกนั 
   4. ความคาดหวงั (Expectations) ประสบการณ์ทีผ่า่นมายอ่มมผีลต่อการรบัรู ้
  ถวลิ ธาราโภชน์ และ ศรณัย ์ดาํรสิขุ (2547: 75 – 77) กล่าวถงึองคป์ระกอบทีม่อีทิธพิล
ต่อการรบัรู ้ไดแ้ก่ 
   1. การใสใ่จ (Attention) เป็นเสมอืนกระบวนการเตรยีมพรอ้มทีจ่ะรบัรูข้องการกระทาํ
มุง่ไปยงัสิง่เรา้ โดยเริม่จากการปรบัตวัของอวยัวะรบัการรูส้กึอนัเป็นพฤตกิรรมทีนํ่าไปสูก่ารใสใ่จ เชน่ 
การใชส้ายตาเพง่มอง เป็นตน้ อนัประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 2 ประการ ไดแ้ก่ 
    1.1 ภาวะของผูร้บัรู ้ (State of the Perceiver) หมายถงึ สภาพของตวับุคคลที่
เป็นผูร้บัรูว้า่ขณะนัน้มสีภาพเป็นอยา่งไร ซึง่แตกต่างกนัตามลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
       1.1.1 ความตอ้งการ (Needs) เมือ่บุคคลเกดิภาวะการขาดสมดุลทีท่าํใหร้า่งกาย
ทาํงานไมป่กต ิหรอืการขาดทางจติใจและสงัคม ซึง่ความตอ้งการเหล่าน้ีจะมมีากหรอืน้อยในแต่ละคน 
       1.1.2 แรงจงูใจ (Motives) เป็นเหมอืนตวักระตุน้ใหบุ้คคลกระทาํหรอืมพีฤตกิรรม
ต่างๆ อยา่งมเีป้าหมาย 
       1.1.3 การคาดหวงั (Expectancy) การทีบุ่คคลมคีวามตอ้งการเป็นเสมอืนการนํา 
ไปสูแ่รงจงูใจทาํใหเ้กดิการคาดหวงั 
   1.2 คุณลกัษณะของสิง่เรา้ (Stimulus Characteristics) เป็นสิง่ทีบุ่คคลไดพ้บ ไดรู้ส้กึ 
อาจพจิารณาได ้ดงัน้ี 
    1.2.1 ความเขม้ (Intensity) เป็นระดบัความหนกัเบาหรอืความเขม้จางของสิง่เรา้ 
อาจเป็นแสง ส ีเสยีง ทีเ่ป็นสว่นหน่ึงทีช่ว่ยใหบุ้คคลมกีารใสใ่จสิง่นัน้มากขึน้ 
    1.2.2 ขนาด (Size) สิง่เรา้ทีม่ขีนาดใหญ่มกัจะสรา้งความสนใจไดด้กีวา่สิง่เรา้ที่
มขีนาดเลก็ 
    1.2.3 ทาํตรงกนัขา้มหรอืทาํแปลกออกไป (Contrast) การทาํสิง่หน่ึงสิง่ใด ให้
ผดิแผกไปจากเดมิจะทาํใหเ้กดิการใสใ่จในสิง่นัน้ 
    1.2.4 การทาํซํ้า (Repetition) การทาํในสิง่นัน้บ่อยๆ หลายๆ ครัง้ 
    1.2.6 การเคลื่อนไหว (Movement) เป็นการทาํใหส้ิง่เรา้เปลีย่นแปลงหรอืเคลื่อนที่
ไปมา 
   2. ประสบการณ์เดมิ (Previous Experience) เป็นสิง่ทีบุ่คคลสะสมตัง้แต่เริม่เกดิ 
เป็นเครือ่งมอืทาํใหก้ารตคีวามจากการรูส้กึแจม่ชดัขึน้ ใชค้าดคะเนหรอืเตรยีมการเพือ่การรบัรู ้
   3. การเตรยีมการคดิและสถานการณ์หอ้มลอ้ม (Mental Set and Context) ประสบการณ์
ต่างๆ ทาํใหบุ้คคลเกดิความคาดหวงัในเหตุการณ์ทีจ่ะเกดิขึน้ในสิง่แวดลอ้ม จาํตอ้งตคีวามและรบัรูใ้น
สิง่เรา้ทีห่อ้มลอ้มอยู ่ดว้ยการวเิคราะห ์พจิารณา ไตรต่รอง อนัเป็นการเตรยีมการคดิทีจ่ะรบัรูต่้อสิง่เรา้
ต่างๆ อยา่งเหมาะสม 
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  ซลิเวอรแ์มน (2545: 143) กล่าวถงึ องคป์ระกอบทีม่ผีลต่อการรบัรู ้ไดแ้ก่ ประสาทรบัสมัผสั 
ธรรมชาตขิองสิง่เรา้ ประสบการณ์เดมิ ความคาดหวงัในขณะนัน้ ความสนใจ การจดัหมวดหมูข่องสิง่เรา้ 
ซึง่ทาํใหแ้ต่ละคนรบัรูแ้ตกต่างกนัออกไปแมว้า่จะมสีิง่เรา้เดยีวกนัและมกีารรบัรูต่้อสิง่เรา้เดยีวกนั แตกต่างกนั
ออกไปเมื่อสถานการณ์เปลีย่นแปลงไปดว้ย 
  สชุา จนัทรเ์อม (2544: 135) กล่าวถงึองคป์ระกอบของการรบัรู ้ไดแ้ก่ 
   1. การจดัหมวดหมูข่องวตัถุทีเ่ป็นสิง่เรา้ กลุ่มเกสตลัท ์(Gestalt Psychologist) โดย 
เวอรไ์ธมเ์มอร ์(Wertheimer) โคหเ์ลอร ์(Kohler) และ คอฟกา (Koffka) ใหค้วามสนใจกบัการรบัรูโ้ดย
มหีลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
    1.1 ความใกลช้ดิกนั (Nearness or Proximity) เป็นแนวโน้มทีจ่ะรบัรูส้ ิง่ทีใ่กลก้นั
ใหเ้ป็นภาพเดยีวกนั 
    1.2 ความคลา้ยคลงึกนั (Similarity) วตัถุทีป่รากฏคลา้ยคลงึกนั มกัจะถูกจดัอยู่
ในกลุ่มเดยีวกนั 
    1.3 ความต่อเน่ือง (Continuity) การรวมกลุ่มเกดิจากสิง่เรา้มทีศิทางไปทางเดยีวกนั 
    1.4 แบบต่อภาพ (Closure) ภาพทีใ่กลจ้ะสมบรูณ์หรอืขาดความสมบรูณ์ไปเพยีง
เลก็น้อย มแีนวโน้มต่อเตมิสว่นทีข่าดหายไปของภาพใหเ้กดิเป็นภาพทีส่มบรูณ์ 
    1.5 ภาพและพืน้ (Figure and Ground) ภาพ คอื วตัถุทีเ่ดน่ออกมาและทาํให้
รบัรูไ้ดก่้อนพืน้ซึง่อยูห่า่งออกไป ตามส ีขนาด รปูรา่ง และความเขม้ 
   2. คุณลกัษณะของผูร้บัรู ้มคีวามแตกต่างกนัไปในแต่ละคนตามอทิธพิลของสิง่ต่อไปน้ี 
    2.1 ประสบการณ์ (Experience) ประสบการณ์เดมิทาํใหก้ารรบัรูภ้าพ หรอืเหตุการณ์
ต่างๆ แตกต่างกนัไป 
    2.2 ความตอ้งการ (Needs) ถา้สภาวะรา่งกายตอ้งการสิง่ใดมากกจ็ะรบัรูส้ ิง่นัน้
ไดด้ ี
    2.3 อทิธพิลของสงัคม (Social Factor) สภาพความเป็นอยูข่องวฒันธรรมและ
สงัคม ทาํใหค้นแต่ละกลุ่มรบัรูใ้นสิง่ต่างๆแตกต่างกนัไป 
 สรปุ องคป์ระกอบทีม่ผีลต่อการรบัรู ้ ไดแ้ก่ การใสใ่จหรอืความตัง้ใจของบุคคลทีจ่ะรบัรูจ้าก
สิง่เรา้ภายใน และสิง่เรา้ภายนอก ซึง่มหีลกัเกณฑก์ารจดัหมวดหมูข่องวตัถุทีด่งึดดูการรบัรูข้องบุคคลได ้
รวมถงึประสบการณ์เดมิ สภาพแวดลอ้มของบุคคล 
 1.4 พฒันาการทางการรบัรู้ของเดก็ปฐมวยั 
  สวุร ีศวิะแพทย ์ (2549: 101 – 104) กล่าววา่ ทารกมกีารรบัรูต้ ัง้แต่ก่อนคลอด ซึง่เป็น
ชว่งแรกๆ ของชวีติ ถอืวา่เป็นสิง่ทีต่ดิตวัมาแต่กาํเนิดถูกกาํหนดโดยพนัธุกรรมทีม่ยีนี (Genes) เป็น
ตวัสง่ทอด ไดแ้ก่  
   1. การรบัรูห้น้าคนของทารก (Face Perception in Infant) มกีารศกึษาของแฟนซ ์
(สวุร ีศวิะแพทย.์  2549: 101 – 102; อา้งองิจาก Fantz, McConnell; & Phillipchalk.  1992: 126) 
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พบวา่ เดก็ทารกจอ้งมองภาพทีว่างอวยัวะต่างๆ บนใบหน้าทีเ่ป็นปกตมิากกวา่ภาพทีว่างอวยัวะบน
ใบหน้าต่างจากหน้าคนปกต ิแสดงวา่ ทารกมกีารตอบสนองต่อใบหน้าคนมาแต่กาํเนิด 
   2. กระบวนการเหน็ของทารก (Visual Processing in Infant) มกีารศกึษาทดลอง
กระบวนการเหน็ของทารกดว้ยแสงอนิฟราเรด เป็นตวักระตุน้ฉายแสงมาทีท่ารกนอนเมือ่เดก็มองตาม 
กลอ้งจะบนัทกึภาพกระบวนการรบัรูข้องทารก โดย มาแชล (สวุร ีศวิะแพทย.์  2549: 102 – 103; 
อา้งองิจาก Marshall, M. Haith;  McConnell; & Phillipchalk.  1992: 127) พบวา่ เดก็ทารกแรกเกดิ
มลีกัษณะการมองในสว่นโครงหรอืกรอบหน้า เมือ่ทารกอาย ุ7 สปัดาหจ์ะมปีระสบการณ์พอทีจ่ะรบัรูภ้าพ
ในสว่นรวมได ้หลงัจากนัน้เมื่อเดก็อายุ 9 เดอืน ทารกตอบสนองดว้ยการจอ้งทีต่าของแมบ่่อยขึน้ การรบัรู้
ดา้นการเหน็ของทารกไดร้บัอทิธพิลของประสาทสมัผสัดา้นการฟงั และการสมัผสัทางผวิหนงัจากมารดา
หรอืผูเ้ลีย้งดเูป็นสิง่เรา้ทีก่ระตุน้การรบัรูข้องทารก 
   3. การรบัรูค้วามลกึ (Perceiving Depth) มกีารศกึษาทดลองของกบิสนั และวอลค์ 
(สวุร ีศวิะแพทย.์  2549: 115 – 116; อา้งองิจาก Gibson; Walk;  Wade; & Tavris.  1998: 238) ดว้ย
เครือ่งมอืหน้าผาจาํลองทีม่พีืน้ปดูว้ยกระจกทาํใหม้องเหน็วา่มพีืน้เพยีงครึง่เดยีว สว่นทีเ่หลอืมองเหน็
ความลกึเหมอืนหน้าผาทีล่าดชนั โดยการใหม้ารดายนืเรยีกทารกอยูท่างดา้นลกึ พบวา่ เดก็บางสว่น
คลานออกไปหามารดาเมื่อสมัผสัวา่พืน้ใสทีล่กึลงไปมกีระจกรองรบัแสดงวา่ เดก็ใชก้ารสมัผสัและเชื่อ
ประสาทสมัผสัสว่นน้ีมากกวา่การมองเหน็อยา่งเดยีว  
  ซลิเวอรแ์มน (2545: 156 – 157) กล่าววา่ การรบัรูม้บีทบาทสาํคญัมากในการแสดง
พฤตกิรรม การรบัรูอ้าจมผีลสบืเน่ืองมาจากพนัธุกรรม และประสบการณ์ทีเ่กดิจากการเรยีนรู ้รวมถงึ
ตวัแปรอื่นทีม่ต่ีอพฒันาการทางการรบัรูข้องเดก็ปฐมวยั ดงัน้ี 
   1. ความคงทีข่องการรบัรู ้ (Perceptual constancy) มกีารศกึษาทดลองของ เซเลอร ์
และ เลโบวซิ (ซลิเวอรแ์มน.  2545: 157; อา้งองิจาก Zeigler; & Liebowitz.  1957) พบวา่ เดก็ 8 ขวบ
รบัรูว้ตัถุในลกัษณะทีเ่ลก็กวา่ขนาดวตัถุจรงิในระยะหา่ง 100 ฟุต แสดงวา่ การรบัรูค้วามคงทีข่องขนาด
พฒันาจากการเรยีนรู ้เดก็ตอ้งการสิง่เรา้ทีเ่ดน่ชดั 
   2. แบบแผนการรบัรู ้และการรบัรูค้วามลกึ (Perceptual Organization & Visual 
Perception of Depth) มกีารศกึษาทดลองของ โววลิล ์(ซลิเวอรแ์มน.  2545: 157; อา้งองิจาก Wohlwill. 
1960) พบวา่ แบบแผนของสิง่เรา้ทีส่ามารถรบัรูไ้ดห้ลายอยา่ง เดก็จะรบัรูภ้าพทีม่องเหน็ไดง้า่ยทีส่ดุ 
เดก็มคีวามลาํบากทีจ่ะหารปูซอ้นกนั เน่ืองจากการรบัรูท้างการมองเหน็เป็นการยดืเสน้ต่อเน่ืองและไมเ่หน็
สว่นทีเ่หลอื สว่นการรบัรูค้วามลกึของเดก็อาย ุ6 – 14 เดอืน ดว้ยเครือ่งมอืทีเ่รยีกวา่ วชิวล คลฟิ (visual cliff) 
ซึง่แสดงความลกึ หลอกเดก็จะไมก่ลา้คลานเขา้ไป แสดงวา่ เดก็มกีารรบัรูเ้กีย่วกบัความลกึ 
   3. การขาดสิง่เรา้ (Deprivation of Stimuli) มกีารศกึษาเดก็ตาบอดทีไ่ดร้บัการผา่ตดั
ใหใ้ชต้าไดป้กต ิเดก็ไมส่ามารถแยกแบบแผน รปูลกัษณะการรบัรู ้เดก็ไดร้บัการเรยีนรูเ้กีย่วกบัการฟงั 
การสมัผสั และการเหน็ แสดงวา่ การขาดสิง่เรา้ขดัขวางกระบวนการพฒันาการทางการรบัรูข้องเดก็ปฐมวยั 
(ซลิเวอรแ์มน.  2545: 157; อา้งองิจาก Santrock.  1997: 125) 
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  เพยีเจต ์(ชุมพร ยงกติตกุิล; เพญ็พไิล ฤทธาคณานนท;์ และ นิรมล ชยตุสาหกจิ. 2529: 
6 – 8; อา้งองิจาก Piaget.  1932.) กล่าวถงึ พฒันาการทางการรบัรูข้องเดก็ปฐมวยั ดงัน้ี 
   1. เดก็เกดิมาสูส่งัคมทีม่ขีา่ยเกีย่วขอ้งกบัคนอื่น ยอ่มมคีวามสมัพนัธก์นัตามฐานะ
ต่างๆ กระบวนการพฒันาทางสตปิญัญา ทาํใหเ้ดก็แสวงหาสื่อ และวธิกีารเกีย่วขอ้งสมัพนัธก์บับุคคล
อื่นวา่มสีิง่ใดเกดิขึน้อยา่งคงทีส่มํ่าเสมอและมองการกระทาํของตนเอง เป็นสือ่ในการรวบรวมประสบการณ์
เขา้ดว้ยกนั 
   2. เมือ่เดก็มมีโนทศัน์ของความคงทีต่่อสิง่ต่างๆ แลว้ บุคคลอื่นและสิง่รอบตวั เริม่
มสีว่นต่อการเรยีนรูแ้ละการรวบรวมประสบการณ์ของเดก็โดยตรง เดก็สนใจในการกระทาํของตนเอง
และรบัรูว้า่การกระทาํของผูอ้ื่นกส็าํคญั 
   3. ลาํดบัของการกระทาํและความคดิความเขา้ใจ ไดม้าจากการปฏสิมัพนัธใ์นระบบ
ความสมัพนัธซ์ึง่เดก็จดัตนเองเป็นผูก้ระทาํต่ออกีบุคคลเป็นรายเฉพาะไป การรกัษากฎของระบบความสมัพนัธ์
เป็นไปตามขอ้ตกลงของทัง้สองฝา่ย 
  4. การแยกแยะระหวา่งตนเองกบัผูอ้ื่นนัน้ เดก็ใชก้ารจดัตําแหน่งของตนตามระบบ
ความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลในสงัคม ซึง่เดก็ตอ้งทาํความเขา้ใจและผสมผสานกฎใหมใ่หเ้ขา้กบักฎเดมิ
ทีเ่คยเรยีนรูแ้ลว้ 
 สรปุ พฒันาการทางการรบัรูข้องเดก็ปฐมวยั พฒันาไปตามวยัต่างๆ  เป็นลาํดบัซึง่การรบัรูช้ว่งแรก  ๆ
ของชวีติถอืวา่ เป็นสิง่ทีต่ดิตวัมาแต่กาํเนิดถูกกาํหนดโดยพนัธุกรรม หลงัจากนัน้เกดิเป็นการรบัรูท้ีม่ผีล
มาจากประสบการณ์และองคป์ระกอบอื่นดว้ย 
 1.5 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการรบัรู้ 
  1.5.1 ทฤษฎพีฒันาการทางสตปิญัญา  
   เพยีเจต ์ (Piaget) ศกึษาเกีย่วกบัพฒันาการทางดา้นความคดิของเดก็ บนรากฐาน
ของทัง้องคป์ระกอบทีเ่ป็นพนัธุกรรม และสิง่แวดลอ้ม สริมิา ภญิโญอนนัตพงษ์ (2553: 43 – 45) กล่าวถงึ 
การสรา้งความรูผ้า่นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสิง่แวดลอ้มตามทฤษฎพีฒันาการทางดา้นสตปิญัญาของ เพยีเจต ์
(Piaget) นัน้ ปรากฏอยูใ่นตวัเดก็ตัง้แต่แรกเกดิ ความสามารถน้ีคอืการปรบัตวั (Adaptation) เป็นกระบวนการ
ทีเ่ดก็สรา้งโครงสรา้ง ทางความคดิ (Scheme) โดยการมปีฏสิมัพนัธโ์ดยตรงกบัสิง่แวดลอ้ม 2 ลกัษณะ 
คอื เดก็พยายามปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสิง่แวดลอ้มโดยซมึซบัประสบการณ์ (Assimilation) และปรบัโครงสรา้ง
สตปิญัญา (Accommodation) ตามสภาพแวดลอ้มเพือ่ใหเ้กดิความสมดุลในโครงสรา้งความคดิความเขา้ใจ 
(Equilibration) คอื ความสมดุลระหวา่งการรบัรูแ้ละประสบการณ์เก่าและใหมเ่ป็นกระบวนการคดิเกดิขึน้
ต่อเน่ืองตลอดเวลาทีเ่ป็นการรบัรูเ้รือ่งใหม ่แลว้นําไปสมัพนัธเ์ชื่อมโยงการรบัรูเ้ดมิ ทาํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง
ในความคดิและความเขา้ใจตามมา การปรบัโครงสรา้งสตปิญัญาเป็นกระบวนการควบคูไ่ปกบัการซมึซบั
ประสบการณ์ สิง่แวดลอ้มมอีทิธพิลชว่ยใหเ้ดก็เปลีย่นความคดิ ความเขา้ใจ และปรบัโครงสรา้งสตปิญัญา
ใหต้รงกบัสภาพแวดลอ้มของเขา ดงันัน้อตัราพฒันาการทางสตปิญัญาในตวัเดก็แต่ละคนแตกต่างกนั
ตามสภาพแวดลอ้มทีไ่ดร้บัและสิง่แวดลอ้มมอีทิธพิลต่อกระบวนการคดิของเดก็ เพราะเดก็จะเกดิการเรยีนรู้
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สิง่ต่างๆ โดยอาศยักระบวนการทาํงานของโครงสรา้งสตปิญัญา คอื กระบวนการปรบัเขา้สูโ่ครงสรา้ง 
(Assimilation) คอื การทีบุ่คคลไดร้บัประสบการณ์หรอืไดร้บัรูส้ ิง่ใหมเ่ขา้มาในสมองหรอืการทาํงานของ
ระบบประสาทในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคดิสามารถเปลีย่นแปลงได ้และกระบวนการปรบัขยายโครงสรา้ง 
(Accommodation) คอื การทีโ่ครงสรา้งทางสตปิญัญามอีทิธพิลต่อการแปลความ ประสบการณ์ทีไ่ดร้บั
ใหเ้ขา้กบัสิง่แวดลอ้ม โดยทีก่ระบวนการทัง้ 2 ทีก่ล่าวมาแลว้จะทาํงานรว่มกนัตลอดเวลา เพือ่ชว่ยรกัษา
ความสมดุล  
   การเรยีนรูข้องเดก็เป็นไปตามพฒันาการทางสตปิญัญา ซึง่จะมพีฒันาการไปตามวยั
ต่างๆ เป็นลาํดบัขัน้ ดงัน้ี (หรรษา นิลวเิชยีร.  2535: 31 – 33; อา้งองิจาก Piaget.  n.d.)   
    1. ขัน้ใชป้ระสาทสมัผสั (Sensorimotor Stage) ขัน้น้ีเริม่ตัง้แต่แรกเกดิถงึ 2 ปี 
พฤตกิรรมของเดก็ในวยัน้ีขึน้อยูก่บัการเคลื่อนไหวเป็นสว่นใหญ่ เชน่ การไขวค่วา้ การเคลื่อนไหว การมอง 
การด ูในวยัน้ีเดก็แสดงออกทางดา้นรา่งกายใหเ้หน็วา่มสีตปิญัญาดว้ยการกระทาํ เดก็สามารถแกป้ญัหาได ้
แมว้า่จะไมส่ามารถอธบิายไดด้ว้ยคาํพดู เดก็จะตอ้งมโีอกาสทีจ่ะปะทะกบัสิง่แวดลอ้มดว้ยตนเอง ซึง่ถอืว่า
เป็นสิง่จาํเป็นสาํหรบัพฒันาการดา้นสตปิญัญาและความคดิในขัน้น้ี มคีวามคดิความเขา้ใจของเดก็จะ
กา้วหน้าอยา่งรวดเรว็  
    2. ขัน้ความคดิก่อนปฏบิตักิาร (Preoperational Stage) ขัน้น้ีเริม่ตัง้แต่เดก็
อาย ุ2 – 7 ปี แบ่งออกเป็นขัน้ยอ่ย 2 ขัน้ คอื                                                                     
     2.1 ขัน้ก่อนเกดิสงักปั (Preconceptual Thought) เป็นขัน้พฒันาการของเดก็
อายุ 2 – 4 ปี เดก็เริม่มเีหตุผลเบือ้งตน้สามารถโยงความสมัพนัธร์ะหวา่งเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ หรอื
มากกวา่เป็นเหตุผลเกีย่วโยงซึง่กนัและกนั แต่เหตุผลของเดก็ยงัมขีอบเขตจาํกดัเพราะเดก็ยงัยดึตนเอง
เป็นศนูยก์ลางถอืความคดิตนเองเป็นใหญ่และมองไมเ่หน็เหตุผลของผูอ้ื่น ความคดิและเหตุผลของเดก็
วยัน้ี จงึไมค่อ่ยถูกตอ้งตามความเป็นจรงิ ความเขา้ใจต่อสิง่ต่างๆ อยูใ่นระดบัเบือ้งตน้ เชน่ เขา้ใจวา่
เดก็หญงิ 2 คน ชือ่เหมอืนกนัจะมทีุกอยา่งเหมอืนกนัหมด  
     2.2 ขัน้การคดิแบบญาณหยัง่รู ้นึกออกเองโดยไมใ่ชเ้หตุผล (Intuitive Thought) 
เป็นขัน้พฒันาการของเดก็อาย ุ4 – 7 ปี ขัน้น้ีเดก็จะเกดิความคดิรวบยอดเกีย่วกบัสิง่ต่างๆ รูจ้กัแยกประเภท 
ชิน้สว่นของวตัถุ เขา้ใจความหมายของจาํนวนเลข สามารถแกป้ญัหาเฉพาะหน้า รูจ้กันําความรูใ้นสิง่หน่ึง
ไปอธบิายหรอืแกป้ญัหาอื่น เดก็ไมส่ามารถวเิคราะหอ์ยา่งถีถ่ว้น การคดิหาเหตุผลของเดก็ขึน้อยูก่บั
สิง่ทีต่นรบัรู ้หรอืสมัผสัจากภายนอก 
    3. ขัน้ปฏบิตักิารคดิดา้นรปูธรรม (Concrete Operation Stage) เป็นขัน้พฒันาการ
ของเดก็อาย ุ7 – 11 ปี ขัน้น้ีเดก็จะสามารถสรา้งกฎเกณฑใ์นการแบ่งสิง่แวดลอ้มออกเป็นหมวดหมู ่เขา้ใจ
เหตุผล รูจ้กัการแกป้ญัหาสิง่ต่างๆ ทีเ่ป็นรปูธรรม เขา้ใจเกีย่วกบัเรือ่งความคงตวัของสิง่ต่างๆ ความสมัพนัธ์
ของสว่นยอ่ย สว่นรวม มคีวามสามารถในการคดิยอ้นกลบั การจาํมปีระสทิธภิาพสงูขึน้ สามารถจดักลุ่ม
หรอืจดัการไดอ้ยา่งสมบรูณ์ สนทนากบับุคคลอื่นและเขา้ใจความคดิของผูอ้ื่นไดด้ ี
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    4. ขัน้ปฏบิตักิารคดิแบบนามธรรม (Formal Operational Stage) เป็นขัน้พฒันาการ
ของเดก็อายุ 11 – 16 ปี พฒันาการทางสตปิญัญาและความคดิจะเริม่คดิแบบผูใ้หญ่ ความคดิแบบเดก็
จะสิน้สดุลง สามารถทีจ่ะคดิหาเหตุผลนอกเหนือไปจากขอ้มลูทีม่อียู ่
  1.5.2 ทฤษฎกีลุ่มเกสตลัท ์(Gestalt Psychology)  
   แนวคดิของนกัจติวทิยากลุ่มเกสตลัท ์ของ แมกซ ์เวอรไ์ธเมอร ์(Max Wertheimer) 
และผูร้ว่มกลุ่ม 3 ทา่น คอื เคอรท์ เลอวนิ (Kurt Lewin) เคอรท์ คอฟพก์า (Kurt Koffka) และ วอลฟ์แกง 
โคเลอร ์(Wolfgang, Kohler) กล่าวถงึ การเรยีนรูท้ีเ่หน็สว่นรวมมากกวา่สว่นยอ่ยเกดิจากประสบการณ์เดมิ 
ม ี2 ลกัษณะ ดงัน้ี (สรุางค ์โคว้ตระกลู.  2552: 198 – 204) 
    1. การรบัรู ้(Perception) หมายถงึการแปลความหมายหรอืการตคีวามต่อสิง่เรา้
ของอวยัวะรบัสมัผสัสว่นใดสว่นหน่ึงหรอืทัง้หา้สว่น ไดแ้ก่ ห ูตา จมกู ลิน้ และผวิหนงั และการตคีวามน้ี 
มกัอาศยั ประสบการณ์เดมิดงันัน้ แต่ละคน อาจรบัรูใ้นสิง่เรา้เดยีวกนัแตกต่างกนัได ้แลว้แต่ประสบการณ์ 
ทีเ่น้น "การรบัรูเ้ป็นสว่นรวมมากกวา่สว่นยอ่ย" สรปุเป็นกฎการเรยีนรูเ้รยีกกฎการจดัระเบยีบเขา้ดว้ยกนั 
(The Laws of Organization) ดงัน้ี 
     1.1 กฎแหง่ความแน่นอนหรอืชดัเจน (Law of Pragnanz) เมือ่ตอ้งการให้
มนุษยเ์กดิการรบัรู ้ในสิง่เดยีวกนั ตอ้งกาํหนดองคป์ระกอบขึน้ 2 สว่น คอื 
      1.1.1 ภาพหรอืขอ้มลูทีต่อ้งการใหส้นใจ เพื่อเกดิการเรยีนรูใ้นขณะนัน้ 
(Figure) 
      1.1.2 สว่นประกอบหรอืพืน้ฐานของการรบัรู ้(Background or Ground) 
เป็นสิง่แวดลอ้มทีป่ระกอบอยูใ่นการเรยีนรู ้
     1.2 กฎแหง่ความคลา้ยคลงึ (Law of Similarity) Max Wertheimer (ค.ศ. 1923) 
โดยใชเ้ป็นหลกัการในการวางรปูกลุ่มของการรบัรู ้เชน่ กลุ่มของ เสน้ หรอืส ีทีค่ลา้ยคลงึกนั หมายถงึ
สิง่เรา้ใดๆ กต็าม ทีม่รีปูรา่ง ขนาด หรอืสทีีค่ลา้ยกนั คนเราจะรบัรูว้า่ เป็นสิง่เดยีวกนั หรอืพวกเดยีวกนั 
     1.3 กฎแหง่ความใกลช้ดิ (Law of Proximity) สิง่ใด หรอืสถานการณ์ใดที่
เกดิขึน้ในเวลาต่อเน่ืองกนั หรอืในเวลาเดยีวกนั บุคคลจะเรยีนรู ้วา่ เป็นเหตุและผลกนั หรอืสิง่เรา้ใดๆ 
ทีอ่ยูใ่กลช้ดิกนั มนุษยม์แีนวโน้มทีจ่ะรบัรู ้สิง่ต่างๆ ทีอ่ยูใ่กลช้ดิกนัเป็นพวกเดยีวกนั หมวดหมูเ่ดยีวกนั 
     1.4 กฎแหง่การสิน้สดุ (Law of Closure) แมว้า่ สถานการณ์หรอืปญัหายงั
ไมส่มบรูณ์ บุคคลกจ็ะเกดิการเรยีนรู ้ไดจ้ากประสบการณ์เดมิต่อสถานการณ์นัน้ 
     1.5 กฎแหง่ความต่อเน่ือง (Law of Continuity) สิง่เรา้ทีม่ทีศิทางในแนว
เดยีวกนั ซึง่ผูเ้รยีนจะรบัรูว้า่เป็นพวกเดยีวกนั 
     1.6 กฎแหง่ความสมบรูณ์ (Law of Closer) สิง่เรา้ทีข่าดหายไปผูเ้รยีนสามารถ
รบัรูใ้หเ้ป็นภาพสมบรูณ์ไดโ้ดยอาศยัประสบการณ์เดมิ 
    2. การหยัง่เหน็ (Insight) หมายถงึ การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง โดยจะเกดิแนวความคดิ
ในการ เรยีนรูห้รอืการแกป้ญัหา ขึน้อยา่งฉบัพลนัทนัททีนัใด เกดิความคดิแวบขึน้มาในสมองทนัท ี
มองเหน็แนวทาง การแกป้ญัหาตัง้แต่จุดเริม่ตน้เป็น ขัน้ตอนจนถงึจุดสดุทา้ยทีส่ามารถจะแกป้ญัหาได ้
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  1.5.3 ทฤษฎแีหง่การรบัรู ้(A Theory of Perception)  
   ลติเติล้ (Graham, R. Little) กล่าวถงึ พืน้ฐานของการรบัรูว้า่ การรบัรูข้องมนุษย์
เกดิไดโ้ดยไมต่อ้งมกีารตระหนกัเป็นระดบัของการรบัรู ้2 ระดบั คอื การรบัรูใ้นทนัท ี(immediate perception) 
เป็นการรบัรูท้างรา่งกายตามกลไกทีเ่กดิขึน้ของระบบประสาทในสมองมนุษย ์และระดบัทีส่องคอื ระดบั
การแปลความหมาย (Interpretative level) เป็นระดบัของการกระทาํทีม่กีารรบัรูโ้ดยสมบรูณ์เขา้ใจได้
และเกีย่วขอ้งกบัปจัจยัทางจติวทิยา (Little, Graham R.  1999) ความแตกต่างของการรบัรูใ้นแต่ละบุคคล
เกีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบและการแปลความหมาย การจาํแนกเหตุการณ์ซึง่เกีย่วขอ้งกบัจติวทิยา ดงัน้ี 
    1. ความจรงิหรอืเหตุการณ์ทีเ่ป็นจรงิสามารถสรา้งไดแ้ละมอีทิธพิลต่อการรบัรู้
ขอ้มลูทีม่อียูข่องบุคคล 
    2. ประสาทสมัผสัไดร้บัอทิธพิลจากการรบัรูท้ีเ่กดิขึน้และเป็นผลจากความจรงิ 
    3. การแปลความหมายของสภาพการรบัรูท้างประสาทสมัผสัออกเป็น 2 สว่น 
สว่นแรกคอื ความเป็นจรงิ และสว่นทีส่อง คอื จติวทิยาซึง่เป็นความคดิทีม่คีวามสาํคญั และสมัพนัธก์นั
อยา่งยิง่ 
  1.5.4 จติฟิสกิส ์(Psychophysics) และทฤษฎกีารจบัสญัญาณ (The Signal Detection 
Theory) 
   กุสทาฟ เฟรคเนอร ์ (Gustav, Fechner) ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งพลงังานทีม่า
กระตุน้กบัการรบัรูใ้นเชงิปรมิาณ โดยใชส้ตูรทางคณติศาสตรศ์กึษาเรือ่งต่อไปน้ี (รจัร ีนพเกตุ.  2540: 
7 – 8; อา้งองิจาก Dember) 
    1. เทรชโฮลดส์มบรูณ์ (Absolute Threshold) หมายถงึ พลงังานทีน้่อยทีส่ดุที่
ทาํใหค้นเริม่รบัรูไ้ด ้เชน่ การมองเหน็ปรมิาณของตวักระตุน้ คอื แสงเทยีนทีเ่หน็ในระยะ 30 ไมล ์ใน
คนืทีม่ดืสนิท การรูร้สปรมิาณของตวักระตุน้ คอื น้ําตาล 1 ชอ้นชา ละลายในน้ํา 2 แกลลอน เป็นตน้ 
ซึง่ปรมิาณของตวักระตุน้ทีน่อกเหนือไปจากน้ีไมส่ามารถก่อใหเ้กดิการรบัรูข้ ึน้ได ้
    2. เทรชโฮลดอ์นุพนัธ ์ (Differential Threshold) หมายถงึ ความแตกต่างของ
พลงังานทีน้่อยทีส่ดุทีท่าํใหค้นรบัรูค้วามแตกต่างได ้ เชน่ มตุีม้น้ําหนกั 100 กรมั และมตุีม้เปรยีบเทยีบ
หนกักวา่ไดช้ดัทีน้ํ่าหนกั 105 กรมั เทรชโฮลดอ์นุพนัธ ์คอื 5 
   ทฤษฎกีารจบัสญัญาณของ เดมเบอร ์และ วอรม์ (Dember; & Warm) กล่าวถงึ การรบัรู้
ของมนุษยข์ึน้อยูก่บัตวัแปรทีส่าํคญั คอื (รจัร ีนพเกตุ.  2540: 21; อา้งองิจาก Dember; & Warm. 1979: 67) 
    1. ความฉบัไว (Sensitive) ของอวยัวะรบัความรูส้กึ 
    2. ความเขม้ (Intensity) ของพลงังานกระตุน้ 
   ความฉบัไวในการรบัรูเ้ป็นดชันีแสดงสมรรถนะในการรบัรูอ้นัเน่ืองมาจากประสทิธภิาพ
ของอวยัวะรบัความรูส้กึ ตามพลงังานกระตุน้ของตําแหน่งเทรชโฮลด ์เชน่ การจบัสญัญาณของคาํตอบ
ในทีท่ีม่เีสยีงดงั ผลคอื ถา้เสยีงและสญัญาณแตกต่างกนัชดัเจน และความดงัเหนือระดบัเทรชโฮลดม์าก 
การจบัสญัญาณจะไมม่ปีญัหา 
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 สรปุ ทฤษฎแีหง่การรบัรูม้หีลายทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง เพยีเจทอ์ธบิายขัน้ตอนกระบวนการปรบั
เขา้สูโ่ครงสรา้ง และกระบวนการปรบัขยายโครงสรา้งทาํงานรว่มกนัอยา่งสมดุลเกดิเป็นโครงสรา้งทาง
สตปิญัญา โดยมทีฤษฎกีลุ่มเกสตลัท ์อธบิายกระบวนการแปลความหมายหรอืการตคีวามต่อสิง่เรา้ ดว้ย
การใชอ้วยัวะรบัสมัผสัสว่นใดสว่นหน่ึงหรอืทัง้หา้สว่น เกดิเป็นการรบัรูท้ีม่ผีลมาจากประสบการณ์และ
องคป์ระกอบอื่นดว้ย 
 1.6 แนวทางในการส่งเสริมทางการรบัรู้ของเดก็ปฐมวยั 
  กุลยา ตนัตผิลาชวีะ (2542: 41 – 42) กล่าววา่ การจดัการเรยีนการสอนสาํหรบัเดก็ปฐมวยั
เป็นการสรา้งประสบการณ์การเรยีนรู ้ซึง่หมายถงึกระบวนการทีจ่ะทาํใหเ้ดก็รบัรู ้มทีกัษะปฏบิตั ิและ
เหน็ในสิง่ต่างๆ ทีค่รตูอ้งการใหรู้โ้ดยสอดคลอ้งกบัลกัษณะความใครรู่ใ้ครเ่รยีนของเดก็ ซึง่ลกัษณะของ
การจดัประสบการณ์มลีกัษณะเฉพาะทีส่าํคญั ดงัน้ี 
   1.  เดก็ตอ้งสมัผสัจบัตอ้งโดยตรงดว้ยตนเอง ไมว่า่จะเป็นประสบการณ์ในชัน้เรยีน
หรอืนอกชัน้เรยีน เป็นรายบุคคลหรอืรายกลุ่ม 
   2.  เดก็เป็นผูร้เิริม่ เป็นผูเ้ลอืกสิง่ทีต่นเองตอ้งการรบัรู ้
   3.  เน้ือหาหรอืสาระทีเ่รยีนรูม้คีวามหมาย เหมาะกบัอายขุองเดก็ 
   4.  ประสบการณ์เรยีนรูม้คีวามต่อเน่ือง 
   5.  สนบัสนุนและใหโ้อกาสในการใชภ้าษา การมปีฏสิมัพนัธด์ว้ยการสือ่สาร 
   6. สรา้งเสรมิประสบการณ์สมัพนัธก์บัผูอ้ืน่ เพือ่การแลกเปลีย่นประสบการณ์ และ
การสรา้งเสรมิกจิกรรมทางสงัคม 
   7. มกีารสรุปแนวความคดิและความรูจ้ากกจิกรรม มกีารสะทอ้นการเรยีนรูอ้ยา่งมี
ระบบวธิ ีและมกีารนําเสนอรว่มดว้ย 
  รตชิน พรียสถ ์(2543: 98) กล่าววา่ กจิกรรมสง่เสรมิการรบัรู ้มดีงัน้ี 
   1. การเล่านิทาน (Story Telling) การเล่านิทานเป็นสิง่จาํเป็นสาํหรบัเดก็ เดก็ปฐมวยั
จะสนใจและชอบหนงัสอืนิทาน การเล่าเรือ่งต่างๆ การเล่านิทานจงึเป็นการสง่เสรมิ การเรยีนรูเ้กีย่วกบั
ชวีติประจาํวนั เกดิความคดิตาม เขา้ใจและทาํใหเ้กดิความสนุกสนานดว้ยช่วยใหเ้ดก็เกดิความคดิ จนิตนาการ
ความคดิสรา้งสรรค ์ เชน่ นิทานทีม่ภีาพประกอบ นิทานจากประสบการณ์ นิทานจากภาพ นิทานจาก
จนิตนาการ ความคดิคาํนึงและใชข้อ้คดิเมือ่เล่านิทานจบแลว้เป็นการสอนเดก็ไปดว้ย  
    2. การสง่เสรมิสิง่แวดลอ้ม และพฒันาทกัษะดา้นคณติศาสตร ์เกมการศกึษา กจิกรรม
การเล่นทีม่กีฎเกณฑห์รอืกตกิาทีแ่น่นอน และผูเ้ล่นไดร้บัความรูไ้ปดว้ย เดก็จะไดร้บัความสนุกสนาน 
ฝึกความจาํ การสงัเกต ฝึกการใชเ้หตุผลและพฒันาสตปิญัญา ซึง่ไดแ้ก่ ภาพตดัต่อ เกมจบัคู ่เกมโดมโิน 
เกมลอตโต บลอ็ก เป็นตน้ 
    3. การสง่เสรมิสิง่แวดลอ้มและพฒันาทกัษะทางดา้นวทิยาศาสตร ์ธรรมชาตขิองเดก็ 
เดก็ไมอ่ยูน่ิ่งมกีารเคลื่อนไหวอยูต่ลอดเวลา มคีวามอยากรูอ้ยากเหน็และเดก็จะเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ ไดง้า่ย 
โดยเฉพาะเดก็ในวยั 3-6 ปี เดก็จะเล่นสมมตไิดต่้างๆ นาๆ อุปกรณ์การเล่นต่างๆ 
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  ศรวีไิล พลมณ ี (2545: 102) กล่าวถงึ แนวทางการสง่เสรมิการรบัรูว้า่ ควรคาํนึงถงึสิง่
ต่อไปน้ี 
   1. ใชภ้าษาสือ่สารจนเกดิสมัฤทธผิลกบัเดก็โดยพยายามใชท้ัง้ทา่ทาง น้ําเสยีง สหีน้า
เขา้ชว่ย เพราะสิง่เหล่าน้ีเป็นสว่นหน่ึงทีส่าํคญัในการสือ่สาร 
   2. การจดักจิกรรมเสรมิทกัษะดา้นต่างๆ เชน่ การจดักจิกรรมทาํอาหาร การประดษิฐ์
งานฝีมอืฯลฯ เพือ่เพิม่แหล่งเรยีนรูแ้ละทาํใหเ้หมอืนสภาพแวดลอ้มทีแ่ทจ้รงิมากยิง่ขึน้ 
  พชัร ีสวนแกว้ (2545: 81) กล่าวถงึ การสง่เสรมิความเขา้ใจทางการรบัรู ้ดว้ยการสนทนา
กบัเดก็และจดักจิกรรมทีช่ว่ยใหเ้ดก็รูจ้กัส ีวนัในสปัดาห ์คาํตรงขา้ม ฯลฯ เล่านิทาน หรอือ่านเรื่องจาก
หนงัสอืใหฟ้งัเพือ่ฝึกความสามารถในการฟงัของเดก็และเพิม่ความรูเ้รือ่งใหม่ๆ  อธบิายและสง่เสรมิให้
เดก็ซกัถาม สงัเกต จดัทาํเกมการศกึษาทีจ่ะฝึกใหเ้ดก็เหน็ความแตกต่าง เชน่ เกมจบัคู ่เกมเกา้อีด้นตร ีฯลฯ 
ฝึกใหเ้ดก็สงัเกตความแตกต่างมคีวามหมาย เชน่ ใหม้สีญัลกัษณ์ประจาํวสัดุ เครือ่งใชป้ระจาํตวัเดก็พรอ้มกบั
ชื่อนามสกุล หรอืเล่นเกมการศกึษา  
  สรปุ แนวทางในการสง่เสรมิทางการรบัรูข้องเดก็ปฐมวยั ตอ้งเป็นประสบการณ์ทีน่่าสนใจ 
สอดคลอ้งกบัพฒันาการเดก็ เปิดโอกาสใหเ้ดก็ลงมอืปฏบิตัจิรงิ และมคีวามหลากหลายยดืหยุน่ตาม
ความเหมาะสม 
 1.7 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการรบัรู้ของเดก็ปฐมวยั 
  งานวิจยัต่างประเทศ 
   จุง และ ซโีพลชา (Jung; & Seplocha.  2010: 20 – 25) กล่าวถงึ การพฒันารปูแบบ
การรบัรูข้องเดก็ปฐมวยั โดยการนําสือ่เทคโนโลยสีมยัใหมเ่ขา้มาชว่ยในการแลกเปลีย่นขอ้มลูความรู้
ความเขา้ใจรปูแบบการแบง่ปนัขอ้มลูกนัในเครอืขา่ยออนไลน์ทัว่โลก ครใูชเ้ทคโนโลย ีไมใ่ชเ่พือ่แทน
ประสบการณ์ลงมอืกระทาํ แต่เพือ่เพิม่ขยายเครือ่งมอืทีจ่ะใชก้บัเดก็ในการหาขอ้มลู แกป้ญัหา และความคดิ
รวบยอด ครจูงึสามารถสรา้งการรบัรูข้องเดก็ โดยใชส้ือ่ทางภาพเพื่อสรา้งประสบการณ์ทีไ่มอ่าจหาได้
ในหอ้งเรยีน เมือ่พจิารณาถงึครปูฐมวยัทีเ่ปลีย่นหอ้งการแสดงใหก้ลายเป็นรา้นพซิซ่า เดก็สว่นใหญ่จะ
เล่นบทบาทลกูคา้และพนกังานเสรฟิได ้แต่เดก็หลายคนไมเ่คยมปีระสบการณ์การทาํพซิซ่าหรอืรูว้า่ มี
อะไรในครวัรา้นพซิซ่า ในขณะทีจ่ดัทศันศกึษาไปยงัรา้นพซิซ่าใกล้ๆ  เป็นการทาํแคแ่วบเดยีว เดก็กย็งั
ตอ้งการทบทวนประสบการณ์เพือ่สรา้งความรู ้จงึควรใชย้ทูบูซึง่สามารถดไูดห้ลายๆ ครัง้ 
    บราวน์ (Brown.  2010: 24 – 28) ศกึษาวา่ การสง่เสรมิความสามารถทางการรบัรู้
ของเดก็ปฐมวยัดว้ยการจดักจิกรรม หอ้งงานเขยีนชว่ยกาํหนดเวลาในการเขยีนของเดก็ปฐมวยั ไมเ่น้น
งานทีท่าํสาํเรจ็ เน้นพฤตกิรรมในการเขยีน เดก็ไมต่อ้งทาํงานแต่ละชิน้ทุกวนั จงึสามารถเกบ็งานทีย่งั
ไมเ่สรจ็ไวใ้นแฟ้ม เพือ่ทาํต่อวนัรุง่ขึน้ และเมือ่ทาํเสรจ็หน่ึงชิน้ เดก็กจ็ะไดเ้ริม่งานเขยีนใหมอ่กี เรย ์และ 
ครฟีแลนด ์ใชก้ระบวนการเดยีวกนัน้ีในเดก็ทีโ่ตขึน้ ไดแ้ก่ การรา่ง การเรยีบเรยีง การแกไ้ข การนําเสนอ 
ซึง่ทัง้หมดเป็นวธิกีารทาํหนงัสอื แนวคดิน้ีชว่ยพฒันาการสอนทีเ่หมาะสม โดยแนะนําวา่ ในแต่ละวนั
เป็นโอกาสทีค่รจูะชว่ยสนบัสนุนการเขยีนหลากหลายแบบโดยมจุีดมุง่หมายทีแ่ตกต่างกนั ประสบการณ์
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การเขยีนชว่ยใหเ้กดิ ความยดืหยุน่ทางความคดิในการรบัรูท้ีจ่ะใชใ้นการเขยีนแบบไมเ่ป็นทางการสาํหรบั
งานเขยีนแรกๆ ไปสูก่ารเขยีนเป็นทางการ  
   คอนวาส และคณะ (Konvas; et al.  2005: 632 – 651) กล่าวถงึสมมตุฐิานดา้นยนี
และสิง่แวดลอ้มต่อความสามารถและความไรส้ามารถของเดก็ในดา้นต่าง  ๆประกอบดว้ยตวัอกัษร การออกเสยีง 
และความจาํ ถูกวจิยัขึน้ในองักฤษโดยใชก้ลุม่ตวัอยา่งของเดก็แฝดอาย ุ4 – 5 ปี 787คู ่ทัง้เพศเดยีวกนั 
และต่างเพศ อทิธพิลของสิง่แวดลอ้มสว่นใหญ่ขึน้อยูก่บัปจัจยัทีไ่มร่ว่มกนัเป็นเอกลกัษณ์ตามรายบุคคล 
อทิธพิลของยนีและสิง่แวดลอ้มทีส่ง่ผลต่อภาษาและการไรค้วามสามารถทางภาษาเหมอืนกนั ทัง้ในหญงิ
และชาย รวมถงึการอภปิรายอทิธพิลจากสภาพแวดลอ้มทีส่อดคลอ้งกบัหวัขอ้ดา้นธรรมชาตมิากกวา่
กระบวนการปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งแฝด 
   ฮลิการด์ และคนอื่นๆ (พชัร ีเจตน์เจรญิรกัษ์.  2537:17; อา้งองิจาก Hillguard; et al. 
1967: 363) อธบิายวา่ พฒันาการของเดก็ในการรบัรูจ้ะแปรผนัตามสิง่เรา้และความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
เดก็แต่ละคนจงึมชีว่งความสนใจต่อกจิกรรมเดยีวกนันานไมเ่ทา่กนั เป็นการยากทีจ่ะกาํหนดชว่งความสนใจ
ทีแ่น่นอนของเดก็ การรบัรูส้ ิง่ต่างๆ นัน้ เริม่แรกจากการรบัรูส้ ิง่ทีอ่ยูร่อบๆ ตวั และมคีวามสาํคญักบั
ตวัเดก็ก่อน เมื่อโตขึน้การรบัรูเ้กีย่วกบัสิง่ต่างๆจะขยายกวา้งขึน้และเกณฑใ์นการเลอืกรบัรูข้ ึน้กบัองคป์ระกอบ
หลายสิง่ เชน่ ความพอใจ ความตอ้งการ อารมณ์ เป็นตน้ 
  งานวิจยัในประเทศ 
   พรรณธดิา สายตา (2553: 50) ศกึษาทกัษะการรบัรูข้องเดก็ปฐมวยั ทีไ่ดร้บัการฝึก
สมาธก่ิอนกจิกรรมเสรมิประสบการณ์ กลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนชาย-หญงิ อายรุะหวา่ง 4 – 5 ปี จาํนวน 
40 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 20 คน ผลการศกึษาพบวา่ เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บั
การฝึกสมาธก่ิอนกจิกรรมเสรมิประสบการณ์ มทีกัษะการรบัรูส้งูขึน้อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติริะดบั .01 
   นภสั วรรณขนัธ ์ (2552: 62) ศกึษาผลของการใชร้ปูแบบกจิกรรมศลิปะเพือ่การเรยีนรู้
ทีม่ต่ีอการรบัรูส้ ิง่แวดลอ้มรอบตวัของเดก็ปฐมวยั กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนชาย-หญงิ อายรุะหวา่ง 5 – 6 ปี 
จาํนวน 15 คน ผลการศกึษาพบวา่ เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดัรปูแบบกจิกรรมศลิปะ เพือ่การเรยีนรู้
แบบศลิปะยํา้ และแบบศลิปะถ่ายโยงแลว้ มกีารรบัรูส้ ิง่แวดลอ้มรอบตวัโดยรวม และจาํแนกรายดา้นมี
คา่เฉลีย่สงูขึน้ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติริะดบั .01 และอยูใ่นระดบัดมีาก 
   ปิยกานต ์ปานอุไร (2552: 63) ศกึษาการรบัรูก้ารอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มของเดก็ปฐมวยั
ทีท่าํกจิกรรมโครงการ “ขา้ว” กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนชาย-หญงิ อายรุะหวา่ง 4 – 5 ปี จาํนวน 20 คน 
ผลการวจิยัพบวา่ เดก็ปฐมวยัก่อนการทาํกจิกรรมแบบโครงการและหลงัทาํกจิกรรมแบบโครงการ “ขา้ว” 
มกีารรบัรูก้ารอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยเดก็ปฐมวยัมี
การรบัรูก้ารอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม ดา้นการรบัรูก้ารอนุรกัษ์ตน้ไม ้ดา้นการรบัรูก้ารอนุรกัษ์น้ําและการรบัรู้
การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มทัว่ไป หลงัการทาํกจิกรรมสงูขึน้กวา่ก่อนการทาํกจิกรรม  
   พชัร ี เจตน์เจรญิรกัษ์ (2537: 70) ศกึษาความสนใจในการรบัรูข้องเดก็ปฐมวยัจาก
การใชเ้ทคนิคการเตรยีมเดก็ใหส้งบ (การเกบ็เดก็) กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนชาย – หญงิ อายุระหวา่ง 
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4 – 5 ปี จาํนวน 30 คน ผลการวจิยัพบวา่ เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมในวงกลมจากการใช้
เทคนิคการเตรยีมเดก็ใหส้งบ (การเกบ็เดก็) มคีวามสนใจในการรบัรูก้ารรว่มกจิกรรมสงูกวา่เดก็ปฐมวยั
ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมในวงกลมโดยใชว้ธิปีกต ิอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติริะดบั .01   
   รกัตวรรณ ศริถิาพร (2532: 56) ศกึษาความสามารถในการรบัรู ้ และเขา้ใจทศันะ
ของผูอ้ื่นของเดก็ปฐมวยัทีไ่ดเ้ล่นกจิกรรมการเล่นเพื่อคลายการยดึตนเองเป็นศนูยก์ลาง กลุ่มตวัอยา่ง
เป็นนกัเรยีนชาย – หญงิ อายรุะหวา่ง 5 – 6 ปี จาํนวน 65 คน ผลการวจิยัพบวา่ เดก็ปฐมวยัทีร่บัการจดั 
กจิกรรมการเล่นเพือ่คลายการยดึตนเองเป็นศนูยก์ลาง มคีวามสามารถในการรบัรูแ้ละเขา้ใจทศันะของ
ผูอ้ื่นสงูกวา่เดก็ปฐมวยัทีไ่มไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเล่นเพือ่คลายการยดึตนเองเป็นศนูยก์ลางอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติริะดบั .01   
   
2. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้ภาพสญัลกัษณ์ 
  2.1 ความหมายของภาพสญัลกัษณ์ 
  พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542 (2546: 1163) สญัลกัษณ์ หมายถงึ 
สิง่ทีก่าํหนดนิยมกนัขึน้เพือ่ใหใ้ชห้มายความแทนอกีสิง่หน่ึง  
  เดรยฟ์สัส ์(ทองเจอื เขยีดทอง.  2548: 11; อา้งองิจาก Dreyfuss) ภาพสญัลกัษณ์ หมายถงึ 
เครือ่งหมายแสดงถงึความคดิทีนํ่ามาใชแ้ทนกนัเชน่เดยีวกบัตวัอกัษรทีใ่ช ้และมรีะบบเหตุผล 
  วริณุ ตัง้เจรญิ (2526: 5) ภาพสญัลกัษณ์ คอื สือ่ความหมายทีแ่สดงนยัหรอืเงือ่นไขความคดิ 
เพือ่เป็นการบอกใหท้ราบถงึสิง่ใดสิง่หน่ึง ซึง่จะไปมผีลในทางปฏบิตัแิต่มผีลทางดา้นการรบัรู ้ความคดิ 
หรอืทศันคต ิ
  ทองเจอื เขยีดทอง (2548: 12) ภาพสญัลกัษณ์มคีวามหมาย 3 นยั ไดแ้ก่ 
   1.  สิง่ทีอ่อกแบบขึน้ใชเ้ป็นตวัแทนของสิง่ทีเ่ป็นนามธรรม 
   2.  สิง่ทีเ่ป็นนามธรรมมากาํหนดเป็นรปูธรรม 
   3.  การกาํหนดสิง่ทีเ่ป็นรปูธรรม 
   ศรเีรอืน แกว้กงัวาน (2548: 97) ใหค้วามหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาพสญัลกัษณ์ แยกประเภท
ไดเ้ป็น ดงัน้ี 
   1. ความหมายโดยอรรถ คอื ความหมายทีเ่ขา้ใจตรงกนัตามบญัญตัขิองภาษาศาสตร ์ 
   2. ความหมายโดยนยั คอื ความหมายทีผู่ร้บัฟงันําความรูส้กึนึกคดิสว่นตน ผสมกบั
ความหมายโดยอรรถ  
   3. ความหมายประกอบกบัอารมณ์ คอื แสดงความหมายออกมาตามอารมณ์ของคูแ่สดง 
   4. ความหมายโดยวติถารนยั คอืคาํเดีย่ว มคีวามหมายไดห้ลายอยา่ง ผูใ้ชค้าํชนิดน้ี
ตอ้งใชโ้ดยระมดัระวงั 
   5. ความหมายเน่ืองสถานการณ์ คอื ความหมายทีต่ดิพนักบัสถานการณ์ทีท่าํใหเ้กดิ
ความหมายนัน้ 
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  บนัลอื พฤกษะวนั (2522: 6) กล่าวถงึ ความหมายของภาพสญัลกัษณ์วา่ คอื สิง่ทีข่ดีเขยีน
อนัเป็นเครื่องหมายทีก่าํหนดขึน้ใชใ้นกลุ่มชนคลา้ยกบัภาษาตา  ซึง่เป็นสิง่ทีส่ามารถแสดงออกใหเ้หน็
ไดแ้ลว้เกดิความเขา้ใจกนัระหวา่งผูส้ ือ่และผูร้บั เชน่ สญัญาณธง สญัญาณไฟ หรอืรหสัต่างๆ เป็นตน้  
  คณะกรรมการกลุ่มผลติชุดวชิาภาษาเพือ่การสือ่สาร มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 
(2528: 155) ใหค้วามหมายของภาพสญัลกัษณ์วา่ ลกัษณะของสิง่ใดๆทีก่าํหนดนิยมกนัขึน้เอง ใหใ้ช้
แทนความหมายของอกีสิง่หน่ึง ในความหมายของ คาํวา่ ไซน์ (sign) และ ซมิบอล (symbol) ในกรณี
ทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ประเภท ไซน์ (sign) จะใชแ้ทนสิง่ทีแ่สดงความเป็นจรงิหรอืคุณลกัษณะต่างๆ ทีส่ามารถ
ใชแ้ทนความหมายและขอ้ความต่าง  ๆได ้ทีไ่มเ่ปลีย่นแปลง มคีวามคงที ่มคีวามเขา้ใจในสิง่ต่าง  ๆเหมอืนกนั 
สาํหรบัสญัลกัษณ์ ซมิบอล (symbol) เป็นสญัลกัษณ์ทีเ่ป็นสือ่แสดงถงึสิง่ทีเ่ป็นนามธรรม ไมม่ลีกัษณะ
เฉพาะเจาะจงหรอืตายตวั ท่าทาง หรอืรปูแบบของภาษาภาพ หรอืภาษาเขยีนทีไ่มไ่ดเ้ป็นทีย่อมรบักนั
โดยทัว่ไป ไมม่ลีกัษณะเฉพาะของความเขา้ใจในสว่นกลางหรอืภาษาสากล แต่ความเขา้ใจทีเ่กดิขึน้จะ
ขึน้อยูก่บัประสบการณ์ของคนแต่ละคนในลกัษณะทีเ่ป็นนามธรรม  
 สรปุ ภาพสญัลกัษณ์ หมายถงึ สิง่ทีแ่สดงถงึความคดิทีนํ่ามาใชแ้ทนตวัอกัษรอยา่งมรีะบบ
สิง่ทีอ่อกแบบนัน้ ใชเ้ป็นตวัแทนของสิง่ทีเ่ป็นนามธรรม รวมถงึทีเ่ป็นนามธรรมมากําหนดเป็นรปูธรรม 
 2.2 ความสาํคญัของการใช้ภาพสญัลกัษณ์  
  โอเกย ์ (Olgyay) (ทองเจอื เขยีดทอง. 2548: 14; อา้งองิจาก Olgyay) กล่าววา่ ภาพ
สญัลกัษณ์ เป็นสิง่ทีแ่สดงถงึความคดิทีนํ่ามาใชแ้ทนตวัอกัษรอยา่งมรีะบบการใชภ้าษาทีเ่ป็นตวัอกัษร
มขีอ้จาํกดัอยูม่าก มคีวามผดิพลาด ในขณะทีโ่ลกเจรญิกา้วหน้าทางเทคโนโลยกีารสือ่สารตอ้งอาศยั
ความสามารถในการแปลความเขา้ใจและหลกัไวยากรณ์ จงึเป็นขอ้จาํกดัในการแลกเปลีย่นขา่วสาร ความตอ้งการ
การใชส้ญัลกัษณ์แทนภาษา ซึง่งา่ยกวา่มคีวามจาํเป็นมากขึน้กวา่หลายเทา่  
  ศรเีรอืน แกว้กงัวาน (2548: 95) กล่าววา่ มนุษยต์อ้งสรา้งภาพสญัลกัษณ์ขึน้เพือ่ใหเ้กดิ
ประโยชน์ ดงัน้ี 
    1. เมือ่ตอ้งการแสดงความหมายในใจ ตอ้งสรา้งภาพสญัลกัษณ์ขึน้แทนความหมายนัน้  
    2. เป็นเครือ่งเรา้ดว้ยสญัลกัษณ์ใหพ้บเหน็เกดิความรูส้กึทางอารมณ์อยา่งลกึซึง้ และ
แสดงพฤตกิรรมตอบสนองสิง่เรา้นัน้  
    3. ถอ้ยคาํเป็นองคป์ระกอบหน่ึงทีส่าํคญัอยา่งยิง่ของระบบภาพสญัลกัษณ์  
    4. สิง่ทีไ่มใ่ชถ่อ้ยคาํกม็คีวามสาํคญัในระบบภาพสญัลกัษณ์  
    5. มภีาพสญัลกัษณ์กต็อ้งมคีวามหมายคูก่นั เพราะสิง่ใดเป็นสญัลกัษณ์สาํหรบัเรา
ต่อเมือ่เรารูว้า่ สิง่นัน้มคีวามหมายแทนอะไร 
  ศรยีา และ ประภสัร นิยมธรรม (2541: 91) กล่าววา่ การใชภ้าพสญัลกัษณ์ เป็นพฤตกิรรม
ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของมนุษย ์ และมนุษยเ์ทา่นัน้ทีส่ามารถเรยีนรูภ้าษาได ้ภาษาเป็นเครือ่งสือ่ความหมาย
ทีใ่ชแ้ทนสิง่ของ ความคดิ ความรูส้กึ     
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  คณะกรรมการกลุ่มผลติชุดวชิาภาษาเพือ่การสือ่สาร มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช
(2528: 119) กล่าวถงึความสาํคญัของภาพสญัลกัษณ์วา่ ตัง้แต่สมยัโบราณมา ก่อนทีจ่ะมภีาษาทีใ่ชถ้อ้ยคาํ
เกดิขึน้ มนุษยม์กีารตดิต่อสือ่สารในรปูแบบต่างๆ กนั มกีารสือ่ความหมายออกมาตามธรรมชาต ิซึง่
สามารถทาํใหค้นทัว่ไปเขา้ใจ การใชภ้าพสญัลกัษณ์ คอื การเขยีนภาพต่าง  ๆแทนคาํพดูใชแ้ทนความหมาย
ไดถู้กพฒันาเป็นขัน้ตอนตามลาํดบั มกีารเขยีนรปูภาพเพือ่ใชบ้อกทศิทางไปล่าสตัว ์ ไดแ้ก่ รปูลกูศร 
เป็นลกัษณะของภาษารปูภาพทีม่คีวามหมายโดยตรง (pictograph) เชน่ เขยีนภาพพระอาทติย ์หมายถงึ
พระอาทติย ์เป็นตน้ มวีวิฒันาการเขยีนภาษารปูภาพในลกัษณะของภาษาความคดิ (ideograph) แสดงถงึ
อารมณ์ ความรูส้กึ และความคดิไดล้กึซึง้กวา่ภาษาภาพแบบเดมิทีบ่อกเพยีงความหมายของคาํต่างๆ
เทา่นัน้  
  เลอสม สถาปิตานนท ์ (2536: 10) กล่าววา่ "ภาพเขยีนภาพหน่ึงมคีา่เท่ากบัคาํพดูแสนคาํ"  
และ "ภาพสญัลกัษณ์ภาพหน่ึงมคีา่เทา่กบัภาพเขยีนพนัภาพ" ภาพสญัลกัษณ์เป็นผลงานการสรา้งสรรค์
ของมนุษยท์ีต่อ้งเพยีรพยายามเสาะหาขอ้มลูแลว้ใชค้วามคดิความสามารถทางศลิปะสรา้งสรรคอ์อกมาจาก
นามธรรมใหเ้ป็นรปูธรรม มคีุณคา่ทางเน้ือหา มคีวามหมายทาํใหผู้พ้บเหน็เกดิจนิตนาการ อารมณ์ ความรูส้กึ 
 สรปุ ความสาํคญัของภาพสญัลกัษณ์ เป็นสิง่ทีส่ ือ่ความหมายเป็นสากลสามารถบ่งบอกประวตัศิาสตร์
และวฒันธรรม มมีลูคา่ทางเศรษฐกจิ ทาํใหเ้กดิคุณคา่ความงามความน่าเชื่อถอืเป็นการยกระดบัสุนทรยีะ
ทางสงัคม 
 2.3 ประเภทของการใช้ภาพสญัลกัษณ์ 
  เลอสม สถาปิตานนท ์(2536: 10 – 15) กล่าวถงึประเภทของภาพสญัลกัษณ์ ดงัน้ี 
   1. ภาพเหมอืน (Representation) หมายถงึ ภาพทีแ่สดงถงึสิง่ทีเ่รามองเหน็ และ
สงัเกตไดจ้ากสภาพแวดลอ้ม และประสบการณ์ 
   2. ภาพสญัลกัษณ์ (Symbolism) หมายถงึ มนุษยส์รา้งสรรคข์ึน้เป็นลกัษณะของ
สญัลกัษณ์แทนสิง่ทีเ่รามองเหน็จรงิโดยทาํใหด้งูา่ยขึน้และมคีวามหมายชดัเจนการยอ่หรอืสรปุภาพใน
ลกัษณะสญัลกัษณ์นัน้ ตอ้งการความเรยีบงา่ย และลดรายละเอยีดทีเ่หน็ จากสภาพจรงิ  
   3. ภาพนามธรรม (Abstract) คอื การลดรายละเอยีดจากสิง่ทีม่องเหน็ไปสูอ่งคป์ระกอบ
ในการมองขัน้พืน้ฐาน จะตอ้งเขา้ใจในโครงสรา้งขององคป์ระกอบต่างๆ ทีม่องเหน็ การวาดภาพเหมอืน 
ใหเ้หมอืนของจรงิมากเทา่ใด ความหมายของภาพจะอธบิายถงึสิง่ในภาพอยา่งเฉพาะเจาะจงเทา่นัน้ 
แต่ถา้วาดใหเ้ป็นภาพลกัษณะนามธรรม ภาพจะครอบคลุมและบง่ถงึความหมายโดยทัว่ไปอยา่งกวา้งๆ  
  เดรยฟ์สัส ์(ทองเจอื เขยีดทอง.  2548: 52; อา้งองิจาก Dreyfuss) กล่าวถงึ ภาพสญัลกัษณ์
วา่ม ี3 ประเภท ดงัน้ี 
   1. ภาพสญัลกัษณ์ทีเ่กดิจากการลอกเลยีนแบบ (Representational symbol) หมายถงึ 
สญัลกัษณ์ทีเ่ลยีนแบบธรรมชาตวิตัถุการกระทาํทาํใหเ้รยีบงา่ย โดยทาํเป็นภาพเงาดาํ  
   2. ภาพสญัลกัษณ์ทีเ่ป็นนามธรรม (Abstract symbol) หมายถงึ การนําสาระสาํคญั
มาเป็นรปูกราฟิก ทาํใหเ้ขา้ใจงา่ย โดยการออกแบบหรอืใชก้นัมานาน 
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   3. ภาพสญัลกัษณ์ทีม่นุษยค์ดิประดษิฐข์ึน้ (Arbitrary symbol) มนุษยค์ดิขึน้มกีารเรยีนรู้
และยอมรบั เครือ่งหมายทางดนตร ีเครื่องหมายทางคณิตศาสตร ์เครื่องหมายการคา้ 
 
  ทองเจอื เขยีดทอง (2548: 55 – 59) กล่าวถงึประเภทของภาพสญัลกัษณ์ ดงัน้ี 
   1. ภาพสญัลกัษณ์กฬีา เป็นภาพทีส่ามารถสือ่สารถงึกฬีาแต่ละชนิดไดโ้ดยไมต่อ้ง
อา่นชื่อกฬีา 
   2. ภาพสญัลกัษณ์การจราจร ทีเ่ป็นเครือ่งหมายหา้มคอื รปูวงกลมมเีสน้พาดเฉียง 
ทีเ่ป็นเครือ่งหมายเตอืน คอื ป้ายสามเหลีย่มและรปูขนมเปียกปนู 
   3. ภาพสญัลกัษณ์ทีแ่สดงบนหบีหอ่หรอืบรรจุภณัฑ ์ 
                  4. ภาพสญัลกัษณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขนสง่มวลชนทางบก หรอืสนามบนิ 
                  5. ภาพสญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นอาคารสาธารณะ และเครือ่งหมายภาพทางสถาปตัยกรรม 
                  6. ภาพสญัลกัษณ์ทางการสือ่สารเกีย่วกบัโทรทศัน์ วทิย ุคอมพวิเตอรแ์ละโทรศพัท ์
                  7. ภาพสญัลกัษณ์ทางศาสนาและความเชื่อ  
                  8. ภาพสญัลกัษณ์ดา้นความปลอดภยัทีใ่ชใ้นงานก่อสรา้ง โรงงานอุตสาหกรรมหรอื
สถานทีส่าธารณะ 
  ศรเีรอืน แกว้กงัวาน (2548: 95) กล่าวถงึ สญัลกัษณ์ ม ี2 ประเภท คอื  
   1. สญัลกัษณ์ภาษาถอ้ยคาํ (Verbal language) ไดแ้ก่ หมวดคาํพดู มหีลายทฤษฎี
พยายามอธบิายวา่ ภาษามนุษยเ์กดิขึน้ไดอ้ยา่งไร หมวดคาํเขยีน เกดิขึน้เมือ่มนุษยเ์จรญิขึน้ถงึขัน้ 
ตอ้งการสือ่ความรู ้ความคดิและ ประสบการณ์ของตน ใหแ้ก่คนรุน่หลงัเกดิมวีธิ ีใชอ้กัษรจดและการทอ่งจาํ  
   2. สญัลกัษณ์ไมใ่ชภ่าษาถอ้ยคาํ (Non Verbal language) คอื สญัลกัษณ์ทุกชนิด
ไมเ่ขา้อยูใ่นประเภทของสญัลกัษณ์ภาษาถอ้ยคาํ แบ่งตามลกัษณ์ทีแ่สดงออกไดเ้ป็นอากปักริยิา ดา้น
รา่งกาย วตัถุแวดลอ้ม ไดแ้ก่ สญัญาณ เครือ่งหมาย โลโก ้ ฯลฯ พฤตกิรรมแวดลอ้ม  
  จงชยั เจนหตัถการกจิ (2554: 4) กล่าววา่ ภาพสญัลกัษณ์ ไดแ้ก่ ไมก้างเขน ธรรมจกัร 
ครฑุ ธงชาตไิทย เป็นตน้ 
  คณะกรรมการกลุ่มผลติชุดวชิาภาษาเพือ่การสือ่สาร มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช
(2528: 156 – 168) กล่าวถงึ สญัลกัษณ์ทีใ่ชก้นัมาตัง้แต่สมยัโบราณ คอื การใชส้ญัญาณไฟ และสญัญาณควนั 
สญัญาณเสยีง การตกีลอง หรอืการรวัเกราะ การใชจ้งัหวะของนกหวดี สญัญาณไซเรน สญัญาณจราจร
มนุษยไ์ดใ้ชส้ญัญาณเหล่าน้ีเป็นสญัลกัษณ์ในการสื่อสารถงึกนั เป็นรปูแบบหน่ึงของอวจันภาษาทีส่ามารถ
เขา้ใจไดแ้ละเป็นภาษาสากล สือ่ความหมายใหแ้ก่มนุษยไ์ปในทศิทางเดยีวกนั สงัคมขยายตวัมากขึน้ 
การใชส้ญัลกัษณ์รว่มกนัในรปูแบบต่างๆ มคีวามจาํเป็นมากขึน้ นอกจากน้ี คอื สญัญาณธง สญัญาณ
มอืเปล่า สญัญาณภาษาใบ ้เป็นตน้ 
  โสภณาจ (2546: 3 – 8) กล่าวถงึ ประเภทของภาพสญัลกัษณ์ ดงัน้ี 
   1. รปูแบบจาํลองของวตัถุต่างๆ เชน่ ภาพผูห้ญงิ ภาพพาหนะ เป็นตน้ 
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   2. สิง่ทีเ่ป็นนามธรรม แสดงถงึ ภาพนึกคดิของวตัถุหรอืการกระทาํทีแ่สดงออกมา 
เชน่ เสน้คลื่นสองเสน้ หมายถงึ น้ํา  
   3. ภาพสญัลกัษณ์ ซึง่กาํหนดขึน้เอง ไมม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัวตัถุหรอืคอนเซป็ตท์ี่
แสดงออกมาเลย เชน่ เครื่องหมายในวชิาคณติศาสตร ์บวก ลบ เครือ่งหมายวรรคตอน เป็นตน้ 
   4. ภาพสญัลกัษณ์ทางสถติทิีแ่สดงปรมิาณ ดว้ยภาพทีง่า่ยและชดัเจน รวมถงึสญัลกัษณ์
ทีใ่สล่งบนแผนทีเ่พือ่ทีจ่ะแสดงขอ้มลูตามพืน้ทีท่างภมูศิาสตร ์
   5. ภาพสญัลกัษณ์ทีแ่สดงขัน้ตอนหรอืกระบวนการต่างๆ 
   6. ภาพสญัลกัษณ์ภาษารปูภาพสากล มคีวามเขา้ใจและเป็นทีย่อมรบัมากกวา่ตวัอกัษร 
เชน่ สญัลกัษณ์ในสถานทีต่่างๆ ถนน สนามบนิ โรงพยาบาล โรงงาน โรงเรยีน สญัลกัษณ์บนแพก็เกจ 
เสือ้ผา้ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้ 
 สรปุ ประเภทของภาพสญัลกัษณ์ สามารถแบ่งไดต้ามทีม่าของแนวคดิ ลกัษณะการนําไปใช้
ซึง่มลีกัษณะเป็นเอกภาพ เรยีบงา่ยและสรา้งความจดจาํไดง้า่ย 
 2.4 การจดัประสบการณ์ด้วยภาพสญัลกัษณ์ 
  กุลยา ตนัตผิลาชวีะ (2551: 107) กล่าววา่ เดก็วยั 3 – 5 ขวบ จะมพีฒันาการทางปญัญา
อยา่งรวดเรว็ มคีวามสามารถในการผจญกบัโลกภายนอก มคีวามสามารถในการสือ่สารทางวาจาทีด่ ี
และมคีวามคดิทีร่วดเรว็ พฒันาการทางภาษาทาํใหเ้ดก็สามารถสรา้ง รบัรูส้ ิง่ต่างๆ รอบตวัไดอ้ยา่งด ี 
เพยีเจต ์ (Piaget) กล่าวถงึพฒันาการทางสตปิญัญาของเดก็ชว่ง 3 – 5 ขวบ วา่เป็นชว่งของพฒันาการ
ก่อนการสรา้งมโนทศัน์ (Preconceptual Phase) หรอืก่อนปฏบิตักิาร พฒันาการทีส่าํคญัชว่งน้ี คอืภาษา
และสญัลกัษณ์ เดก็สามารถจาํแนกระหวา่งสญัลกัษณ์กบัภาษาได ้ แต่เป็นเพยีงการคดิอยา่งมเีหตุผล
ในระดบัพืน้ฐาน ไมส่ามารถอธบิายแงม่มุในเชงินามธรรมได ้แต่เดก็จะพฒันาความคดิดว้ยการเล่นสมมต ิ
เลยีนแบบ กระทาํตามไดค้ลา้ยจรงิ แต่ไมเ่หมอืนในความลุ่มลกึ เพราะเดก็ยงัไมจ่าํแนกสถานการณ์หน่ึง
ออกจากอกีสถานการณ์หน่ึงได ้เดก็จะรบัรูไ้ดเ้พยีงทศิทางเดยีว พฤตกิรรมการเรยีนรูข้องเดก็ก่อนวยัเรยีน 
เดก็เริม่พฒันาความคดิเชงิสญัลกัษณ์ได ้สามารถอธบิายความคดิเป็นสญัลกัษณ์ เสนอแนวคดิแลว้แสดง
ออกมาทางทา่ทางหรอืการเลยีนแบบ การแกป้ญัหา การจดจาํ การสงัเกต การจาํแนกเหตุการณ์ของเดก็
จะมมีากตามอาย ุการกระตุน้และแรงจงูใจของผูใ้หญ่เป็นสิง่สรา้งเสรมิการรบัรูท้ีด่ ีและมคีุณภาพสาํหรบัเดก็ 
ไดแ้ก่ การใหโ้อกาสเดก็ในการแสดงออกถงึความรูค้วามเขา้ใจประสบการณ์ทีไ่ดร้บัดว้ยการพดู การวาดภาพ 
ชว่ยใหเ้ดก็เกดิความชดัเจนในมโนทศัน์ของประสบการณ์ทีเ่ดก็ไดร้บัดว้ยการอธบิาย การยกตวัอยา่ง 
สนบัสนุนกาํลงัใจใหเ้ดก็ใชภ้าษาทีเ่หมาะในการบอกหรอือธบิายขอ้มลูต่างๆ ทีเ่ดก็ตอ้งการสือ่ สรา้งใย
เชื่อมโยงสารสนเทศทีเ่ป็นพืน้ฐานความรูข้องเดก็ดว้ยการใหเ้ล่านิทานเพื่อสรา้งการเชื่อมโยงความคดิ 
เอือ้อาํนวยใหเ้ดก็สะทอ้นประสบการณ์ทีเ่ดก็พบ  
  ศรยีา และ ประภสัร นิยมธรรม (2541: 160) กล่าววา่ กจิกรรมสาํหรบัเดก็ ระดบัความสนใจ
เป็นเกณฑอ์ยา่งดใีนการจดักจิกรรมสาํหรบัเดก็ เดก็เลก็สนใจสตัวต่์างๆ เทพนิยาย ตุ๊กตา รถยนต ์เรือ่ง
อภนิิหาร เป็นตน้ กจิกรรมทีจ่ดัควรดาํเนินไปตามความตอ้งการของเดก็ ดงัน้ี  
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   1. กจิกรรมแต่ละอยา่งจะตอ้งมจุีดมุง่หมายทีแ่น่นอน และการเลอืกกจิกรรมกจ็ะตอ้ง
สอดคลอ้งกบัความมุง่หมายนัน้ 
   2. มคีวามคดิรเิริม่ใหม้ากเทา่ทีจ่ะทาํได ้ เพือ่ใหก้จิกรรมนัน้เป็นทีส่นุกสนานเพลดิเพลนิ
แก่เดก็และไปเรา้ใหเ้ดก็มสีว่นในกจิกรรมและปรารถนาจะไดป้ระสบความสาํเรจ็ 
   3. พงึสาํรวจใหแ้น่ใจวา่ วสัดุทีใ่ชเ้หมาะกบัระดบัภาษาของเดก็ ศพัทใ์หม่ๆ  จะตอ้ง
สอนก่อนทีจ่ะนํามาใชใ้นบทเรยีน ทาํความคุน้เคยกบัคาํใหม่ๆ  ทีต่อ้งการใหจ้าํได ้และสามารถเขา้ใจ
ความหมายในหลายๆแงต่ามลกัษณะของการใช ้ 
   4. เลอืกรปูทีด่งึดดูความสนใจในการจดักจิกรรม เชน่ รปูจากนิตยสารสวยๆ ภาพ
จะตอ้งชดัเจนเลีย่งการใชภ้าพวาดทีค่ลุมเครอืและภาพทีไ่มน่่าสนใจทีถ่่ายเอกสารออกมา 
  นภเนตร ธรรมบวร (2549: 184) กล่าวถงึ บทบาทของครใูนการจดักจิกรรมดา้นการรบัรู้
และการใชส้ือ่ ดงัน้ี 
   1. ครคูวรจดัสิง่แวดลอ้มทีห่ลากหลายเพือ่สง่เสรมิพฒันาการโดยการเปิดโอกาสใหเ้ดก็
ไดอ้ภปิราย วาดรปู และเล่าเรือ่งในสิง่ทีต่นสนใจ 
   2. ครคูวรเปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดใ้ชก้ารเขยีน และการอา่นในวธิกีารทีม่คีวามหมาย
ต่อตวัเดก็ขณะทีเ่ดก็สาํรวจ และเรยีนรูเ้กีย่วกบัโลกรอบตวัโดยการจดัหากระดาษ ดนิสอ สมดุโทรศพัท ์
นิตยสารต่างๆ รวมตลอดถงึ วสัดุอุปกรณ์เกีย่วกบัการอา่นและการเขยีนไวท้ีม่มุบทบาทสมมต ิทัง้น้ีเพื่อ
สง่เสรมิใหเ้ดก็ไดเ้ล่นเลยีนแบบสิง่ทีเ่ดก็เหน็ในชวีติประจาํวนั 
   3. ครคูวรกาํหนดชว่งเวลาของการอา่นทีแ่น่นอน ตายตวัเป็นประจาํทุกวนั โดยอาจเชญิ
พอ่แม ่ผูป้กครองมาอา่นหนงัสอืใหเ้ดก็ฟงั ขณะเดยีวกนักค็วรจดัหาโอกาสในการพาเดก็ไปหอ้งสมดุ
โดยพยายามสง่เสรมิใหเ้ดก็เลอืก และยมืหนงัสอืดว้ยตนเอง 
   4. สง่เสรมิใหเ้ดก็ใชภ้าษาอืน่ๆนอกเหนือจากภาษาพดูในการแสดงออกซึง่ความตอ้งการ
และความรูส้กึของตนเอง เช่น ใชก้ารเคลื่อนไหว ดนตร ีศลิปะ และภาษาเขยีน เป็นตน้ เปิดโอกาสให้
เดก็ไดส้ื่อสารโดยผา่นการใชภ้าษาทีห่ลากหลายเพื่อช่วยใหเ้ดก็สามารถสือ่สารไดทุ้กรปูแบบ 
   5. เปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดต้คีวามหมายและแกป้ญัหาต่าง  ๆโดยผา่นนิทาน ภาพสญัลกัษณ์
และการสือ่สารแบบต่างๆ เพือ่เปิดโอกาสใหเ้ดก็เรยีนรูเ้กีย่วกบัตนเองและโลกรอบตวั สามารถจดัการกบั
ความเครยีดหรอืความวติกกงัวลของตนเอง ดว้ยเหตุน้ี ครจูงึควรสง่เสรมิใหเ้ดก็ตคีวามหมายของนิทาน 
ภาพสญัลกัษณ์ และการสือ่สารแบบต่างๆ ตามความเขา้ใจของตนผา่นกจิกรรมต่างๆ เชน่ การแสดงละคร
โดยใชหุ้น่มอื การวาดรปูบางตอนของนิทานทีป่ระทบัใจ  
   6. ครคูวรแนะนําคาํศพัทใ์หม่ๆ  ใหก้บัเดก็ เชน่ อาจชีใ้หเ้ดก็ตระหนกัในความเหมอืน
และความแตกต่างของคาํต่างๆ เชน่ คาํวา่ “นิทรา” กบัคาํวา่ “นอน” โดยครอูาจกระตุน้ใหเ้ดก็นําคาํศพัท์
ใหม่ๆ  มาใชใ้นการแต่งประโยคได ้
   7. ครคูวรสง่เสรมิใหเ้ดก็มสีว่นรว่มในการตกแต่งชัน้เรยีนโดยผา่นการใชภ้าษา เพือ่ 
ใหเ้ดก็เรยีนรูท้ีจ่ะมคีวามรบัผดิชอบต่อการอ่านและการเขยีนของตน เชน่ เมื่อครแูขวนป้าย “โรงพยาบาล” 
ซึง่เขยีนโดยเดก็ในมุมบทบาทสมมต ิเดก็รูส้กึภาคภมูใิจต่องานเขยีนของตนมาก 



 28 
 

   8. ครคูวรเปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดล้องผดิลองถูกในการเขยีน เมื่อเดก็เริม่เรยีนรูท้ีจ่ะเขยีน 
คาํ ตามเสยีงทีต่นไดย้นิ ครไูมค่วรไปแกค้าํทีเ่ดก็พยายามสะกด หรอืบอกวา่ “ผดิ”   
  คณะกรรมการกลุ่มผลติชุดวชิาภาษาเพือ่การสือ่สาร มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช
(2528: 75) กล่าวถงึแนวทางในการสง่และรบัสารทางภาษาของเดก็ ในแงข่องการรบัรูภ้าพ  
  ฉลองชยั สรุวฒันบรูณ์ (2515: 24) พบวา่ เดก็อนุบาลชอบภาพสมีากกวา่ภาพขาวดาํ 
ชอบภาพสหีลายสมีากกวา่ภาพสสีเีดยีว ชอบภาพประดษิฐห์ลายสมีากกวา่ภาพถ่ายหลายส ีและชอบ
ภาพเหมอืนจรงิแรเงามากกวา่ภาพเหมอืนจรงิลายเสน้  
  ชยัพร วชิชาวธุ (2524: 4) กล่าววา่ เดก็วยั 2 – 7 ขวบ มกีระบวนการคดิทีเ่ป็นมโนภาพ
มากกวา่จะคดิโดยใชภ้าษาถอ้ยคาํ ดงันัน้การเสนอสารดว้ยภาพใหแ้ก่เดก็วยัน้ี จะทาํใหเ้ขาสามารถโยง
ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาพต่างๆไดด้กีวา่การใชเ้ฉพาะภาษาถอ้ยคาํเทา่นัน้ อยา่งไรกต็ามเมือ่เดก็โตขึน้
จนสามารถใชภ้าษาเป็นสญัลกัษณ์แทนสิง่ต่างๆ ในการนึกคดิแทนทีก่ารใชม้โนภาพ เดก็จะสามารถ
เชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหวา่งสิง่ต่างๆ จากการรบัรูภ้าษาถอ้ยคาํทีเ่ป็นทัง้ภาษาพดูและภาษาเขยีนได้
กวา้งขวางมากขึน้ 
 สรปุ การสง่เสรมิการรบัรูโ้ดยการจดักจิกรรมทีใ่ชภ้าพสญัลกัษณ์เป็นกระบวนการ ซึง่จะชว่ย
ใหเ้ดก็ไดร้บัการฝึกฝนทกัษะทางดา้นการรบัรูแ้ละเป็นประโยชน์ในการพฒันาสตปิญัญาทีส่อดคลอ้งไปกบั
กระบวนการพฒันาทางดา้นอื่นๆ ซึง่เกดิขึน้โดยธรรมชาตสิาํหรบัเดก็สว่นใหญ่ การสง่เสรมิโดยการให้
เดก็ไดอ้ยูใ่นสิง่แวดลอ้มทีเ่ปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดม้ปีฏสิมัพนัธก์บัภาพสญัลกัษณ์ต่างๆ เป็นการเปิดโลกทศัน์ 
แก่เดก็ใหเ้ขา้ใจความหมายของสิง่ต่างๆ รอบตวัเดก็ ในวธิกีารทีม่คีวามหมายต่อตวัเดก็ และไดเ้หน็
แงม่มุต่างๆ ของชวีติเดก็โดยพฒันาความสามารถในการรบัรู ้และแปลความหมายพดูคุยเกีย่วกบัเรือ่ง
ทีเ่รยีนรู ้
 2.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้ภาพสญัลกัษณ์ 
   งานวิจยัต่างประเทศ 
   เอม็ นิวแมน และ แอล นิวแมน (Neumann; et al.  2012: 23 – 29) ศกึษาการใช้
“คาํสรา้งเฉพาะ” ทีป่ระดษิฐข์ึน้เพือ่หมายถงึภาพจากสิง่พมิพ ์ ใหห้ลกัฐานถงึพฤตกิรรมทีช่ว่ยสง่เสรมิ
ความสนใจของเดก็และความรูเ้รือ่งภาพจากสิง่พมิพใ์นพฒันาการของเดก็ระยะแรก “คาํสรา้งเฉพาะ” 
ใหโ้อกาสมากมายแก่เดก็ปฐมวยัทีจ่ะเริม่ตน้ปฏสิมัพนัธด์ว้ยภาพจากสิง่พมิพแ์ละสือ่สารกบัพอ่แม ่ผูใ้หญ่
คนอื่นๆ เพือ่กระตุน้การสนทนาเกีย่วกบัความคดิดา้นภาพจากสิง่พมิพ ์ และสง่เสรมิการเรยีนสญัลกัษณ์
ทัว่ไปจากภาพสิง่พมิพ ์ 
   คอลลนิ (Collin.  2012: 66 – 71) ศกึษาโอกาสเพื่อการเริม่ตน้การสนทนาเกีย่วกบั
คาํทีพ่บยาก สามารถมาจากภาพสญัลกัษณ์ ประสบการณ์การอา่นหนงัสอื เรือ่งราว คาํทีใ่ชอ้ภปิราย
กบัเดก็ชว่ยกระตุน้การมสีว่นรว่มอยา่งกระตอืรอืรน้ และชว่ยใหค้รมูขีอ้มลูเกีย่วกบัการพฒันาศพัทใ์น
พจนานุกรมของเดก็ การสนทนาเกีย่วกบัคาํนํามาซึง่ขอ้มลูความรูพ้ฒันาคาํศพัทข์องเดก็มากกวา่ทีเ่ราสามารถ
เรยีนรูจ้ากการทดสอบหรอืการสงัเกตการใชค้าํของเดก็ ประโยชน์ในการสนทนา คาํหรหูราเกีย่วกบัภาพ
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สญัลกัษณ์ เรือ่งราวในการพดูคุยกบัเดก็ก่อนวยัเรยีน พดูคุยเกีย่วกบัคาํศพัทท์ีไ่มธ่รรมดา แสดงใหเ้ดก็
รูจ้กัในบรบิท ซึง่เหน็ไดจ้รงิ 
   ดกิสนั จอหน์สนั และ ซอลท์ (Dixson, D. J. et. al.  1977: 367 – 379) ศกึษาการจดั
กจิกรรมการฟงันิทานประกอบภาพเพื่อแสดงเลยีนแบบตวัละครตามเรือ่งไปดว้ย ผลการทดลองพบวา่ 
เมือ่เดก็ไดฟ้งันิทานประกอบภาพทาํใหเ้ดก็เกดิความตอ้งการเลยีนแบบตวัละครตามเรือ่งทีต่นชอบหรอื
ตวัทีป่ระสบความสาํเรจ็  
   วปิเปิล (Whipple, G.  1953: 262 – 269) ศกึษาความสนใจภาพของเดก็สรปุไดว้า่ 
ภาพทีไ่ดร้บัความสนใจสงู เป็นภาพทีแ่สดงการเคลื่อนไหว เป็นภาพทีไ่มล่ะเอยีดซบัซอ้นมจุีดสนใจเป็น 
ภาพส ีมขีนาดใหญ่ เน้ือหาตรงกบัหวัเรือ่ง 
        งานวิจยัในประเทศ 
   ลดัดาวรรณ์ ลมัภเวช (2554: 125) ศกึษาภาพสญัลกัษณ์ทีเ่หมาะสมสาํหรบัเดก็อาย ุ
6 – 9 ปี ผลการวจิยัพบวา่ เดก็มปีฏกิริยิาการรบัรูก้บัภาพสญัลกัษณ์ทีเ่ป็นรปูสตัวม์ากทีส่ดุ สว่นใหญ่
เดก็ชอบภาพทีม่ลีายเสน้ปานกลางไมใ่หญ่มากมคีวามชดัเจนไมซ่บัซอ้น มองเหน็งา่ย ชอบสทีีส่ะดุดตา 
   พทุธพิมิาน หลวงเมอืง (2553: บทคดัยอ่) ศกึษาการใชก้จิกรรมเกมการศกึษาภาพ
กบัสญัลกัษณ์เพือ่พฒันาความพรอ้มการเรยีนรูเ้รือ่งคาํ โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งเดก็ปฐมวยัชาย – หญงิ อาย ุ
4 – 5 ปี จาํนวน 10 คน ผลการวจิยัพบวา่ เดก็ปฐมวยัทีท่ีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์ โดยใชก้จิกรรม
เกมการศกึษาภาพกบัสญัลกัษณ์เพือ่พฒันาความพรอ้มการเรยีนรูเ้รื่องคาํสาํหรบัเดก็ชัน้อนุบาลปีที ่ 2 
มคีะแนนก่อนและหลงัไดร้บัจดัประสบการณ์แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมี
คะแนนหลงัไดร้บัการจดัประสบการณ์สงูขึน้กวา่ก่อนไดร้บัการจดัประสบการณ์ 
   ปฐัมาภรณ์ เดะไกศยะ (2553: 56 – 57) ศกึษาความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยั
ทีท่าํกจิกรรมการสรา้งภาพบนกระดานตะป ูโดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งเดก็ปฐมวยัชาย – หญงิ อาย ุ5 – 6 ปี
จาํนวน 15 คน ผลการวจิยัพบวา่ ความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยัทีห่ลงัจากทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรม
การสรา้งภาพบนกระดานตะปสูงูขึน้ก่อนไดร้บัการจดัประสบการณ์อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
   ปรยีวาท น้อยคลา้ย (2553: 53) ศกึษาทกัษะในการคดิวเิคราะหข์องเดก็ปฐมวยัที่
ไดร้บัการจดักจิกรรมการเล่นเกมการศกึษาประกอบภาพ โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งเดก็ปฐมวยัชาย – หญงิ 
อาย ุ3 – 4 ปี จาํนวน 15 คน ผลการวจิยัพบวา่ เดก็ปฐมวยัมทีกัษะในการคดิวเิคราะหส์งูกวา่ก่อนไดร้บั
การจดักจิกรรมการเล่นเกมการศกึษาประกอบภาพ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
   ฝน คาํใส (2542: บทคดัยอ่) การพฒันาความพรอ้มทางภาษาของนกัเรยีนชัน้อนุบาล
ปีที ่ 2 โรงเรยีนวดัหนองปลาซวิ ดว้ยแผนพฒันาความพรอ้มทางภาษา ศกึษาโดยใชก้จิกรรมหลายๆ
รปูแบบ เชน่ การรอ้งเพลง การเล่นเกม คาํคลอ้งจอง ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งการจาํแนกภาพ การจาํแนก
เสยีง การรูค้าํศพัท ์การฟงั การใชส้ายตาและกลา้มเน้ือใหส้มัพนัธก์นั และการรูค้วามสมัพนัธร์ะหวา่ง
ภาพกบัสญัลกัษณ์ โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งเดก็ปฐมวยัชาย – หญงิ อาย ุ4 – 5 ปี จาํนวน 12 คน ผลการวจิยั
พบวา่ การพฒันาความพรอ้มทางดา้นภาษาของนกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่ 2 หลงัการเรยีนดว้ยแผนพฒันา
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ความพรอ้มทางภาษาสงูกวา่ก่อนการเรยีนดว้ยแผนพฒันาความพรอ้มทางภาษาอยา่งมนียัสาํคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.01 
   วราภรณ์ แกว้แยม้ (2540: 79 – 80) ศกึษาผลของการใชค้าํถามทางคณติศาสตร์
ประกอบบตัรภาพกบักจิกรรมการเล่นเครือ่งเล่นสนามทีม่ต่ีอความพรอ้มทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั 
โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งเดก็ปฐมวยัชาย – หญงิ อาย ุ5 – 6 ปี จาํนวน 45 คน ผลการวจิยัพบวา่ เดก็ปฐมวยั
ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเล่นเครือ่งเล่นสนาม โดยใชค้าํถามทางคณติศาสตรป์ระกอบบตัรภาพ และ
การเล่นเครือ่งเล่นสนามปกต ิ มคีวามพรอ้มทางคณติศาสตร ์ แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 
 
3. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้ส่ือ 
 3.1 ความหมายของส่ือ 
  จนิตนา ใบกาซยู ี(2534: 11) สือ่ หมายถงึ วสัดุหรเืครือ่งมอืทีจ่ดัทาํขึน้ ซึง่มขีอ้มลู เน้ือหา
สาระทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรู ้
  วฒันาพร ระงบัทุกข ์(2542: 117) สือ่ หมายถงึ สิง่ทีเ่ป็นพาหนะหรอืตวักลางทีช่ว่ยให้
ผูเ้รยีนพฒันาความรูท้กัษะ เจตคต ิใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรยีนการสอน 
  สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต ิ(2542: 5 – 6) สื่อวสัดุ หมายถงึ สือ่
ทีเ่กบ็ความรูอ้ยูใ่นตนเองทีส่ามารถถ่ายทอดความรูไ้ด ้เช่น หุน่จาํลอง แผนที ่เป็นตน้  
 สรปุ สือ่หมายถงึ สิง่ทีเ่ป็นตวักลางทีช่ว่ยใหผู้เ้รยีนพฒันาความรูท้กัษะ เจตคต ิใหบ้รรลุวตัถุประสงค์
การเรยีนการสอนสามารถถ่ายทอดความรูไ้ด ้
 3.2 ความสาํคญัของส่ือ 
  วราภรณ์ รกัวจิยั (2545: 15) สือ่ เป็นสิง่ทีช่ว่ยใหน้กัเรยีนสามารถเรยีนและเขา้ใจในสิง่
ทีจ่ะเรยีนไดอ้ยา่งชดัเจนและถูกตอ้ง ชว่ยพฒันาเดก็ใหม้คีวามพรอ้มทุกดา้นทัง้ทางดา้นรา่งกาย อารมณ์ 
จติใจ สงัคมและสตปิญัญา  
  สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต ิ (2526: 52) สื่อเป็นเครือ่งมอืทีช่ว่ย
ใหก้ารเรยีนการสอนดาํเนินไปดว้ยดแีละมปีระสทิธภิาพ หรอืสื่อ คอื วสัดุ อุปกรณ์ หรอืวธิกีารทีม่คีวามสาํคญั
ดงัน้ี 
   1. กระตุน้ใหน้กัเรยีนเกดิความสนใจในการเรยีน 
   2. ใหโ้อกาสนกัเรยีนมสีว่นรว่มในกจิกรรมอยา่งทัว่ถงึ 
   3. สามารถทาํใหน้กัเรยีนเกดิแนวคดิและความเขา้ใจไดถ้กูตอ้งรวดเรว็ 
   4. นกัเรยีนสามารถศกึษาหาความรูด้ว้ยตนเอง 
 สรปุ สื่อ คอื วสัดุ อุปกรณ์ หรอืวธิกีารทีม่คีวามสาํคญั ทีช่ว่ยใหน้กัเรยีนสามารถเรยีน และ
เขา้ใจในสิง่ทีจ่ะเรยีนไดอ้ยา่งชดัเจนและถูกตอ้ง ชว่ยพฒันาเดก็ใหม้คีวามพรอ้มทุกดา้น สามารถทาํใหน้กัเรยีน
เกดิแนวคดิและความเขา้ใจไดถู้กตอ้งรวดเรว็ 
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 3.3 ประเภทของส่ือ   
  เอดการ ์เดล (Edgar Dale. 1969: 719) ใชก้รวยประสบการณ์ หรอื Cone of Experience 
ไดจ้ดัแบ่งสื่อการสอน เพือ่เป็นแนวทางในการอธบิายถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งโสตทศันูปกรณ์ต่างๆ 
ในขณะเดยีวกนักแ็สดงขัน้ตอน ของประสบการณ์การเรยีนรู ้ และการใชส้ือ่แต่ละประเภทในกระบวนการ
เรยีนรูด้ว้ย โดยพฒันาความคดิของ บรนุเนอร ์(Bruner) ซึง่เป็นนกัจติวทิยา ก่อนนําสรา้งเป็น “กรวย
ประสบการณ์” (Cone of Experience) โดยสามารถแบ่งเป็นขัน้ตอน ดงัน้ี 
   ขัน้ท่ี 1 ประสบการณ์ตรงและมคีวามมุง่หมาย (Direct Purposeful Experience) เป็น
ประสบการณ์ทีเ่ป็นรากฐานของประสบการณ์ทัง้ปวง เพราะไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิไดเ้หน็ ได้
ยนิเสยีง ไดส้มัผสัดว้ยตนเอง เชน่ การเรยีนจากของจรงิ (Real object) ไดร้ว่ม กจิกรรมการเรยีนดว้ย
การลงมอืกระทาํ เป็นตน้ 
   ขัน้ท่ี 2 ประสบการณ์จาํลอง (Contrived Simulation Experience) จากขอ้จาํกดัที่
ไมส่ามารถจดัการเรยีนการสอนจากประสบการณ์จรงิใหแ้ก่ผูเ้รยีนได ้เชน่ ของจรงิมขีนาดใหญ่หรอืเลก็
เกนิไป มคีวามซบัซอ้น มอีนัตราย จงึใชป้ระสบการณ์จาํลองแทน เชน่ การใชหุ้น่จาํลอง (Model) ของ
ตวัอยา่ง (Specimen) เป็นตน้ 
   ขัน้ท่ี 3 ประสบการณ์นาฏการ (Dramatized Experience) เป็นประสบการณ์ทีจ่ดัขึน้
แทนประสบการณ์จรงิทีเ่ป็นอดตีไปแลว้ หรอืเป็นนามธรรมทีย่ากเกนิกวา่จะเขา้ใจและไมส่ามารถ ใช้
ประสบการณ์จาํลองได ้เชน่ การละเล่นพืน้เมอืง ประเพณต่ีางๆ เป็นตน้ 
   ขัน้ท่ี 4 การสาธติ (Demonstration) คอื การอธบิายขอ้เทจ็จรงิ ความจรงิ และกระบวนการ
ทีส่าํคญัดว้ยการแสดงใหเ้หน็เป็นลาํดบัขัน้ การสาธติอาจทาํไดโ้ดยครเูป็นผูส้าธติ นอกจากน้ีอาจใชภ้าพยนตร ์
สไลดแ์ละฟิลม์สตรปิ แสดงการสาธติในเน้ือหาทีต่อ้งการสาธติได ้
   ขัน้ท่ี 5 การศกึษานอกสถานที ่(Field Trip) การพานกัเรยีนไปศกึษายงัแหล่งความรู้
นอกหอ้งเรยีน เพือ่เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนรูห้ลายๆ ดา้น ไดแ้ก่ การศกึษาความรูจ้ากสถานทีส่าํคญั เชน่ 
โบราณสถาน โรงงาน อุตสาหกรรม เป็นตน้ 
   ขัน้ท่ี 6 นิทรรศการ (Exhibition) คอื การจดัแสดงสิง่ต่างๆ รวมทัง้มกีารสาธติ และ
การฉายภาพยนตรป์ระกอบเพือ่ใหป้ระสบการณ์ในการเรยีนรูแ้ก่ผูเ้รยีนหลายดา้น ไดแ้ก่ การจดัป้าย
นิทรรศการ การจดัแสดงผลงานนกัเรยีน 
   ขัน้ท่ี 7 ภาพยนตร ์และโทรทศัน์ (Motion Picture and Television) ผูเ้รยีนไดเ้รยีน
ดว้ยการเหน็และไดย้นิเสยีงเหตุการณ์ และเรือ่งราวต่างๆ ไดม้องเหน็ภาพในลกัษณะการเคลื่อนไหว
เหมอืนจรงิ ไปพรอ้มๆ กนั 
   ขัน้ท่ี 8 การบนัทกึเสยีง วทิย ุและภาพน่ิง (Recording, Radio and Picture) ไดแ้ก่ 
เทปบนัทกึเสยีง แผน่เสยีง วทิย ุซึง่ตอ้งอาศยัเรือ่งการขยายเสยีง สว่นภาพน่ิง ไดแ้ก่ รปูภาพทัง้ชนิด
โปรง่แสงทีใ่ชก้บัเครือ่งฉายภาพขา้มศรีษะ (Overhead projector) สไลด ์ (Slide) ภาพน่ิงจากคอมพวิเตอร ์
และภาพบนัทกึเสยีงทีใ่ชก้บัเครือ่งฉายภาพทบึแสง (Overhead projector) 
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   ขัน้ท่ี 9 ทศันสญัลกัษณ์ (Visual Symbol) มคีวามเป็นนามธรรมมากขึน้ จาํเป็นทีจ่ะตอ้ง
คาํนึงถงึประสบการณ์ของผูเ้รยีนเป็นพืน้ฐาน ในการเลอืกนําไปใช ้สือ่ทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี คอื แผนภมู ิ
แผนสถติ ิภาพโฆษณา การต์ูน แผนที ่และสญัลกัษณ์ต่างๆ เป็นตน้ 
   ขัน้ท่ี 10 วจนสญัลกัษณ์ (Verbal Symbol) เป็นประสบการณ์ขัน้สุดทา้ย ซึง่เป็น
นามธรรมทีส่ดุ ไมม่คีวามคลา้ยคลงึกนัระหวา่งวจนสญัลกัษณ์กบัของจรงิ ไดแ้ก่ การใชต้วัหนงัสอืแทนคาํพดู 
  จากกรวยประสบการณ์ดงักล่าวเอดการ ์เดลไดจ้าํแนกสือ่ออกเป็น 3 ประเภท คอื 
        1. สือ่ประเภทวสัดุ หมายถงึ สื่อทีเ่กบ็ความรูอ้ยูใ่นตวัเองจาํแนกยอ่ยได ้2 ลกัษณะ  
    1.1 วสัดุประเภททีส่ามารถถ่ายทอดความรูไ้ดด้ว้ยตนเองไมจ่าํเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์
อื่นชว่ย เชน่ แผนที ่ลกูโลก รปูภาพ  
    1.2 วสัดุประเภททีไ่มส่ามารถถ่ายทอดความรูไ้ดด้ว้ยตนเองตอ้งอาศยัอุปกรณ์
ชว่ย เชน่ แผน่ซดี ีฟิลม์ภาพยนตร ์สไลด ์ 
   2. สือ่ประเภทอุปกรณ์ หมายถงึ สิง่ทีเ่ป็นตวักลางหรอืตวัผา่นทาํใหข้อ้มลูถ่ายทอด
ออกมาใหเ้หน็หรอืไดย้นิ 
   3. สือ่ประเภทเทคนิคและวธิกีาร หมายถงึ สือ่ทีม่ลีกัษณะเป็นแนวความคดิหรอืรปูแบบ
ขัน้ตอนในการเรยีนการสอน 
  สือ่ชว่ยพฒันาเดก็ในวยัเรยีน อาจจาํแนกไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงัน้ี (ชยัยงศ ์พรหมวงศ.์ 
2538: 45) 
   1. สือ่บุคคล หมายถงึ คนทีท่าํหน้าทีส่ง่ความรูผ้า่นไปใหแ้ก่เดก็ และมผีลทาํใหเ้กดิ
การเรยีนรู ้เพือ่นําไปใชใ้นการพฒันาหรอืคน้ควา้หาความรูเ้พิม่เตมิ 
   2. สือ่สิง่ของ หมายถงึ สือ่กลางทีม่กีารสิน้เปลอืง (วสัดุ) หรอืคงทนถาวร (อุปกรณ์) 
ไดแ้ก่ สื่อโสตทศัน์ สือ่มวลชน สือ่อเิลก็ทรอนิกสแ์ละโทรคมนาคม ทีนํ่ามาใชใ้นการพฒันาการเรยีน 
   3. สือ่วธิกีาร หมายถงึ กจิกรรม เกม  สถานการณ์จาํลอง รายการทาํหน้าทีส่ ือ่สาร
ความรู ้และประสบการณ์ใหแ้ก่เดก็  
 สรปุ สื่อทีใ่ชเ้พือ่ชว่ยพฒันาเดก็ในวยัเรยีนมหีลายประเภท ทีนํ่ามาใชใ้นการพฒันาการเรยีน
สือ่สารความรูแ้ละประสบการณ์ใหแ้ก่เดก็ 
  3.4 การจดัประสบการณ์ท่ีใช้ส่ือด้วยภาพสญัลกัษณ์ 
  ทศินา แขมมณ ีและคณะ (2536: 139) กล่าวถงึ การจดัประสบการณ์ทีส่อดคลอ้งและ
ทา้ทายความสนใจและความสามารถของเดก็ การใหโ้อกาสเดก็ไดใ้ชจ้นิตนาการคดิฝนัตามธรรมชาต ิ
จะชว่ยทาํใหเ้ดก็สามารถพฒันาความคดิสตปิญัญาของตนขึน้ไปสูร่ะดบัทีส่งูขึน้ได ้เพราะเดก็ปฐมวยัมี
การเรยีนรูต้ ัง้แต่ยงัเป็นทารก การมปีฏสิมัพนัธก์บัเดก็บ่อยๆ รวมทัง้การเป็นแบบอยา่งทีด่จีะชว่ยให้
เดก็มพีฒันาการทางการรบัรูไ้ปอยา่งเหมาะสม โดยใชภ้าพ นิทาน ปรศินาคาํทาย การเล่นโดยใชภ้าษา 
เชน่ คาํคลอ้งจองเป็นมรดกทางวฒันธรรมทีส่ามารถนําสิง่เหล่าน้ีมาใชเ้ป็นสือ่ในการพฒันาเดก็ ซึง่สือ่
และอุปกรณ์จะตอ้งทาํใหเ้ดก็สนุกสนานกบัการเรยีนเกดิความเชื่อมัน่ในตนเองและไดฝึ้กหดัเรยีนรูด้ว้ย
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ตนเอง ดงันัน้จงึควรเป็นสือ่ทีจ่ะไมท่าํใหเ้กดิความรูส้กึลม้เหลว สือ่และอุปกรณ์จะตอ้งมหีลากหลาย เพื่อ
สนองความแตกต่างของอาย ุความสามารถและความสนใจของเดก็แต่ละคน ทัง้น้ีสือ่และอุปกรณ์ ควรมี
คุณสมบตั ิดงัน้ีคอื 
   1. สือ่ชนิดเดยีวสามารถสอนไดห้ลายเรื่อง 
   2. เป็นสือ่ทีเ่ดก็สามารถจดักระทาํใหเ้กดิผลต่างๆไดห้ลายรปูหลายแบบตามแต่เดก็
จะคดิสรา้งสรรคข์ึน้ 
   3. เป็นสือ่ทีเ่ดก็เล่นตามลาํพงัคนเดยีวหรอืเล่นกบัเดก็อืน่ๆ กไ็ด ้
   4. เป็นสือ่ทีเ่ดก็ไดค้น้ควา้และและคน้พบขอ้ความรูต่้างๆ จากการใชส้ื่อนัน้ โดยไมใ่ช่
การบอกโดยตรง 
   5. เป็นสือ่ทีเ่ดก็ไดใ้ชป้ระสาทสมัผสัหลายๆ ดา้น ทัง้การมอง การฟงั การสมัผสั 
การดม และการชมิอยา่งมคีวามปลอดภยั 
  สือ่ทีม่คีุณลกัษณะดงักล่าวครอบคลุม ทราย น้ํา ดนิเหนียว กระดาษ ดนิสอ สน้ํีา สเีทยีน 
กาว กรรไกร กล่องขนาดต่างๆ กระดาษหนงัสอืพมิพ ์ภาพจากหนงัสอืต่างๆ หนงัสอืเดก็ ฯลฯ  
 สรุป การจดัประสบการณ์ทีใ่ชส้ื่อดว้ยภาพสญัลกัษณ์ มคีวามสาํคญัและใหค้วามหมายต่อ
พฒันาการเดก็ดา้นการรบัรู ้เป็นสือ่ทีเ่ดก็ไดค้น้ควา้และและคน้พบขอ้ความรูต่้างๆจากการใชส้ือ่นัน้ โดย
ไมใ่ชก่ารบอกโดยตรง 
 3.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัส่ือ 
  งานวิจยัต่างประเทศ 
   มลิเลอร ์ตโิคตา้ และ ไวท ์(Miller; Tichota; & White.  2009: online) วจิยัเกีย่วกบั
การเรยีนรูข้องเดก็ปฐมวยัผา่นการเล่นในชัน้เรยีนทีม่กีารจดัสือ่วสัดุธรรมชาตทิีห่ลากหลายและสอดคลอ้ง
กบัการใชช้วีติประจาํวนัของเดก็ โดยใหเ้ดก็ไดเ้ล่นอยา่งอสิระ ผลการวจิยัพบวา่ เดก็มพีฒันาการทีส่งูขึน้
ทัง้ทางดา้นรา่งกาย อารมณ์ สงัคม และสตปิญัญา 
   ชสัเตอรแ์มน ล ีและ สเปลค ์ (Shusterman, Lee; & Spelk.  2008: 1 – 7) ศกึษา
การใชค้วามคดิของเดก็ปฐมวยัในเรือ่งสือ่การสอนแผนทีท่างภมูศิาสตร ์ โดยใชก้ลุม่ตวัอยา่งเดก็ปฐมวยั
ชาย – หญงิ อาย ุ4 – 5 ปี จาํนวน 18 คน ผลการวจิยัพบวา่ เดก็ปฐมวยัมทีกัษะในการใชส้ญัลกัษณ์ 
การใชส้ือ่การสอน ไดแ้ก่ แผนที ่กราฟ สญัลกัษณ์ต่างๆชว่ยสง่เสรมิเทคนิคการสอนเพือ่พฒันาความคดิ
ของเดก็ปฐมวยัได ้
   โรส (วณีา ประชานุกลู. 2547: 17; อา้งองิจาก Rose.  1990: 5) ศกึษาผลของการศกึษา
ตามรปูแบบมอนเตสเซอรีต่่อทกัษะการคดิแบบเอนกนยั ของเดก็ปฐมวยั พบวา่ การจดัการศกึษาตาม
รปูแบบ มอนเตสเซอรี ่ทีจ่าํกดัในเรือ่งสือ่ทีใ่ชโ้ดยไมใ่ชว้สัดุปลายเปิด รวมถงึการไมใ่หเ้ดก็มโีอกาสเล่น
อยา่งอสิระเสรมผีลใหค้วามสามารถทกัษะการคดิแบบเอนกนยัลดลง 
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  งานวิจยัในประเทศ 
   สถริมน พงษ์พฒัน์ (2555: 74 – 75) ศกึษาผลการเล่นตามมมุประสบการณ์ดว้ยสื่อ
ธรรมชาตทิีม่ต่ีอพฤตกิรรมอทิธบิาท4 โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งเดก็ปฐมวยัชาย – หญงิ อาย ุ5 – 6 ปี จาํนวน 
20 คน ผลการวจิยัพบวา่ เดก็ปฐมวยัมพีฤตกิรรมอทิธบิาท 4 หลงัจากทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเล่น
ตามมมุประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาตจิาก 8 มมุประสบการณ์ ไดแ้ก่ มุมศลิปะ มมุบลอ็ก มุมดนตร ี
มมุบทบาทสมมต ิมมุหนงัสอื มุมประกอบอาหาร มมุวทิยาศาสตร ์และมมุเล่นน้ํา-เล่นทราย โดยรวม
และรายดา้น คอื ดา้นฉนัทะ วริยิะ จติตะ และวมิงัสาในระดบัสงู 
   รุง้ลาวลัย ์ ไชยสตัย ์ (2550: 80) ศกึษาผลการจดัประสบการณ์การเล่นน้ําประกอบ
สือ่ทีม่ต่ีอทกัษะการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งเดก็ปฐมวยัชาย – หญงิ อายุ 
5 – 6 ปี จาํนวน 15 คน ผลการวจิยัพบวา่ หลงัไดร้บัการจดัประสบการณ์การเล่นน้ําประกอบสื่อทาํให้
เดก็ปฐมวยัมทีกัษะการคดิวจิารณญาณโดยรวมและรายดา้น 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการรบัรู ้ดา้นการจาํแนก 
ดา้นการเชื่อมโยง ดา้นการประเมนิคา่ ดา้นการนําไปประยกุตใ์ชส้งูกวา่ก่อนการการจดัประสบการณ์
การเล่นน้ําประกอบสือ่ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
   ปทัมา คุณเวทยว์ริยิะ (2549: 55)  ศกึษาความสามารถทางภาษาของเดก็ปฐมวยัที่
ไดร้บักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบจติปญัญาโดยใชส้ือ่ไมม่โีครงสรา้ง โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งเดก็ปฐมวยัชาย–หญงิ 
อายุ 5 – 6 ปี จาํนวน 15 คน ผลการวจิยัพบวา่ เดก็ปฐมวยัม ีความสามารถทางภาษาหลงัจากทีไ่ดร้บั
การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบจติปญัญาโดยใชส้ือ่ไมม่โีครงสรา้งโดยรวมอยูใ่นระดบัดมีาก 
 



บทท่ี 3 
วิธีดาํเนินการวิจยั 

  
 ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขัน้ตอน ดงัน้ี 
  1.  การกาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  2.  การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
  3.  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
  4.  สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
   
การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร 
  ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้น้ี เป็นนกัเรยีนชาย – หญงิ อายรุะหวา่ง 5 – 6 ปี ชัน้
อนุบาล 2 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2556 โรงเรยีนสวสัดวีทิยา สงักดักรงุเทพมหานคร ซอยสวสัด ี 
สขุมุวทิ 31 แขวงคลองเตยเหนือ สาํนกังานเขตวฒันา กรงุเทพมหานคร  
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
  กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้น้ี เป็นนกัเรยีนชาย – หญงิ อายรุะหวา่ง 5 – 6 ปี ชัน้
อนุบาล 2 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2556 โรงเรยีนสวสัดวีทิยา สาํนกังานเขตวฒันา สงักดักรงุเทพมหานคร 
โดยมขี ัน้ตอนในการเลอืกกลุ่มตวัอยา่งแบบหลายขัน้ตอน ดงัน้ี 
  1. สุม่อยา่งงา่ย (Simple Random Sampling) โดยใชห้อ้งเรยีนเป็นหน่วยการสุม่ ไดม้า 
1 หอ้งเรยีน จากจาํนวน 2 หอ้งเรยีน  
  2. ผูว้จิยันําแบบทดสอบความสามารถทางดา้นการรบัรูข้องเดก็ปฐมวยั ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้
ไปทดสอบกบัเดก็ทัง้ 30 คน หลงัจากนัน้ทาํการตรวจและใหค้ะแนนแลว้พจิารณาเลอืกเดก็ทีม่คีะแนน 
15 อนัดบัสดุทา้ย มาเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการศกึษาวจิยัทัง้หมดจาํนวน 15 คน 
 
เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยั ดงัน้ี 
 1. แผนการจดักจิกรรมทีใ่ชส้ือ่ดว้ยภาพสญัลกัษณ์ 
 2. แบบทดสอบความสามารถทางดา้นการรบัรู ้ม ี2 ตอน คอื 
  ตอนท่ี 1 แบบทดสอบดา้นการแปลความหมาย  จาํนวน 15 ขอ้  
  ตอนท่ี 2 แบบทดสอบดา้นการใหเ้หตุผล          จาํนวน 15 ขอ้   
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การสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 1. การสรา้งแผนการจดักจิกรรมทีใ่ชส้ือ่ดว้ยภาพสญัลกัษณ์ 
  1.1 ศกึษาเอกสาร ทฤษฎ ีและงานวจิยั ดงัน้ี 
   1.1.1 รวบรวมขอ้มลูจากหนงัสอื เอกสาร สิง่พมิพ ์งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบัรู ้
เน้นความสามารถดา้นการแปลความหมาย และดา้นเหตุผล 
   1.1.2 ศกึษาหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั พทุธศกัราช 2546 (อาย3ุ – 6 ปี) 
   1.1.3 ศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมทีใ่ชส้ือ่ดว้ยภาพสญัลกัษณ์ พทุธพิมิาน 
หลวงเมอืง (2553) การใชก้จิกรรมเกมการศกึษาภาพกบัสญัลกัษณ์ นิวแมน เอม็.เอม็. และ นิวแมน ด.ีแอล. 
(Neuman, M. M.; & Neuman, D. L.  2012) บทบาทของคาํสรา้งเฉพาะในการรูห้นงัสอืเริม่แรก (The 
Role of Loiomorphs in Emergent Literacy) พทุธพิมิาน หลวงเมอืง (2553) ศกึษาการใชก้จิกรรมเกม
การศกึษาภาพกบัสญัลกัษณ์เพือ่พฒันาความพรอ้มการเรยีนรูเ้รื่องคาํ ปฐัมาภรณ์ เดะไกศยะ (2553) 
ศกึษาความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยัทีท่าํกจิกรรมการสรา้งภาพบนกระดานตะป ูปรยีวาท น้อยคลา้ย 
(2553) ศกึษาทกัษะในการคดิวเิคราะหข์องเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเล่นเกมการศกึษาประกอบภาพ 
สถริมน พงษ์พฒัน์ (2555) ศกึษาผลการเล่นตามมมุประสบการณ์ดว้ยสือ่ธรรมชาตทิีม่ต่ีอพฤตกิรรม
อทิธบิาท 4 รุง้ลาวลัย ์ไชยสตัย ์(2550) ศกึษาผลการจดัประสบการณ์การเล่นน้ําประกอบสือ่ทีม่ต่ีอทกัษะ
การคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั ปทัมา คุณเวทยว์ริยิะ (2549) ศกึษาความสามารถทางภาษาของ
เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบจติปญัญาโดยใชส้ือ่ไมม่โีครงสรา้ง วราภรณ์ แกว้แยม้ (2540) 
ศกึษาผลของการใชค้าํถามทางคณติศาสตรป์ระกอบบตัรภาพกบักจิกรรมการเล่นเครือ่งเล่นสนามทีม่ี
ต่อความพรอ้มทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั สือ่ทีนํ่ามาใชใ้นการพฒันาการเรยีนสือ่สารความรูแ้ละ
ประสบการณ์ใหแ้ก่เดก็ เพือ่เป็นแนวทางในการสรา้งแผนการจดักจิกรรมทีใ่ชส้ือ่ดว้ยภาพสญัลกัษณ์  
 การศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งดงักล่าว สรุปไดว้า่ เป็นการเปิดโอกาสใหเ้ดก็รูจ้กักบัแนวทาง 
การใชส้ือ่ทีเ่ป็นภาพและสือ่หลายๆ แบบกระตุน้ใหเ้ดก็เกดิการรบัรู ้ ตามหน่วยการเรยีน โดยยดึหลกัการ
จดักจิกรรมตามสาระการเรยีนรูใ้นหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั เชื่อมโยงเน้ือหาทีจ่ดักจิกรรมกบัสถานการณ์ 
โดยมุง่ใหเ้ดก็ปฐมวยัไดเ้รยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุ มโีอกาสพฒันาการคดิแกป้ญัหา ตดัสนิใจ ทีค่าํนึงถงึ
ความสอดคลอ้งกบัธรรมชาตขิองเดก็ปฐมวยั 
   1.1.4 ศกึษาการจดักจิกรรมสาํหรบัเดก็ปฐมวยัของ เยาวพา เดชะคุปต ์(2542) และ
ศกึษาแนวทางการวดัและประเมนิเดก็แนวใหม:่ เดก็ปฐมวยั (ปรบัปรงุแกไ้ข) ของ สริมิา ภญิโญอนนัตพงษ์ 
(2553) 
  1.2 ศกึษาการจดัทาํแผนการจดักจิกรรมทีใ่ชส้ือ่ดว้ยภาพสญัลกัษณ์ จาํนวน 24 แผน ซึง่
ผูว้จิยันําเอกสารมาจดัแบ่งกลุ่มภาพสญัลกัษณ์เป็น 8 กลุ่ม โดยใชเ้กณฑพ์จิารณาจาก กจิกรรมทีใ่ชส้ื่อ
ดว้ยภาพสญัลกัษณ์ทีเ่หมาะสมกบัวยั และความสามารถของเดก็ โดยเริม่จากภาพสญัลกัษณ์ทีม่คีวามหมาย
งา่ยและเป็นประสบการณ์เดมิของเดก็สว่นใหญ่ ไปสูภ่าพสญัลกัษณ์ทีม่คีวามหมายซบัซอ้นขึน้ ไดแ้ก่ 
เรือ่งเพศ เรือ่งกริยิาทา่ทาง เรือ่งสถานที ่เรื่องเสน้ทาง เรื่องสิง่แวดลอ้ม เรือ่งส ีเรื่องหา้มทาํ และเรือ่งระวงั 
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  1.3 ดาํเนินการสรา้งแผนการจดักจิกรรมทีใ่ชส้ือ่ดว้ยภาพสญัลกัษณ์ ประกอบดว้ย แผน 
การจดักจิกรรมรวม 24 แผน มขีัน้กาํหนดวตัถุประสงคก์ารเรยีนรูเ้น้ือหา ขัน้ตอนการจดักจิกรรมทีใ่ช้
ภาพสญัลกัษณ์ และขัน้สรปุประเมนิกจิกรรม ดาํเนินการทดลองเป็นเวลา 8 สปัดาห์ๆ  ละ 3 วนัๆ ละครัง้ 
ไดแ้ก่ วนัจนัทร ์วนัพธุ วนัศุกร ์ครัง้ละ 40 นาท ีในชว่งเวลา 9.30 – 10.10 น. รวม 24 ครัง้ ดงัน้ี 
   ในแต่ละสปัดาห ์แบ่งการจดักจิกรรมเป็น 3 วนั ตามลาํดบั ดงัน้ี 
    วนัท่ีหน่ึง ครกูาํหนดและจดัเตรยีมเน้ือหาทีส่อดคลอ้งกบัหน่วยการเรยีนในเรือ่ง
นัน้ๆ มาสนทนาพดูคุย สาธติ อภปิราย ซกัถาม ใหเ้ดก็ไดใ้ชท้กัษะประสาทสมัผสัทัง้หา้ โดยเดก็เริม่ดู
จากภาพจรงิ แลว้ดภูาพสญัลกัษณ์ เพือ่เปรยีบเทยีบภาพทัง้ 2 แบบ  
    วนัท่ีสอง กจิกรรมเกมการศกึษา ใชส้ือ่เป็นภาพสญัลกัษณ์ในจบัคูภ่าพจรงิและ
ภาพสญัลกัษณ์แบบเดยีวกนั เดก็ฝึกการสงัเกต การคดิอธบิายใหเ้หตุผล  
    วนัท่ีสามกจิกรรมสรา้งสรรคป์ระดษิฐภ์าพสญัลกัษณ์เป็นกลุ่ม ดว้ยการประดษิฐ์
ภาพจากนัน้ เดก็นําเสนอผลงานโดยเล่าเรือ่งราวจากผลงานทลีะกลุ่มจนครบทุกกลุ่ม   
    ในแต่ละวนั ประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอน ดงัน้ี 
     ขัน้นํา ครนํูาเขา้สูบ่ทเรยีนดว้ยกจิกรรมตามความเหมาะสมโดยเลอืกกจิกรรมใด
กจิกรรมหน่ึงดงัน้ี การทอ่งคาํคลอ้งจอง การรอ้งเพลง การใชป้รศินาคาํทาย เพือ่กระตุน้ใหเ้ดก็เกดิความสนใจ 
และมคีวามพรอ้มก่อนเขา้สูก่จิกรรม 
     ขัน้ดาํเนินกิจกรรม  
         1. ครสูรา้งขอ้ตกลงในการทาํกจิกรรม เพือ่ความถูกตอ้งและเป็นระเบยีบ 
โดยครอูธบิายใหเ้ดก็ฟงั ตามขัน้ตอนของกจิกรรมในแต่ละวนั 
         2. ครสูาธติการใชส้ือ่ทีเ่ป็นภาพสญัลกัษณ์ประกอบการจดักจิกรรมใน
แต่ละวนั ใหเ้ดก็ไดร้ว่มอภปิรายแสดงความคดิเหน็ และกระตุน้เดก็โดยใชค้าํถาม เพือ่ใหเ้ดก็เกดิการรบัรู้
เกีย่วกบัภาพ และเปรยีบเทยีบเรือ่งราวในกจิกรรมทีเ่ดก็เขา้รว่ม  
     ขัน้สรปุ เดก็และครรูว่มกนัสรปุสนทนารว่มกนัถงึความหมายและประโยชน์
ของภาพสญัลกัษณ์นัน้ๆ หลงัจากการจดักจิกรรม   
  แผนการจดักจิกรรมทีใ่ชส้ือ่ดว้ยภาพสญัลกัษณ์ ประกอบดว้ย แผนการจดักจิกรรม 8 สปัดาห ์
รวม 24 ครัง้ ดงัตาราง 1 
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ตาราง 1 การจดักจิกรรมดว้ยสือ่ทีใ่ชภ้าพสญัลกัษณ์    
 

สปัดาหท์ี ่ หน่วยการเรยีนรู ้ สือ่ภาพสญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นกจิกรรม 

   
1 เรือ่งเพศ 1. ภาพสญัลกัษณ์เพศบุคคล 
      1.1 ผูห้ญงิ 
      1.2 ผูช้าย 
      1.3 คนพกิาร 
2 เรือ่งกริยิาทา่ทาง 2. ภาพสญัลกัษณ์บุคคลกริยิาท่าทาง 
      2.1 เดนิ 
      2.2 วิง่ 
      2.3 เลน่กฬีา 
3 เรือ่งสถานที ่ 3. ภาพสญัลกัษณ์สถานทีใ่นโรงเรยีน 
      3.1 หอ้งเรยีน 
      3.2 หอ้งพยาบาล 
      3.3 โรงอาหาร 
4 เรือ่งเสน้ทาง 4. ภาพสญัลกัษณ์บอกเสน้ทาง 
      4.1 ลฟิตโ์ดยสาร 
      4.2 บนัไดเลื่อน 
      4.3 ทางหนีไฟ 
5 เรือ่งสิง่แวดลอ้ม 5. ภาพสญัลกัษณ์สิง่แวดล้อม 
      5.1 ประหยดัน้ํา 
      5.2 ปลกูตน้ไม ้
      5.3 ประหยดัไฟ 
6 เรือ่งส ี 6. สทีีใ่ชแ้ทนภาพสญัลกัษณ์  
      6.1 ธงชาต ิ
      6.2 ไฟจราจร 
      6.3 วนัในหน่ึงสปัดาห ์
7 เรือ่งหา้มทาํ 7. ภาพสญัลกัษณ์วงกลมหา้มทาํ 
      7.1 หา้มสบูบุหรี ่
      7.2 หา้มดื่มเหลา้ 
      7.3 หา้มรบัประทานอาหาร 
8 เรือ่งระวงั 8. ภาพสญัลกัษณ์เตอืน 

      8.1 ระวงัอนัตราย 
      8.2 ระวงัสตัว ์
      8.3 ระวงัวตัถุเป็นพษิ 
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  1.3 นําแผนการจดักจิกรรมทีใ่ชส้ือ่ดว้ยภาพสญัลกัษณ์ เสนอผูเ้ชีย่วชาญเพือ่ตรวจสอบ
ความถูกตอ้งตามหลกัแนวคดิและรปูแบบการจดักจิกรรม จาํนวน 3 ทา่น เพือ่หาความสอดคลอ้งของ
จุดประสงค ์เน้ือหาการดาํเนินกจิกรรม สือ่การเรยีน การประเมนิผล เพือ่ตรวจพจิารณาและปรบัปรงุแกไ้ข
ใหเ้หมาะสม ซึง่มผีูเ้ชีย่วชาญ ดงัน้ี 
    1. อาจารย ์วรางคณา กนัประชา อาจารยป์ระจาํโรงเรยีนวดัทุง่คร ุ(พึง่ สายอนุสรณ์) 
กรงุเทพมหานคร 
    2. อาจารย ์ละไม สหีาอาจ อาจารยป์ระจาํโรงเรยีนจนิดาบาํรงุ กรงุเทพมหานคร 
    3. อาจารย ์กณกิาร ์พงศพ์นัธุส์ถาพร อาจารยร์ะดบัชัน้อนุบาล 2 โรงเรยีนสาธติ
พฒันา กรงุเทพมหานคร 
  1.4 ปรบัปรงุแผนการจดักจิกรรมทีใ่ชส้ือ่ดว้ยภาพสญัลกัษณ์ ตามคาํแนะนําของผูเ้ชีย่วชาญ
ทีม่คีวามคดิเหน็ตรงกนั 2 ใน 3 ทา่น ซึง่ถอืเป็นเกณฑท์ีเ่หมาะสมในการวจิยัครัง้น้ี ไดป้รบัปรงุแกไ้ข
ตามคาํแนะนําของผูเ้ชีย่วชาญ ดงัน้ี 
   1.4.1 ปรบัแผนการจดักจิกรรมทีใ่ชส้ือ่ดว้ยภาพสญัลกัษณ์ในขัน้นําเขา้สูบ่ทเรยีน ใช้
เพลงทีม่เีน้ือหาสอดคลอ้งกบัเรือ่งสญัลกัษณ์ในวนันัน้ 
   1.4.2 ภาษาทีใ่ชค้วรมคีวามเหมาะสม สอดคลอ้งกบัเดก็ปฐมวยั และกจิกรรม 
   1.4.3 เพิม่สญัลกัษณ์ทีส่อดคลอ้งกบัเน้ือหาและมปีระโยชน์ เชน่ หา้มเขา้ (เวลาเดก็ๆ 
ไปนอกสถานทีจ่ะไดรู้จ้กั) งดใชเ้สยีง/หา้มเสยีงดงั หา้มถ่ายรปู (เวลาเดก็ไปเทีย่วจะไดส้งัเกต) หา้มวิง่ 
(ไมว่ิง่ในหอ้งเรยีน) งดใชโ้ทรศพัท ์เป็นตน้  
  1.5 นําแผนการจดักจิกรรมทีใ่ชส้ือ่ดว้ยภาพสญัลกัษณ์ทีป่รบัปรงุแลว้ ไปทดลองใชก้บัเดก็
ระดบัชัน้ปฐมวยัปีที ่2 จาํนวน 30 คน ทีไ่มใ่ชก่ลุ่มตวัอยา่ง เพื่อนํามาปรบัปรงุกจิกรรม ระยะเวลาทีใ่ช ้
เทคนิคต่างๆ ใหเ้หมาะสมกบัการทดลอง 
  1.6 นําแผนการจดักจิกรรมทีใ่ชส้ือ่ดว้ยภาพสญัลกัษณ์ทีผ่า่นการทดลองใชม้าปรบัปรงุ
เพือ่จดัทาํเป็นแบบฉบบัจรงิและนําไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งในการทดลอง 
 2. การสรา้งและหาคุณภาพของแบบทดสอบความสามารถดา้นการรบัรูข้องเดก็ปฐมวยั มี
ขัน้ตอน ดงัน้ี 
  2.1 ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบัรูข้องพรรณธดิา สายตา (2553) ศกึษา
ทกัษะการรบัรูข้องเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการฝึกสมาธก่ิอนกจิกรรมเสรมิประสบการณ์ ปิยกานต ์ปานอุไร 
(2552) ศกึษาการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มของเดก็ปฐมวยัทีท่าํกจิกรรมโครงการ “ขา้ว” นภสั วรรณขนัธ ์(2552) 
ศกึษาผลของการใชร้ปูแบบกจิกรรมศลิปะ เพือ่การเรยีนรูท้ีม่ต่ีอการรบัรูส้ ิง่แวดลอ้มรอบตวัของเดก็ปฐมวยั 
เสาวนีย ์จนัท ี (2546) ศกึษาผลการจดักจิกรรมการเรยีนรูจ้ากธรรมชาต ิตามรปูแบบจติปญัญาทีม่ต่ีอ
การรบัรูก้ารอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มของเดก็ปฐมวยั สภุคั ไหวหากจิ (2543) ศกึษาเปรยีบเทยีบการรบัรูว้นิยั
ในตนเองของเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเล่านิทานคตธิรรมและการเล่นเกม เพือ่ทาํความเขา้ใจ
เกีย่วกบัเน้ือหา จุดประสงคแ์ละรปูแบบของแบบประเมนิเพือ่วดัความสามารถทางดา้นการรบัรูข้องเดก็ปฐมวยั 
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 การศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งดงักล่าว เป็นการหารปูแบบและวธิกีารประเมนิผลดว้ยแบบทดสอบ
เพือ่พฒันาและหาขอ้ดขีอ้เสยีของเดก็ ผูว้จิยัไดนํ้าไปปรบัปรงุและพฒันาใหบ้รรลุตามความมุง่หมายของ
การวจิยั เพือ่ศกึษาระดบัความสามารถทางดา้นการรบัรูข้องเดก็ปฐมวยั ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมทีใ่ชส้ือ่
ดว้ยภาพสญัลกัษณ์ และเพือ่เปรยีบเทยีบระดบัความสามารถทางดา้นการรบัรูข้องเดก็ปฐมวยั ก่อนและ
หลงัไดร้บัการจดักจิกรรมทีใ่ชส้ือ่ดว้ยภาพสญัลกัษณ์ 
  2.2 ศกึษาแนวทางการวดัและประเมนิเดก็แนวใหม ่: เดก็ปฐมวยั (ปรบัปรงุแกไ้ข) ของ 
สริมิา ภญิโญอนนัตพงษ์ (2553) 
  2.3 นําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษามาสรา้งแบบทดสอบความสามารถทางดา้นการรบัรูข้อง
เดก็ปฐมวยั จาํนวน 2 ดา้น รวม 48 ขอ้ ดงัน้ี 
   ตอนท่ี 1  แบบทดสอบดา้นการแปลความหมาย จาํนวน 24 ขอ้  
   ตอนท่ี 2  แบบทดสอบดา้นการใหเ้หตุผล จาํนวน 24 ขอ้  
  2.3 นําแบบทดสอบความสามารถทางดา้นการรบัรูข้องเดก็ปฐมวยัและคูม่อืไปใหผู้เ้ชีย่วชาญ
ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหาทีต่อ้งการจาํนวน 3 ท่าน ดงัน้ี 
   1. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.นพดล กองศลิป์ อาจารยป์ระจาํโรงเรยีนสาธติ มหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝา่ยประถม) กรงุเทพมหานคร 
   2. ดร.ดารารตัน์ อุทยัพยคัฆ ์ศกึษานิเทศกเ์ชีย่วชาญพเิศษ การศกึษาปฐมวยั สาํนกังาน
พืน้ทีก่ารศกึษาราชบุร ีเขต1 อาํเภอเมอืง จงัหวดัราชบุร ี
   3. อาจารย ์ดร.ปณัณวชิญ ์ใบกุหลาบ อาจารยป์ระจาํคณะครุศาสตร ์นกัวชิาการศกึษา 6 
มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม อาํเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก 
  2.4 นําแบบทดสอบความสามารถทางดา้นการรบัรูข้องเดก็ปฐมวยั ไปหาคา่ความเทีย่งตรง 
โดยนําแบบทดสอบไปใหผู้เ้ชีย่วชาญ 3 ทา่น พจิารณาลงความเหน็และใหค้ะแนนแบบประเมนิ แลว้นํา
คะแนนทีไ่ดห้าคา่ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัวตัถุประสงค ์(IOC : Index of Consistency) 
(บุญเชดิ ภญิโญอนนัตพงษ์.  2526: 89) แลว้เลอืกขอ้ทีม่คีา่ IOC มากกวา่หรอืเทา่กบั 0.5 ขึน้ไป ได้
จาํนวน 42 ขอ้ มคีา่ IOC ตัง้แต่ .67 – 1.0 นําไปปรบัปรงุแบบทดสอบความสามารถทางดา้นการรบัรู้
ของเดก็ปฐมวยั ตามคาํแนะนําของผูเ้ชีย่วชาญทีม่คีวามคดิเหน็ตรงกนั 2 ใน 3 ทา่น ซึง่ถอืเป็นเกณฑ์
ทีเ่หมาะสมในการวจิยัครัง้น้ี ไดป้รบัปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนําของผูเ้ชีย่วชาญ ดงัน้ี 
   2.4.1 ปรบัปรงุตอนที ่1 แบบทดสอบดา้นการแปลความหมาย จาํนวน 24 ขอ้ นําไป 
ใชไ้ด ้22 ขอ้ ปรบัแกข้อ้ที ่2 เปลีย่นคาํถามเป็นหอ้งน้ําชายและคนพกิารเกีย่วขอ้งกบัภาพสญัลกัษณ์ใด 
และขอ้ที ่5 เปลีย่นภาพคาํตอบใหส้อดคลอ้งกบัคาํถาม 
   2.4.2 ปรบัปรงุตอนที ่2 แบบทดสอบดา้นการใหเ้หตุผล จาํนวน 24 ขอ้ นําไปใชไ้ด ้
20 ขอ้ ปรบัแกข้อ้ที ่2 เปลีย่นคาํถามใหส้อดคลอ้งกบัภาพคาํตอบ ขอ้ที ่6 ใชค้าํถามเป็น “ถา้นกัเรยีน
เป็นเดก็ทีว่ ิง่เรว็ ควรเลอืกเล่นกฬีาในขอ้ใด” ขอ้ที ่16 ภาพไมส่อดคลอ้งกบัคาํถาม และขอ้ที ่17 ภาพ
ไมส่อดคลอ้งกบัคาํถาม 
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  2.5 นําแบบทดสอบความสามารถทางดา้นการรบัรูข้องเดก็ปฐมวยัทีผ่า่นการปรบัปรงุแกไ้ข
แลว้ไปทดลองใช ้(Try out) กบัเดก็นกัเรยีนระดบัชัน้ปฐมวยัปีที ่2 ทีไ่มใ่ชก่ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน 
โดยผูว้จิยัตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑเ์พื่อหาคุณภาพแบบทดสอบ 
  2.6 นําคะแนนมาวเิคราะหห์าความยากงา่ย (P) และคา่อาํนาจจาํแนก (r) คดัเลอืกขอ้ที่
มคีา่อาํนาจจาํแนกตัง้แต่ .20 ขึน้ไป ไดจ้าํนวน 30 ขอ้  
  2.7 นําแบบทดสอบทีค่ดัเลอืกไดใ้นขอ้ 2.7 มาวเิคราะหห์าคา่ความเชื่อมัน่ ทดลองใช ้(Try out) 
กบัเดก็นกัเรยีนระดบัชัน้ปฐมวยัปีที ่2 ทีไ่มใ่ชก่ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน ใชส้ตูร KR-20 ดว้ยวธิขีอง
คเูดอร-์รชิารด์สนั (Kuder-Richardson Method) แบบทดสอบตอนที ่1 มคีา่เทา่กบั .57 และ แบบทดสอบ
ตอนที ่2 มคีา่เทา่กบั .67 นํามาใชใ้นการวจิยัและคดัเลอืกแบบทดสอบความสามารถทางดา้นการรบัรู้
อยา่งละ 15 ขอ้ รวม 30 ขอ้ ดงัน้ี 
   ตอนท่ี 1 แบบทดสอบดา้นการแปลความหมาย จาํนวน 15 ขอ้  
   ตอนท่ี 2 แบบทดสอบดา้นการใหเ้หตุผล จาํนวน 15 ขอ้  
  2.8 จดัทาํเป็นแบบทดสอบความสามารถทางดา้นการรบัรูฉ้บบัสมบรูณ์ และจดัทาํคูม่อื
แบบทดสอบความสามารถทางดา้นการรบัรูเ้พือ่นําไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
 
การดาํเนินการทดลอง 
 แบบแผนการทดลองและวิธีดาํเนินการทดลอง 
  การวจิยัครัง้น้ี เป็นการวจิยักึง่ทดลอง (Quasi Experimental Research) ผูว้จิยัไดด้าํเนินการ
ทดลองโดยอาศยัการวจิยัแบบการทดลองกลุ่มเดยีว วดัผลก่อนและหลงัการทดลองตามแบบแผนการวจิยั 
แบบ One - Group Pretest – Posttest Design (สริมิา ภญิโญอนนัตพงษ์.  2550: 15) ตามตาราง 2 
ดงัน้ี 
 
ตาราง 2 แบบแผนการทดลองแบบ One – Group Pretest – Posttest Design 
 

Pretest Treatment Posttest 
   

T1 X T2 
   

 
 ความหมายของสญัลกัษณ์ 
  T1 แทน การทดสอบความสามารถทางดา้นการรบัรู ้  ก่อนการทดลอง 
  X แทน กจิกรรมการใชภ้าพสญัลกัษณ์ 
  T2 แทน การทดสอบความสามารถทางดา้นการรบัรู ้  หลงัการทดลอง 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
วิธีดาํเนินการทดลอง  

  การวจิยัครัง้น้ีดาํเนินการทดลองในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2556 เป็นเวลา 8 สปัดาห ์
สปัดาหล์ะ 3 วนั ไดแ้ก่ วนัจนัทร ์วนัพธุ วนัศุกร ์วนัละครัง้ ครัง้ละ 40 นาท ีในชว่งเวลา 9.30 – 10.10 น. 
รวม 24 ครัง้ โดยมลีาํดบัขัน้ตอน ดงัน้ี 
  1. ขอความรว่มมอืกบัผูบ้รหิารโรงเรยีนในการทาํวจิยั 
  2. แจง้ใหผู้ป้กครองรบัทราบเกีย่วกบัวธิกีารจดักจิกรรมทีใ่ชส้ือ่ดว้ยภาพสญัลกัษณ์ เพือ่
ขอความรว่มมอืและสนบัสนุนการจดักจิกรรม 
  3. สรา้งความคุน้เคยกบักลุ่มตวัอยา่ง และจดัเตรยีมสภาพแวดลอ้มภายในสถานทีท่าํ
การทดลองใหเ้หมาะสม เป็นเวลา 1 สปัดาห ์
  4. ผูว้จิยันําแบบทดสอบความสามารถทางดา้นการรบัรูม้าทดสอบก่อนทดลองกบักลุ่ม
ตวัอยา่ง (Pretest) จากนัน้จงึดาํเนินการทดลองดว้ยการจดักจิกรรมในชว่งกจิกรรมเสรมิประสบการณ์ 
ทีเ่ปิดโอกาสใหเ้ดก็รูจ้กักบัภาพสญัลกัษณ์ โดยในแต่ละสปัดาห ์แบ่งการจดักจิกรรมเป็น 3 วนัในวนัทีห่น่ึง 
ครกูาํหนดและจดัตรยีมเน้ือหา โดยเดก็เริม่ดจูากภาพจรงิ แลว้ดภูาพสญัลกัษณ์ เพือ่เปรยีบเทยีบภาพ
ทัง้ 2 แบบ ในวนัทีส่อง กจิกรรมเกมการศกึษา ใชส้ือ่เป็นภาพสญัลกัษณ์ในจบัคูภ่าพจรงิและภาพสญัลกัษณ์
แบบเดยีวกนั ในวนัทีส่าม กจิกรรมสรา้งสรรคป์ระดษิฐภ์าพสญัลกัษณ์เป็นกลุ่ม ดว้ยการวาดภาพจากนัน้
เดก็นําเสนอผลงานโดยเล่าเรือ่งราวจากผลงาน  
  5. เมือ่ดาํเนินการทดลองครบ 8 สปัดาห ์ผูว้จิยัทาํการทดสอบ (Posttest) กบักลุ่มตวัอยา่ง  
โดยใชแ้บบทดสอบความสามารถดา้นการรบัรูฉ้บบัเดยีวกบัแบบทดสอบฯทีใ่ชท้ดสอบก่อนการทดลอง
อกีครัง้ 
  6. นําคะแนนทีไ่ดจ้ากการทดสอบไปทาํการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยวธิกีารทางสถติ ิ
 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหเ์ครือ่งมือและข้อมูล 
 1. สถติพิืน้ฐานทีใ่ชใ้นการการวเิคราะหเ์ครือ่งมอื 
  1.1 คาํนวณคา่เฉลีย่ของคะแนน (Mean) (บุญเชดิ ภญิโญอนนัตพงษ์.  2521: 36) โดย
ใชส้ตูร 

   



   

 
                   เมือ่         แทน     คา่เฉลีย่ 
                            แทน    ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
                                  แทน    จาํนวนนกัเรยีนในกลุ่มตวัอยา่ง 
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          1.2 คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (บุญเชดิ ภญิโญอนนัตพงษ์.  2521: 55) 
โดยใชส้ตูร   
   

   
 

 1

222




 S  

 

   เมือ่   S     แทน     ความเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน 
                 แทน     จาํนวนนกัเรยีนในกลุ่มตวัอยา่ง 
             แทน     ผลรวมคะแนนทัง้หมด 
           2 แทน     ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกกาํลงัสอง 

               
 2. สถติกิารหาคณุภาพแบบทดสอบความสามารถดา้นการรบัรู ้
  2.1 การแสดงหลกัฐานดา้นความเทีย่งตรงของเน้ือหา (Item Objective Congruency Index) 
ของแบบทดสอบความสามารถดา้นการรบัรู ้(บุญเชดิ ภญิโญอนนัตพงษ์.  2526: 89) โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้ง
ของขอ้สอบกบัวตัถุประสงค ์
 

   
N

R
IOC   

 
                   เมือ่     IOC     แทน  ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งแบบวดักบัวตัถุประสงค ์
                             R แทน    ผลรวมของคะแนนจากผูเ้ชีย่วชาญ 
                           N        แทน    จาํนวนผูเ้ชีย่วชาญ  
 
  2.2 หาคา่อาํนาจจาํแนกของแบบทดสอบ โดยใชค้า่สหสมัพนัธแ์บบพอยท-์ไบซเีรยีล (Point - 
Biserial Correlation) (บุญเชดิ ภญิโญอนนัตพงษ์.  2548: 5) 
 

   pq
S

r
t

qp
pbis .


  

 
   เมือ่  p  แทน    คา่เฉลีย่ของคะแนนของผูส้อบทีต่อบขอ้สอบขอ้นัน้ถูก 

            q   แทน    คา่เฉลีย่ของคะแนนของผูส้อบทีต่อบขอ้สอบขอ้นัน้ผดิ 
                 tS    แทน    คา่เบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนรวมของผูส้อบทัง้หมด 

        P      แทน สดัสว่นของผูส้อบทีต่อบขอ้สอบนัน้ถูก 
               q      แทน สดัสว่นของผูส้อบทีต่อบขอ้สอบนัน้ผดิ 
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                  2.3  หาคา่ความยากงา่ย (Difficulty) โดยใชส้ตูร (บุญเชดิ ภญิโญอนนัตพงษ์. 2526: 9) 
ดงัน้ี 
 

   
N

R
P   

 

   P แทน คา่ความยากงา่ยของขอ้สอบ 
   R แทน จาํนวนนกัเรยีนทีต่อบขอ้สอบนัน้ไดถู้กตอ้ง 
   N แทน จาํนวนนกัเรยีนทีต่อบขอ้สอบนัน้ทัง้หมด 
 

  2.4 หาคา่ความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบความสามารถทางดา้นการรบัรู ้ โดยใชว้ธิขีอง  
คเูดอร ์–  รชิารด์สนั (Kuder-Richardson) จากสตูร KR – 20 (บุญเชดิ ภญิโญอนนัตพงษ์.  2521: 99) 
ดงัน้ี 
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                         ttr แทน   คา่ความเชื่อมัน่ของเครือ่งมอื 
                    k     แทน   จาํนวนขอ้สอบทัง้หมด  
                 p        แทน   สดัสว่นของคนตอบถูกในแต่ละขอ้ 
                  q         แทน   สดัสว่นของคนตอบผดิในแต่ละขอ้ 
                  2S แทน   คะแนนความแปรปรวนของแบบทดสอบทัง้หมด 
 

  2.4 สถติใิชใ้นการทดสอบสมมตุฐิาน ใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปู SPSS for Windows ทาํการวเิคราะห์
ดงัน้ี 
   2.4.1 หาคะแนนเฉลีย่ และคา่เบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน 
   2.4.2 เปรยีบเทยีบคะแนนความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่ก่อนและหลงัการทดลอง 
โดยใชส้ถติ ิPaired t-test 
 
           3. สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน 
  3.1 การเปรยีบเทยีบคะแนนความต่างของคะแนนเฉลีย่ จากแบบวดัความสามารถทาง 
ดา้นการพดูก่อนและหลงัการจดักจิกรรมการใชภ้าพสญัลกัษณ์ โดยใชส้ตูร t-test for Dependent 
Samples (บุญเชดิ ภญิโญอนนัตพงษ์.  2526: 99) 
 

              
D

S

D
t   
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                    เมือ่     t      แทน    คา่สถติทิีใ่ชใ้น  t – distribution 
                             D      แทน    คา่ความแตกต่างของคะแนน 
                             N      แทน    จาํนวนคูข่องคะแนน 
     D   แทน    คา่เฉลีย่ของคะแนนความแตกต่าง 
                             

D
S   แทน คา่ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคะแนนความแตกต่าง 

 
 4. การแปลผลระดบัของการรบัรู ้
  การแปลผลระดบัของการรบัรูข้องเดก็ปฐมวยัในการวจิยัครัง้น้ี กาํหนดการแปลผลในภาพรวม 
ดงัแสดงในตาราง 3 และจาํแนกรายดา้น ดงัแสดงใน ตาราง 4 ดงัน้ี 
 
ตาราง 3 แสดงการแปลผลระดบัของการรบัรูใ้นภาพรวม  
 

คะแนน หมายความวา่ 
   

             24.01 – 30.00                มกีารรบัรูใ้นระดบัดมีาก 
             18.01 – 24.00                มกีารรบัรูใ้นระดบัด ี
             12.01 – 18.00                มกีารรบัรูใ้นระดบัปานกลาง 
               6.01 – 12.00                มกีารรบัรูใ้นระดบัพอใช ้
               0.00 –   6.00                มกีารรบัรูใ้นระดบัปรบัปรงุ 

   

 
ตาราง 4 แสดงการแปลผลระดบัของการรบัรูใ้นดา้นการแปลความหมาย และการใหเ้หตุผล 
 

คะแนน หมายความวา่ 
   

             12.01 – 15.00                   มกีารรบัรูใ้นระดบัดมีาก 
               9.01 – 12.00                   มกีารรบัรูใ้นระดบัด ี
               6.01 –   9.00                   มกีารรบัรูใ้นระดบัปานกลาง 
               3.01 –   6.00                   มกีารรบัรูใ้นระดบัพอใช ้
               0.00 –   3.00                   มกีารรบัรูใ้นระดบัปรบัปรงุ 
   

 
 
 
 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู  

 
สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
 ในการวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากการทดลองและการแปลความหมายของผลการวเิคราะหข์อ้มลู
ใหเ้ขา้ใจตรงกนั ผูว้จิยักาํหนดสญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ดงัน้ี 
 N  แทน จาํนวนนกัเรยีนกลุ่มตวัอยา่ง 
 K  แทน คะแนนรายดา้น 
     แทน คะแนนเฉลีย่ 
 S  แทน คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 D   แทน คา่เฉลีย่ของผลต่างคะแนน 
 

D
S   แทน คา่เบีย่งเบนมาตรฐานของผลต่างคะแนน 

 t  แทน สถติทิีใ่ชใ้น  t – distribution 
 P  แทน ความน่าจะเป็นของคา่สถติ ิ
 **  แทน นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
การนําเสนอผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 การศกึษาคน้ควา้ครัง้น้ี ผูว้จิยัเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูตามลาํดบัขัน้ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ระดบัการรบัรูจ้ากการวเิคราะหค์า่สถติพิืน้ฐานของคะแนนจากแบบทดสอบความสามารถ
ทางดา้นการรบัรูข้องเดก็ปฐมวยั ก่อนและหลงัไดร้บัการจดักจิกรรมทีใ่ชส้ือ่ดว้ยภาพสญัลกัษณ์ 
 ตอนท่ี 2 การเปรยีบเทยีบคะแนนความสามารถทางดา้นการรบัรูข้องเดก็ปฐมวยัในภาพรวม
และแยกรายดา้น ก่อนและหลงัการจดักจิกรรมทีใ่ชส้ือ่ดว้ยภาพสญัลกัษณ์ 
 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 ตอนท่ี 1 ระดบัการรบัรู้จากการวิเคราะหค่์าสถิติพืน้ฐาน 
  ระดบัการรบัรูจ้ากการวเิคราะหค์า่สถติพิืน้ฐานของคะแนนจากแบบทดสอบความสามารถ
ทางดา้นการรบัรูข้องเดก็ปฐมวยั โดยใชค้า่เฉลีย่แปลผลระดบัการรบัรู ้
  การวเิคราะหข์อ้มลูในสว่นน้ี ผูว้จิยันําคะแนนจากแบบทดสอบความสามารถทางดา้นการรบัรู้
ของเดก็ปฐมวยั ก่อนและหลงัการจดักจิกรรมทีใ่ชส้ือ่ดว้ยภาพสญัลกัษณ์ มาวเิคราะหห์าคา่เฉลีย่ และ
ความเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน โดยแยกเป็นดา้นการแปลความหมายและดา้นการใหเ้หตุผล ค่าเฉลีย่
ทีค่าํนวณไดจ้ะใชเ้ป็นคา่บ่งชีร้ะดบัการรบัรู ้ดงัแสดงใน ตาราง 5  
 



  47 

ตาราง 5 คา่สถติพิืน้ฐานของคะแนนความสามารถทางดา้นการรบัรูข้องเดก็ปฐมวยั ก่อนและหลงัการจดั  
     กจิกรรมทีใ่ชส้ือ่ดว้ยภาพสญัลกัษณ์ 
 

ก่อนทดลอง หลงัทดลอง 
ความสามารถดา้นการ รบัรู ้ N K 

  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 
         

 
 ผลการวเิคราะหต์ามตาราง 5 เมือ่พจิารณาในภาพรวม พบวา่ เดก็ปฐมวยัมกีารรบัรูก่้อนทดลอง 
(  = 18.33) อยูใ่นระดบัด ีหลงัการทดลอง (  = 27.53) อยูใ่นระดบัดมีาก และเมื่อแยกเป็นรายดา้น
พบวา่ ก่อนทดลองเดก็ปฐมวยัมกีารรบัรูด้า้นการแปลความหมาย (  = 10.87) อยูใ่นระดบัด ีดา้น
การใหเ้หตุผล (  = 7.47) อยูใ่นระดบัปานกลาง หลงัการทดลอง พบวา่ เดก็ปฐมวยัมกีารรบัรูด้า้น
การแปลความหมาย (  = 14.33) อยูใ่นระดบัดมีาก  ดา้นการใหเ้หตุผล (  = 13.20) อยูใ่นระดบัดมีาก 
 สรปุ แสดงวา่การจดักจิกรรมทีใ่ชส้ือ่ดว้ยภาพสญัลกัษณ์ ทาํใหม้คีวามสามารถทางดา้นการรบัรู้
สงูขึน้ทัง้ 2 ดา้น โดยมคีวามสามารถการรบัรูด้า้นการใหเ้หตุผลสงูขึน้มากทีส่ดุ คอืสงูขึน้ 5.73 รองลงมา
คอื ดา้นการแปลความหมายสงูขึน้ 3.46 
 เพือ่ใหเ้หน็เดน่ชดั ผูว้จิยั จงึนําคะแนนเฉลีย่ของแบบทดสอบการรบัรูข้องเดก็ปฐมวยัทัง้ก่อน
และหลงัไดร้บัการจดักจิกรรมทีใ่ชส้ือ่ดว้ยภาพสญัลกัษณ์ นําเสนอเป็นแผนภมูเิชงิเปรยีบเทยีบ ดงัแสดง
ในภาพประกอบ 5 
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ภาพประกอบ 5 การเปรยีบเทยีบความสามารถทางดา้นการรบัรูข้องเดก็ปฐมวยัแยกรายดา้นและโดยรวม  
      ก่อนและหลงัการจดักจิกรรมทีใ่ชส้ือ่ดว้ยภาพสญัลกัษณ์ โดยใชแ้ผนภมูเิชงิเปรยีบเทยีบ 
 
 
 จากแผนภมูแิสดงวา่ ความสามารถทางดา้นการรบัรูเ้ดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมทีใ่ชส้ือ่
ดว้ยภาพสญัลกัษณ์ เมือ่พจิารณารายดา้นพบวา่ เดก็ปฐมวยัมกีารพฒันาการรบัรูส้งูขึน้กวา่ก่อนการทดลอง
ทุกดา้น และดา้นทีม่กีารพฒันามากทีส่ดุ คอื ดา้นการใหเ้หตุผล รองลงมา คอื ดา้นการแปลความหมาย 
 
 ตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบคะแนนความสามารถทางด้านการรบัรู้ของเดก็ปฐมวยัใน
ภาพรวมและแยกรายด้าน ก่อนและหลงัการจดักิจกรรมท่ีใช้ส่ือด้วยภาพสญัลกัษณ์ 
  การวเิคราะหข์อ้มลูในสว่นน้ี ผูว้จิยันําคะแนนจากแบบทดสอบความสามารถทางดา้นการรบัรู้
ของเดก็ปฐมวยั มาวเิคราะหห์าคา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนผลต่าง และทดสอบความแตกต่าง
เฉลีย่ โดยใช ้t-test ทดสอบคา่ระดบันยัสาํคญัทางสถติขิองความสามารถทางดา้นการรบัรู ้ดงัตาราง 6  
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ตาราง 6 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความสามารถทางดา้นการรบัรูข้องเดก็ปฐมวยัในภาพรวมและ 
     แยกรายดา้น ก่อนและหลงัการจดักจิกรรมทีใ่ชส้ือ่ดว้ยภาพสญัลกัษณ์ 
 

ก่อนทดลอง หลงัทดลอง 
ความสามารถดา้นการรบัรู ้ K 

  S   S D  D
S  t P 

          

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 
          

 

**มนียัสาํคญัทางสถติทิีท่ีร่ะดบั.01 
 
 ผลการวเิคราะหต์ามตาราง 6 เมือ่พจิารณาภาพรวมพบวา่ หลงัการจดักจิกรรมทีใ่ชส้ือ่ดว้ย
ภาพสญัลกัษณ์ เดก็ปฐมวยัมกีารรบัรู ้(D = 9.20) สงูกวา่ก่อนการจดักจิกรรมทีใ่ชส้ือ่ดว้ยภาพสญัลกัษณ์ 
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 แสดงวา่ หลงัการจดักจิกรรมทีใ่ชส้ือ่ดว้ยภาพสญัลกัษณ์ ทาํให้
การรบัรูข้องเดก็ปฐมวยัสงูกวา่ก่อนทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมทีใ่ชส้ือ่ดว้ยภาพสญัลกัษณ์ นัน่คอื การจดั
กจิกรรมทีใ่ชส้ือ่ดว้ยภาพสญัลกัษณ์สง่ผลใหเ้ดก็ปฐมวยัมกีารรบัรูโ้ดยรวมสงูขึน้ 
 เมือ่พจิารณารายดา้นพบวา่ หลงัการจดักจิกรรมทีใ่ชส้ือ่ดว้ยภาพสญัลกัษณ์ เดก็ปฐมวยัมี
การรบัรูด้า้นการแปลความหมาย (D  = 3.47) ดา้นการใหเ้หตุผล ( D  = 5.73) สงูกวา่ก่อนการจดักจิกรรม
ทีใ่ชส้ือ่ดว้ยภาพสญัลกัษณ์ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 แสดงวา่ หลงัการจดักจิกรรมทีใ่ชส้ือ่
ดว้ยภาพสญัลกัษณ์ ทาํใหก้ารรบัรูข้องเดก็ปฐมวยัทกุดา้นสงูกวา่ก่อนทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมทีใ่ชส้ือ่
ดว้ยภาพสญัลกัษณ์ นัน่คอื การจดักจิกรรมทีใ่ชส้ือ่ดว้ยภาพสญัลกัษณ์ สง่ผลใหเ้ดก็ปฐมวยัมกีารแปล
ความหมาย และการใหเ้หตุผลสงูขึน้ 
 
 



บทท่ี 5 
สรปุผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวจิยัครัง้น้ีเป็นการศกึษา การจดักจิกรรมทีใ่ชส้ือ่ดว้ยภาพสญัลกัษณ์ทีม่ผีลต่อความสามารถ
ทางดา้นการรบัรูข้องเดก็ปฐมวยั มคีวามมุง่หมายของการวจิยั คอื เพือ่ศกึษาความสามารถทางดา้นการรบัรู้
ของเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมทีใ่ชส้ือ่ดว้ยภาพสญัลกัษณ์ และเพือ่เปรยีบเทยีบความสามารถ
ทางดา้นการรบัรูข้องเดก็ปฐมวยัก่อนทดลองและหลงัการทดลอง 
 การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัแบบกึง่ทดลอง (Quasi Experimental Design) ซึง่ประชากรทีใ่ชใ้น
การเลอืกกลุ่มตวัอยา่งแบบหลายขัน้ตอนครัง้น้ี เป็นนกัเรยีนชาย-หญงิ อาย ุ5 – 6 ปี กาํลงัศกึษาในระดบั 
ชัน้อนุบาลปีที ่2 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2556 โรงเรยีนสวสัดวีทิยา สาํนกังานเขตวฒันา สงักดั
กรงุเทพมหานคร สุม่อยา่งงา่ยโดยใชห้อ้งเรยีนเป็นหน่วยการสุม่ ไดม้า 1 หอ้งเรยีน จากจาํนวน 2 หอ้งเรยีน 
โดยสรา้งความคุน้เคยกบัเดก็เป็นระยะเวลา 1 สปัดาห ์หลงัจากนัน้ผูว้จิยัดาํเนินการทดสอบความสามารถ
ทางดา้นการรบัรูข้องเดก็ปฐมวยัก่อนการทดลอง โดยใชแ้บบทดสอบความสามารถทางดา้นการรบัรูข้อง
เดก็ปฐมวยัมาทดสอบนกัเรยีน 30 คน ทาํการตรวจและใหค้ะแนนแลว้พจิารณาเลอืกเดก็ทีม่คีะแนน 
15 อนัดบัสดุทา้ย เป็นกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 15 คน เพือ่ดาํเนินการทดลองในการจดักจิกรรมทีใ่ชส้ือ่
ดว้ยภาพสญัลกัษณ์ เมื่อสิน้สดุการทดลองผูว้จิยัดาํเนินการทดสอบความสามารถทางดา้นการรบัรูข้อง
เดก็ปฐมวยัหลงัการทดลอง และนําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทดสอบมาวเิคราะหด์ว้ยวธิกีารทางสถติ ิซึง่มลีาํดบั
ขัน้ตอนการวจิยัและผลโดยสรปุ ดงัน้ี 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 การศกึษาคน้ควา้ครัง้น้ี มจุีดมุง่หมายสาํคญัเพือ่ศกึษาความสามารถทางดา้นการรบัรูข้องเดก็
ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมดว้ยสื่อทีใ่ชภ้าพสญัลกัษณ์ โดยแยกเป็นจุดมุง่หมายเฉพาะ ดงัน้ี 
 1. เพือ่ศกึษาระดบัความสามารถทางดา้นการรบัรูข้องเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมที่
ใชส้ือ่ดว้ยภาพสญัลกัษณ์ 
 2. เพือ่เปรยีบเทยีบระดบัความสามารถทางดา้นการรบัรูข้องเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัไดร้บั
การจดักจิกรรมทีใ่ชส้ือ่ดว้ยภาพสญัลกัษณ์ 
 
สมมติุฐานในการวิจยั 
 เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมทีใ่ชส้ือ่ดว้ยภาพสญัลกัษณ์ มคีวามสามารถทางดา้นการรบัรู้
สงูขึน้ 
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ขอบเขตของการวิจยั 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั  

  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ นกัเรยีนชาย-หญงิ อาย ุ5 – 6 ปี กาํลงัศกึษาใน
ระดบัชัน้อนุบาลปีที ่2 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2556 โรงเรยีนสวสัดวีทิยา สาํนกังานเขตวฒันา สงักดั
กรงุเทพมหานคร  

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั  
  กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ นกัเรยีนชาย-หญงิ อายุ 5 – 6 ปี กาํลงัศกึษา
ในระดบัชัน้อนุบาลปีที ่2 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2556 โรงเรยีนสวสัดวีทิยา สาํนกังานเขตวฒันา 
สงักดักรงุเทพมหานคร โดยมขี ัน้ตอนในการเลอืกกลุ่มตวัอยา่งแบบหลายขัน้ตอน ดงัน้ี 
  1. สุม่อยา่งงา่ย (Simple Random Sampling) โดยใชห้อ้งเรยีนเป็นหน่วยการสุม่ ไดม้า 
1 หอ้งเรยีน จากจาํนวน 2 หอ้งเรยีน 
  2. ผูว้จิยันําแบบทดสอบความสามารถทางดา้นการรบัรูข้องเดก็ปฐมวยั ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ไป
ทดสอบกบัเดก็ทัง้ 30 คน หลงัจากนัน้ทาํการตรวจและใหค้ะแนนแลว้พจิารณาเลอืกเดก็ทีม่คีะแนน 15 อนัดบั
สดุทา้ย มาเป็นกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมดจาํนวน 15 คน 
 ตวัแปรท่ีศึกษา 
  1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ การจดักจิกรรมทีใ่ชส้ือ่ดว้ยภาพสญัลกัษณ์  
  2. ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่ ความสามารถทางดา้นการรบัรูข้องเดก็ปฐมวยั 
 
เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 1. แผนการจดักจิกรรมทีใ่ชส้ือ่ดว้ยภาพสญัลกัษณ์ 
 2. แบบทดสอบความสามารถทางดา้นการรบัรูท้ีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ จาํนวน 30 ขอ้ ไดค้า่อาํนาจจาํแนก 

rpbis ระหวา่ง 0.25 – 0.62 และคา่ความเชื่อมัน่  เทา่กบั .67 
  ชดุท่ี 1 แบบทดสอบความสามารถการรบัรูด้า้นการแปลความหมาย จาํนวน 15 ขอ้ ได้

คา่อาํนาจจาํแนก rpbis ระหวา่ง 0.20 – 0.49 และคา่ความเชื่อมัน่  เทา่กบั .57 
  ชดุท่ี 2 แบบทดสอบความสามารถการรบัรูด้า้นการใหเ้หตุผล จาํนวน 15 ขอ้ไดค้า่อาํนาจจาํแนก 

rpbis ระหวา่ง 0.21 – 0.54 และคา่ความเชื่อมัน่  เทา่กบั .67 
 
วิธีดาํเนินการวิจยั 
 การวจิยัครัง้น้ีดาํเนินการทดลองในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2556 เป็นเวลา 8 สปัดาห์ๆ  ละ 3 วนั 
ไดแ้ก่ วนัจนัทร ์วนัพธุ วนัศุกร ์วนัละครัง้ ครัง้ละ 40 นาท ีในชว่งเวลา 9.30 – 10.10 น. รวม 24 ครัง้ 
โดยมลีาํดบัขัน้ตอน ดงัน้ี 
 1. ขอความรว่มมอืกบัผูบ้รหิารโรงเรยีนในการทาํวจิยั 
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 2. แจง้ใหผู้ป้กครองรบัทราบเกีย่วกบัวธิกีารจดักจิกรรมทีใ่ชส้ือ่ดว้ยภาพสญัลกัษณ์ เพื่อขอ
ความรว่มมอืและสนบัสนุนการจดักจิกรรม 
 3. สรา้งความคุน้เคยกบักลุ่มตวัอยา่ง และจดัเตรยีมสภาพแวดลอ้มภายในสถานทีท่าํการทดลอง
ใหเ้หมาะสม เป็นเวลา 1 สปัดาห ์
 4. ผูว้จิยันําแบบทดสอบความสามารถทางดา้นการรบัรูม้าทดสอบก่อนทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง 
(Pretest)  
 5. ผูว้จิยัดาํเนินการทดลองครบ 8 สปัดาห ์ผูว้จิยัทาํการทดสอบ (Posttest) กบักลุ่มตวัอยา่ง 
โดยใชแ้บบทดสอบความสามารถดา้นการรบัรูฉ้บบัเดยีวกบัแบบทดสอบทีใ่ชท้ดสอบก่อนการทดลอง 
แลว้นํามาตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑท์ีก่าํหนดไว ้
 6. นําคะแนนทีไ่ดจ้ากการทดสอบไปทาํการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยวธิกีารทางสถติเิพือ่ทดสอบ
สมมตฐิาน 
 
การวิเคราะหข้์อมลู 
 ผูว้จิยัดาํเนินการวเิคราะหข์อ้มลูตามขัน้ตอน ดงัน้ี 
 1. หาสถติพิืน้ฐานของการรบัรูข้องเดก็ปฐมวยั ก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง โดยนํา
ขอ้มลูไปหาคะแนนเฉลีย่ (Mean) และความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2. วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบคะแนนความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่ ก่อนการทดลองและหลงั
การทดลอง โดยคาํนวณจากสตูร t-test for Dependent Samples 
 
สรปุผลการวิจยั 
 1. ระดบัความสามารถทางดา้นการรบัรูข้องเดก็ปฐมวยัหลงัจากไดร้บัการจดักจิกรรมทีใ่ชส้ือ่
ดว้ยภาพสญัลกัษณ์โดยรวมมกีารรบัรูอ้ยูใ่นระดบัดมีาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 27.53 เมือ่พจิารณารายดา้น
พบวา่ ทกุดา้นมรีะดบัการรบัรูอ้ยูใ่นระดบัดมีาก ดา้นทีม่กีารรบัรูม้ากทีส่ดุ คอื ดา้นการแปลความหมาย 
โดยมคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั 14.33 รองลงมา คอื ดา้นการใหเ้หตุผล โดยมคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั 13.20 
 2. ความสามารถทางดา้นการรบัรูข้องเดก็ปฐมวยัหลงัจากไดร้บัการจดักจิกรรมทีใ่ชส้ือ่ดว้ย
ภาพสญัลกัษณ์สงูขึน้กวา่ก่อนการจดักจิกรรมทีใ่ชส้ือ่ดว้ยภาพสญัลกัษณ์ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี่
ระดบั .01 โดยก่อนการทดลองมคีา่คะแนนเฉลีย่ 18.33 และหลงัการทดลองมคีา่คะแนนเฉลีย่ 27.53 
มคีา่ผลต่างคะแนนเฉลีย่เทา่กบั 9.20 
 
อภิปรายผล 
 1. ระดบัความสามารถทางดา้นการรบัรูข้องเดก็ปฐมวยัโดยรวมและจาํแนกรายดา้น พบวา่ 
หลงัการทดลองเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมทีใ่ชส้ือ่ดว้ยภาพสญัลกัษณ์ มคีวามสามารถทางดา้น
การรบัรูส้งูกวา่ก่อนการทดลองทุกดา้น ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้เป็นความสามารถของเดก็
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ปฐมวยัในการใหค้วามหมายขอ้มลูจากภาพทีผ่า่นประสาทสมัผสัดา้นการเหน็ โดยเดก็มกีารแปลความหมาย
ของภาพสญัลกัษณ์ตามประสบการณ์ทีเ่ดก็เรยีนรู ้เกดิการสรา้งความหมายและใหเ้หตุผลเกีย่วกบัภาพ
สญัลกัษณ์นัน้ออกมา เป็นการบอกหรอือธบิายจากความรูค้วามเขา้ใจ เพือ่นําไปใชใ้นการเรยีนรูต่้อไป 
ซึง่ กุลยา ตนัตผิลาชวีะ (2542: 41 – 42) กล่าววา่ การจดัการเรยีนการสอนสาํหรบัเดก็ปฐมวยั เป็น
การสรา้งประสบการณ์การเรยีนรู ้ซึง่หมายถงึ กระบวนการทีจ่ะทาํใหเ้ดก็รบัรู ้มทีกัษะปฏบิตัแิละเหน็
ในสิง่ต่าง  ๆทีค่รตูอ้งการใหรู้โ้ดยสอดคลอ้งกบัลกัษณะความใครรู่ใ้ครเ่รยีนของเดก็ และ พชัร ีเจตน์เจรญิรกัษ์ 
(2537: 10) กล่าวถงึ ความสนใจในการรบัรูเ้ป็นกระบวนการขัน้แรกของการรวบรวมขอ้มลูต่างๆ จาก
สิง่เรา้ทีต่รงกบัความตอ้งการของเดก็ทาํใหส้ภาวะของรา่งกาย และจติใจพรอ้มทีจ่ะรบัขอ้มลูอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
เป็นผลใหผู้เ้รยีนรูเ้กดิพฤตกิรรมต่างๆทีแ่สดงถงึความเอาใจใส ่และตอ้งการทาํกจิกรรมใหบ้รรลุจุดมุง่หมาย 
ฮลิการด์ และคนอื่นๆ (พชัร ีเจตน์เจรญิรกัษ์.  2537:17; อา้งองิจาก Hillguard; et al.  1967: 363) อธบิาย
วา่พฒันาการของเดก็ในการรบัรูจ้ะแปรผนัตามสิง่เรา้และความแตกต่างระหวา่งบุคคล เดก็แต่ละคนจงึ
มชีว่งความสนใจต่อกจิกรรมเดยีวกนันานไมเ่ทา่กนั เป็นการยากทีจ่ะกาํหนดชว่งความสนใจทีแ่น่นอน
ของเดก็ การรบัรูส้ ิง่ต่างๆนัน้เริม่แรกจากการรบัรูส้ ิง่ทีอ่ยูร่อบๆ ตวั และมคีวามสาํคญักบัตวัเดก็ก่อน 
เมือ่โตขึน้การรบัรูเ้กีย่วกบัสิง่ต่างๆ จะขยายกวา้งขึน้ และเกณฑใ์นการเลอืกรบัรูข้ ึน้กบัองคป์ระกอบ
หลายสิง่ เชน่ ความพอใจ ความตอ้งการ อารมณ์ เป็นตน้ ในการศกึษาครัง้น้ีมกีารแสดงพฤตกิรรม
การรบัรู ้2 ดา้น อภปิรายได ้ดงัน้ี 
  1.1 ดา้นการแปลความหมาย เดก็ปฐมวยัมรีะดบัความสามารถการรบัรูท้างดา้นการแปล
ความหมาย ก่อนทดลองอยูใ่นระดบัด ีคอื คา่คะแนนเฉลีย่เทา่กบั 10.87 คะแนน หลงัการทดลองอยู่
ในระดบัดมีาก คอื คา่คะแนนเฉลีย่เทา่กบั 14.33 คะแนน แสดงวา่ การจดักจิกรรมทีใ่ชส้ือ่ดว้ยภาพ
สญัลกัษณ์ชว่ยสง่เสรมิในเรือ่งการแปลความหมายได ้เพราะการจดักจิกรรมดว้ยสือ่ทีใ่ชภ้าพสญัลกัษณ์
เป็นการจดักจิกรรมทีส่ง่เสรมิการรบัรูจ้ากสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นจรงิ ซึง่เดก็จะไดพ้บเหน็อยูเ่ป็นประจาํ 
ไดร้บัประสบการณ์ตรงและมสีิง่กระตุน้ใหเ้กดิแรงจงูใจในการเรยีนรูจ้ะมผีลต่อการรบัรูข้องเดก็ปฐมวยั
ได ้ดว้ยภาพสญัลกัษณ์ทีม่คีวามหมายอยา่งงา่ย เป็นลกัษณะสากล มรีปูแบบสวยงาม กระตุน้ดงึดดูความสนใจ 
สง่เสรมิความคดิและสามารถพบเหน็ไดท้ัว่ไปในชวีติประจาํวนั ทาํใหเ้ดก็ปฐมวยัเกดิการรบัรูส้ ิง่ทีม่คีวามหมาย 
ซมึซบั และเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตนเอง สิง่แวดลอ้มรอบตวั เดก็สามารถบอกชื่อ หรอือธบิาย
ความหมายของภาพสญัลกัษณ์ถูกตอ้งตรงกบัความจรงิได ้ เดก็เกดิทกัษะในการคดิวเิคราะห ์การรบัรู้
ทีเ่ป็นเหตุผล การใชภ้าพสญัลกัษณ์ในการตดิต่อสือ่สารอกีทางหน่ึง  
   ภาพสญัลกัษณ์ เป็นสิง่ทีแ่สดงถงึความคดิทีนํ่ามาใชแ้ทนตวัอกัษรอยา่งมรีะบบ เป็น
ขอ้จาํกดัในการแลกเปลีย่นขา่วสาร ความตอ้งการการใชส้ญัลกัษณ์แทนภาษา ซึง่งา่ยกวา่มคีวามจาํเป็น 
มากขึน้กวา่หลายเทา่ (ทองเจอื เขยีดทอง.  2548: 14; อา้งองิจาก Olgyay.  1990) นิวแมน และนิวแมน 
(Neuman, Michelle M. & Neuman, David L.  2012:  23 – 29) กล่าววา่ ฉลากทัว่ไปของภาพจากสิง่พมิพ์
มอียูห่ลายลกัษณะ เชน่ ตวัอกัษร คาํ ตวัเลข ป้าย ฉลาก ขอ้มลู เน้ือหา และสญัลกัษณ์จากภาษาอื่นๆ 
เดก็มโีอกาสเรยีนรูส้ญัลกัษณ์ทีถู่กตอ้ง โดยเดก็จะเริม่อา่นฉลากของวตัถุในความหมายทัว่ไป จากนัน้
เดก็จะขดัเกลาและรวมเขา้เป็นลกัษณะความรูซ้ึง่จดัแบ่งวตัถุแต่ละอยา่งออกจากกนั ชยัพร วชิชาวุธ (2524: 4) 
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กล่าววา่ เดก็วยั 2 – 7 ขวบ มกีระบวนการคดิทีเ่ป็นมโนภาพมากกวา่จะคดิโดยใชภ้าษาถอ้ยคาํ ดงันัน้การเสนอ
สารดว้ยภาพ สามารถใชภ้าษาเป็นสญัลกัษณ์แทนสิง่ต่างๆ ในการนึกคดิแทนทีก่ารใชม้โนภาพ เดก็จะ
สามารถเชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหวา่งสิง่ต่างๆ จากการรบัรูภ้าษาถอ้ยคาํทีเ่ป็นทัง้ภาษาพดูและภาษาเขยีน
ไดก้วา้งขวางมากขึน้ และ ฉลองชยั สรุวฒันบรูณ์ (2515: 24) กล่าววา่ เดก็อนุบาลชอบภาพสมีากกวา่
ภาพขาวดาํ ชอบภาพสหีลายสมีากกวา่ภาพสสีเีดยีว ชอบภาพประดษิฐห์ลายสมีากกวา่ภาพถ่ายหลายส ี 
   การจดักจิกรรมทีใ่ชส้ือ่ดว้ยภาพสญัลกัษณ์ชว่ยสง่เสรมิการรบัรูด้า้นแปลความหมาย 
ดว้ยการจดัสภาพแวดลอ้มในหอ้งเรยีนทีส่ง่เสรมิการแสดงออก ทาํใหเ้ดก็เกดิความมัน่ใจ กลา้แสดง
ความคดิเหน็ ใชค้วามคดิสรา้งสรรคข์องเดก็อยา่งอสิระ สนุกสนานเพลดิเพลนิ มคีวามสขุกระตอืรอืรน้
เขา้รว่มกจิกรรม ตวัอยา่งเชน่ สปัดาหแ์รกวนัทีห่น่ึงการใชเ้พลงสญัลกัษณ์ทีผู่ว้จิยัแต่ง เพือ่ใหเ้ดก็จาํ
ชื่อภาพสญัลกัษณ์คนได ้คอื ผูห้ญงิ ผูช้าย คนพกิาร แลว้เขา้สูข่ ัน้ดาํเนินกจิกรรมมสีื่อทีเ่ป็นภาพสญัลกัษณ์
ผูห้ญงิ ผูช้าย คนพกิารทีช่ดัเจนใหเ้ดก็เกดิการรบัรูเ้กีย่วกบัภาพ เปรยีบเทยีบกบัภาพจรงิในกจิกรรมที ่
เดก็เขา้รว่มทัง้การใชส้ือ่คนจรงิรว่มแสดง การใชค้าํถามกระตุน้ใหเ้ดก็คดิวา่ผูห้ญงิ ผูช้ายไมเ่หมอืนกนั
อยา่งไร เดก็ชว่ยกนัคดิคาํตอบ และขัน้สรปุ เดก็และครรูว่มกนัสรปุ ความหมายและประโยชน์ของภาพ
สญัลกัษณ์ เมือ่เดก็มกีารรบัรูภ้าพสญัลกัษณ์ดงักล่าวแลว้ ในวนัทีส่อง กจิกรรมเกมจบัคูภ่าพจากบตัร
ภาพสญัลกัษณ์ทีส่อดคลอ้งกบัภาพสญัลกัษณ์คน คอื ผูห้ญงิ ผูช้าย คนพกิาร เดก็สงัเกต และจบัคูภ่าพ
ทีท่ีม่ลีกัษณะเหมอืนกนัได ้สอดคลอ้งกบั คอลลนิ (Collin. 2012: 66 – 71) ศกึษาโอกาสเพือ่การเริม่ตน้
การสนทนาเกีย่วกบัคาํทีพ่บยาก สามารถมาจากภาพสญัลกัษณ์ ประสบการณ์การอา่นหนงัสอื เรือ่งราว 
คาํทีใ่ชอ้ภปิรายกบัเดก็ชว่ยกระตุน้การมสีว่นรว่มอยา่งกระตอืรอืรน้ การสนทนาเกีย่วกบัคาํนํามา ซึง่
ขอ้มลูความรูพ้ฒันาคาํศพัทข์องเดก็ ประโยชน์ในการสนทนา คาํหรหูราเกีย่วกบัภาพสญัลกัษณ์ เรือ่งราว
ในการพดูคุยกบัเดก็ก่อนวยัเรยีน พดูคุยเกีย่วกบัคาํศพัทท์ีไ่มธ่รรมดา แสดงใหเ้ดก็รูจ้กัในบรบิท ซึง่เหน็
ไดจ้รงิ และ พทุธพิมิาน หลวงเมอืง (2553: บทคดัยอ่) ศกึษาการใชก้จิกรรมเกมการศกึษาภาพกบัสญัลกัษณ์
เพือ่พฒันาความพรอ้มการเรยีนรูเ้รือ่งคาํ พบวา่ เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์โดยใชก้จิกรรม
เกมการศกึษาภาพกบัสญัลกัษณ์เพือ่พฒันาความพรอ้มการเรยีนรูเ้รือ่งคาํ มคีะแนนหลงัไดร้บัการจดั
ประสบการณ์สงูขึน้กวา่ก่อนไดร้บัการจดัประสบการณ์ และฝน คาํใส (2542: บทคดัยอ่) การพฒันา
ความพรอ้มทางภาษาของนกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่2 โรงเรยีนวดัหนองปลาซวิดว้ยแผนพฒันาความพรอ้ม
ทางภาษา ศกึษาโดยใชก้จิกรรมหลาย  ๆรปูแบบ เชน่ การรอ้งเพลง การเล่นเกม คาํคลอ้งจอง ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
เรือ่งการจาํแนกภาพ การจาํแนกเสยีง การรูค้าํศพัท ์การฟงั การใชส้ายตาและกลา้มเน้ือใหส้มัพนัธก์นั 
และการรูค้วามสมัพนัธร์ะหวา่งภาพกบัสญัลกัษณ์ พบวา่ การพฒันาความพรอ้มทางดา้นภาษาของนกัเรยีน 
หลงัการเรยีนดว้ยแผนพฒันาความพรอ้มทางภาษาสงูกวา่ก่อนการเรยีนดว้ยแผนพฒันาความพรอ้ม
ทางภาษา 
  1.2 ดา้นการใหเ้หตุผล เดก็ปฐมวยัมรีะดบัความสามารถการรบัรูท้างดา้นการใหเ้หตุผล 
ก่อนทดลองอยูใ่นระดบัปานกลาง คอื คา่คะแนนเฉลีย่เทา่กบั 7.47 คะแนน หลงัการทดลองอยูใ่นระดบัดมีาก 
คอื คา่คะแนนเฉลีย่เทา่กบั 13.20 คะแนน สรปุวา่ การจดักจิกรรมทีใ่ชส้ือ่ดว้ยภาพสญัลกัษณ์ ทาํให้
มคีวามสามารถทางดา้นการรบัรูส้งูขึน้ทัง้ 2 ดา้น โดยมคีวามสามารถการรบัรูด้า้นการใหเ้หตุผลสงูขึน้
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มากทีส่ดุ คอื สงูขึน้ 5.73 รองลงมาคอื ดา้นการแปลความหมายสงูขึน้ 3.46 แสดงวา่ การจดักจิกรรม
ทีใ่ชส้ือ่ดว้ยภาพสญัลกัษณ์ชว่ยสง่เสรมิในเรือ่งการใหเ้หตุผลได ้ เป็นการทีเ่ดก็ปฐมวยัอธบิายเกีย่วกบั
ภาพสญัลกัษณ์ ตามสาเหตุความเป็นมาของการตดัสนิใจแปลความหมายนัน้ เพราะกจิกรรมทีใ่ชส้ือ่
ดว้ยภาพสญัลกัษณ์เป็นกจิกรรมทีมุ่ง่เน้นใหเ้ดก็ไดม้กีารสนทนาโตต้อบ การตัง้คาํถาม การแลกเปลีย่น
พดูคุย การพดูแสดงความคดิเหน็และเล่าเรือ่งประสบการณ์เดมิจากผลงานหรอืสิง่ทีเ่ดก็ลงมอืทาํ สง่ผล 
ใหเ้ดก็ตระหนกัถงึความสาํคญัของภาพสญัลกัษณ์ในการรบัรูค้วามหมายอยา่งเชื่อมโยงกนั ตวัอยา่งเชน่ 
สปัดาหแ์รก ในวนัทีส่ามเดก็มโีอกาสประดษิฐภ์าพสญัลกัษณ์ผูห้ญงิ ผูช้ายดว้ยตนเองโดยการทาํตุ๊กตา
จากจานกระดาษเป็นสญัลกัษณ์ผูห้ญงิ หรอืผูช้ายตามความคดิสรา้งสรรคเ์ดก็ใชผ้ลงานแสดงและพดูคุย 
เล่า อธบิาย ตามเหตุผลทีเ่ดก็เขา้ใจเกีย่วกบัภาพสญัลกัษณ์ เชน่ ผูห้ญงิใสก่ระโปรงได ้ผูช้ายไมใ่สก่ระโปรง 
เดก็หญงิและเดก็ชายรูจ้กัสงัเกตและวาดภาพสญัลกัษณ์ทีแ่ตกต่างกนั เพราะเดก็มกีารรบัรูค้วามหมาย
อยา่งมเีหตุผลในการเลอืกใชภ้าพสญัลกัษณ์แต่ละภาพไดถู้กตอ้ง ดงัที ่ 
   การจดักจิกรรมทีใ่ชส้ือ่ดว้ยภาพสญัลกัษณ์ชว่ยสง่เสรมิพฒันาการทางดา้นสตปิญัญา 
เดก็มเีหตุผลในการสนทนาอภปิรายไดด้ ีสริมิา ภญิโญอนนัตพงษ์ (2553: 43 – 44) กล่าววา่ การสรา้ง
ความรูผ้า่นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสิง่แวดลอ้มตามทฤษฎพีฒันาการทางดา้นสตปิญัญาของเพยีเจต ์ (Piaget) 
คอื การปรบัตวั (Adaptation) เป็นกระบวนการทีเ่ดก็สรา้งโครงสรา้งทางความคดิ (Scheme) โดยการมี
ปฏสิมัพนัธโ์ดยตรงกบัสิง่แวดลอ้ม 2 ลกัษณะ คอื เดก็พยายามปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสิง่แวดลอ้มโดยซมึซาบ
ประสบการณ์ (Assimilation) และปรบัโครงสรา้งสตปิญัญา (Accommodation) ตามสภาพแวดลอ้ม
เพือ่ใหเ้กดิความสมดุลในโครงสรา้งความคดิความเขา้ใจ (Equilibration) คอื ความสมดุลระหวา่งการรบัรู้
และประสบการณ์เก่าและใหมเ่ป็นกระบวนการคดิเกดิขึน้ต่อเน่ืองตลอดเวลาทีเ่ป็นการรบัรูเ้รือ่งใหม ่แลว้
นําไปสมัพนัธเ์ชื่อมโยงการรบัรูเ้ดมิ ทาํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในความคดิและความเขา้ใจตามมา  และ
กุลยา ตนัตผิลาชวีะ (2551: 41 – 42) กลา่ววา่ การจดัการเรยีนการสอนสาํหรบัเดก็ปฐมวยัเป็นการสรา้ง
ประสบการณ์การเรยีนรู ้ซึง่หมายถงึกระบวนการทีจ่ะทาํใหเ้ดก็รบัรู ้มทีกัษะปฏบิตัแิละเหน็ในสิง่ต่างๆ 
โดยสอดคลอ้งกบัลกัษณะความใครรู่ ้ ใครเ่รยีนของเดก็ มกีารวจิยัโดย ชสัเตอรแ์มน ล ี และ สเปลค ์
(Shusterman, Lee; & Spelk.  2008: 1 – 7) ศกึษาการใชค้วามคดิของเดก็ปฐมวยัในเรือ่งสือ่การสอน
แผนทีท่างภมูศิาสตร ์พบวา่ เดก็ปฐมวยัมทีกัษะในการใชส้ญัลกัษณ์ การใชส้ือ่การสอน ไดแ้ก่ แผนที ่
กราฟ สญัลกัษณ์ต่างๆ ชว่ยสง่เสรมิเทคนิคการสอนเพือ่พฒันาความคดิของเดก็ปฐมวยัได ้และ ปทัมา 
คุณเวทยว์ริยิะ (2549: 55) ศกึษาความสามารถทางภาษาของเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บักจิกรรมการเรยีนรู้
แบบจติปญัญาโดยใชส้ือ่ไมม่โีครงสรา้ง พบวา่ เดก็ปฐมวยั มคีวามสามารถทางภาษาหลงัจากทีไ่ดร้บั
การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบจติปญัญาโดยใชส้ือ่ไมม่โีครงสรา้งโดยรวมอยูใ่นระดบัดมีาก 
 2. ความสามารถทางดา้นการรบัรูข้องเดก็ปฐมวยัหลงัจากไดร้บัการจดักจิกรรมทีใ่ชส้ือ่ดว้ย
ภาพสญัลกัษณ์สงูขึน้กวา่ก่อนการจดักจิกรรมทีใ่ชส้ือ่ดว้ยภาพสญัลกัษณ์ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี่
ระดบั.01 โดยก่อนการทดลองมคี่าคะแนนเฉลีย่ 18.33 และหลงัการทดลองมคีา่คะแนนเฉลีย่ 27.53 มี
คา่ผลต่างคะแนนเฉลีย่เทา่กบั 9.20 ซึง่การรบัรูภ้าพสญัลกัษณ์ต่างๆ ของเดก็เพิม่ขึน้ทัง้ 2 ดา้น เน่ืองจาก 
ก่อนการทดลอง เดก็ไมม่คีวามคุน้เคยกบัภาพสญัลกัษณ์ต่างๆและการรว่มทาํกจิกรรมสง่เสรมิพฒันาการ
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การเรยีนรูม้ากนกัเดก็จงึไมเ่คยมปีระสบการณ์หรอืไมเ่คยเหน็และลองทาํมาก่อน เชน่ เดก็สว่นใหญ่ไมรู่จ้กั
สทีีเ่ป็นสญัลกัษณ์ตามวนัในสปัดาห ์เพราะเดก็รูจ้กัวนัต่าง  ๆในหน่ึงสปัดาห ์แต่ยงัไมม่ปีระสบการณ์การเรยีน
เรือ่งสญัลกัษณ์สตีามวนัต่างๆ เมือ่ผูว้จิยักล่าวถงึการสวมเสือ้สเีหลอืงในวนัจนัทร ์เดก็จงึยงัสบัสนและ
สนทนาโตต้อบไมไ่ด ้ ซึง่ในการจดัการจดักจิกรรมทีใ่ชส้ือ่ดว้ยภาพสญัลกัษณ์น้ี ผูว้จิยัไดนํ้ากจิกรรม
เรือ่งสทีีใ่ชแ้ทนภาพสญัลกัษณ์วนัในหน่ึงสปัดาห ์เพื่อพฒันาความรูค้วามเขา้ใจของเดก็ปฐมวยัดา้นสิง่
ต่างๆ รอบตวั  
  การจดัประสบการณ์โดยการพฒันาความคดิรวบยอดและความเขา้ใจใหเ้กดิการรบัรูแ้ก่เดก็ 
แฮมมอนด ์(เยาวพา เดชะคุปต.์  2537: 130; อา้งองิจาก Hammond.  1967: 13) กล่าววา่ ควรเน้น
การเลยีนแบบทางสงัคมและจดัประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้มรอบตวัเดก็ วธิกีารจดัประสบการณ์ 
ไดแ้ก่ การอธบิาย อภปิราย สนทนาเกีย่วกบัเหตุการณ์หรอืสิง่ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ การใหเ้ดก็ดภูาพ หรอื
ภาพยนตรเ์ดก็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัชวีติความเป็นอยู ่ซึง่สอดคลอ้งกบั เอดการ ์เดล (Edgar, Dale. 1969: 719) 
ใชก้รวยประสบการณ์ (Cone of Experience) ไดจ้ดัแบ่งสือ่การสอน เพือ่เป็นแนวทางในการอธบิาย
ถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งโสตทศันูปกรณ์ต่างๆ ในขณะเดยีวกนักแ็สดงขัน้ตอนของประสบการณ์การเรยีนรู ้  
และการใชส้ือ่แต่ละประเภทในกระบวนการเรยีนรู ้กล่าวถงึ ทศันสญัลกัษณ์ (Visual Symbol) มคีวามเป็น
นามธรรมมากขึน้ จาํเป็นทีจ่ะตอ้งคาํนึงถงึประสบการณ์ของผูเ้รยีนเป็นพืน้ฐาน ในการเลอืกนําไปใชส้ือ่
ทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี คอื แผนภมู ิแผนสถติ ิภาพโฆษณา การต์ูน แผนที ่และสญัลกัษณ์ต่างๆ เป็นตน้  
สอดคลอ้งกบั จุง และ ซโีพลชา (Jung; & Seplocha.  2010: 20 – 25) กล่าวถงึ การพฒันารปูแบบ
การรบัรูข้องเดก็ปฐมวยั โดยการนําสื่อเทคโนโลยสีมยัใหมเ่ขา้มาชว่ยในการแลกเปลีย่นขอ้มลูความรู้
ความเขา้ใจรปูแบบการแบ่งปนัขอ้มลูกนัในเครอืขา่ยออนไลน์ทัว่โลก ครใูชเ้ทคโนโลย ี ไมใ่ชเ่พือ่แทน
ประสบการณ์ลงมอืกระทาํ แต่เพือ่เพิม่ขยายเครือ่งมอืทีจ่ะใชก้บัเดก็ในการหาขอ้มลู แกป้ญัหา และความคดิ
รวบยอด ครจูงึสามารถสรา้งการรบัรูข้องเดก็ โดยใชส้ือ่ทางภาพเพื่อสรา้งประสบการณ์ทีไ่มอ่าจหาได้
ในหอ้งเรยีน และ บราวน์ (Brown.  2010: 24 – 28) ศกึษาวา่ การสง่เสรมิความสามารถทางการรบัรู้
ของเดก็ปฐมวยัดว้ยการจดักจิกรรม หอ้งงานเขยีนชว่ยกาํหนดเวลาในการเขยีนของเดก็ปฐมวยั ไมเ่น้น
งานทีท่าํสาํเรจ็ เน้นพฤตกิรรมในการเขยีน เดก็ไมต่อ้งทาํงานแต่ละชิน้ทุกวนั จงึสามารถเกบ็งานทีย่งั
ไมเ่สรจ็ไวใ้นแฟ้ม เพือ่ทาํต่อวนัรุง่ขึน้ และเมือ่ทาํเสรจ็หน่ึงชิน้ เดก็กจ็ะไดเ้ริม่งานเขยีนใหมอ่กี เรย ์และ 
ครฟีแลนด ์ใชก้ระบวนการเดยีวกนัน้ีในเดก็ทีโ่ตขึน้ ไดแ้ก่ การรา่ง การเรยีบเรยีง การแกไ้ข การนําเสนอ 
ซึง่ทัง้หมดเป็นวธิกีารทาํหนงัสอื แนวคดิน้ีชว่ยพฒันาการสอนทีเ่หมาะสม โดยแนะนําวา่ ในแต่ละวนั
เป็นโอกาสทีค่รจูะชว่ยสนบัสนุนการเขยีนหลากหลายแบบโดยมจุีดมุง่หมายทีแ่ตกต่างกนั ประสบการณ์
การเขยีนชว่ยใหเ้กดิ ความยดืหยุน่ทางความคดิในการรบัรูท้ีจ่ะใชใ้นการเขยีนแบบไมเ่ป็นทางการ สาํหรบั
งานเขยีนแรกๆ ไปสูก่ารเขยีนเป็นทางการ คอนวาส และคณะ (Konvas; et al.  2005: 632 – 651) 
กล่าวถงึสมมุตฐิานดา้นยนีและสิง่แวดลอ้มต่อความสามารถ และความไรส้ามารถของเดก็ในดา้นต่างๆ 
อทิธพิลของสิง่แวดลอ้มสว่นใหญ่ขึน้อยูก่บัปจัจยัทีไ่มร่ว่มกนัเป็นเอกลกัษณ์ตามรายบุคคล อทิธพิลของ
ยนีและสิง่แวดลอ้มทีส่ง่ผลต่อภาษา และการไรค้วามสามารถทางภาษาเหมอืนกนั ทัง้ในหญงิและชาย 
รวมถงึการอภปิรายอทิธพิลจากสภาพแวดลอ้มทีส่อดคลอ้งกบัหวัขอ้ดา้นธรรมชาตมิากกวา่กระบวนการ



  57 

ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งแฝด นภสั วรรณขนัธ ์ (2552: 62) ศกึษาผลของการใชร้ปูแบบกจิกรรมศลิปะเพือ่
การเรยีนรูท้ีม่ต่ีอการรบัรูส้ ิง่แวดลอ้มรอบตวัของเดก็ปฐมวยั พบวา่ เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดัรปูแบบ
กจิกรรมศลิปะเพือ่การเรยีนรูแ้บบศลิปะยํา้ และแบบศลิปะถ่ายโยงแลว้ มกีารรบัรูส้ ิง่แวดลอ้มรอบตวั
โดยรวม และจาํแนกรายดา้นมคีา่เฉลีย่สงูขึน้ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติริะดบั .01 และอยูใ่นระดบัดมีาก 
พรรณธดิา สายตา (2553: 50) ศกึษาทกัษะการรบัรูข้องเดก็ปฐมวยั ทีไ่ดร้บัการฝึกสมาธก่ิอนกจิกรรม
เสรมิประสบการณ์ พบวา่ เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการฝึกสมาธก่ิอนกจิกรรมเสรมิประสบการณ์มทีกัษะการรบัรู้
สงูขึน้ 
 จากทีก่ล่าวมาแสดงใหเ้หน็ว่า การจดักจิกรรมทีใ่ชส้ือ่ดว้ยภาพสญัลกัษณ์สามารถสง่เสรมิให้
เดก็ปฐมวยัมกีารรบัรูส้งูขึน้ เดก็ไดด้ภูาพสญัลกัษณ์ทีม่ลีกัษณะต่างๆกนั สามารถสือ่สารใหเ้กดิความหมาย
จากสถานการณ์และสถานทีท่ีแ่ตกต่างกนั เดก็ลงมอืปฏบิตักิจิกรรมโดยศกึษาจากแหล่งเรยีนรู ้ทาํให้
เดก็ไดร้บัประสบการณ์ตรง โดยเน้นการเตรยีมความพรอ้มใหก้บัเดก็ และกระตุน้ใหเ้ดก็เกดิการแปล
ความหมายจากภาพสญัลกัษณ์ทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกนั เกดิการจดัหมวดหมูแ่ละเรยีบเรยีงระบบการคดิ
อยา่งเป็นเหตุผล จากภาพสญัลกัษณ์ทีก่าํหนดในแต่ละกลุ่มตามหน่วยการสอนในแต่ละสปัดาห ์โดยเริม่จาก
ภาพสญัลกัษณ์ทีใ่กลต้วัเดก็ทีส่ดุและใชก้นัอยา่งแพรห่ลายในทุกสถานทีท่ีเ่ดก็เคยมโีอกาสไปและไดม้ี
โอกาสพบเหน็งา่ย ไปสูภ่าพสญัลกัษณ์ทีเ่ดก็ควรรูแ้ละจาํเป็นต่อการดาํเนินชวีติประจาํวนัของเดก็ ซึง่
ชว่ยใหเ้ดก็เกดิการรบัรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ต่อตนเองและนําไปใชไ้ดต่้อไป 
 
ข้อสงัเกตท่ีได้จากการวิจยั 
 1. ในการวจิยัครัง้น้ีเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมดว้ยสื่อทีใ่ชภ้าพสญัลกัษณ์ มคีวามสามารถ
ทางดา้นการรบัรูส้งูขึน้ จนสามารถสงัเกตไดจ้าก ขณะทาํกจิกรรมเดก็มคีวามสนใจ สนุกและมคีวามกระตอืรอืรน้ 
ต่อการเขา้รว่มกจิกรรมเป็นอยา่งมาก มกีารสนทนาสิง่ทีไ่ดเ้หน็และเรยีนรู ้เชน่ สนทนาเรื่องสญัลกัษณ์
หา้มสบูบุหรี ่และสญัลกัษณ์หา้มดื่มเหลา้ เดก็รูจ้กัคุน้เคยเขา้ใจความหมายกบัสญัลกัษณ์โดยเหน็จาก
ป้ายเตอืนภายในโรงเรยีน เดก็นําไปสนทนาพดูคุยกบัครอบครวัถงึโทษพษิภยัของสิง่เสพตดิทีเ่หลา้ บุหรี ่
และทาํใหเ้ดก็พฒันาความคดิรวบยอดจากประสบการณ์ตรง โดยใชป้ระสาทสมัผสัทัง้ 5 สามารถสง่เสรมิ
ใหเ้ดก็ปฐมวยัมกีารรบัรูส้งูขึน้ นําไปสูก่ารพฒันาความคดิสรา้งสรรคแ์ละพฒันาการดา้นอื่นๆ เชน่ ดา้น
รา่งกาย สรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งมอืกบัตา ดา้นอารมณ์จติใจมคีวามสขุ สนุกสนาน เกดิความภาคภมูใิจ
ในการปฏบิตักิจิกรรม และดา้นสงัคม ในการปฏบิตักิจิกรรมรว่มกนั เดก็รูจ้กัการแบ่งปนัวสัดุอุปกรณ์ 
ชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั รูจ้กัการรอคอย การทาํงานใหส้าํเรจ็เรยีบรอ้ย เกดิความเขา้ใจมกีารรบัรูไ้ปพรอ้มกนั 
ซึง่สามารถเป็นพืน้ฐานทีด่ใีนการเรยีนรูข้องเดก็นําไปสูก่ารพฒันาคุณภาพดา้นต่างๆ ต่อไป 
 2. จากการวจิยัครัง้น้ีพบวา่ เดก็มกีารรบัรูใ้นเรือ่งสิง่ต่างๆรอบตวัทีใ่กลช้ดิสมัพนัธก์บัพฒันาการ
ทีส่อดคลอ้งตามวยั เชน่ เรือ่งการใชส้แีทนสญัลกัษณ์ การปฏบิตัติามเครือ่งหมายหา้ม การชว่ยกนัจดั 
เกบ็อุปกรณ์หลงัจากทีป่ฏบิตักิจิกรรมเสรจ็แลว้ การระมดัระวงัความปลอดภยัในการใชอุ้ปกรณ์ต่าง  ๆเป็นตน้ 
เดก็สามารถรว่มกนัรอ้งเพลง “สญัลกัษณ์” ไดทุ้กคนอยา่งคล่องแคล่ว เดก็พดูชื่อภาพสญัลกัษณ์ต่างๆ
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ไดท้นัททีีเ่หน็ เชน่ ไฟจราจร บนัไดเลื่อน เพลง “สญัลกัษณ์”ไดร้บัความนิยมจากเดก็อนุบาล 2/2 โรงเรยีน
สวสัดวีทิยา โดยเลอืกมารอ้งก่อนเริม่ทาํกจิกรรมในชัน้เรยีนทุกเชา้ 
 3. การเปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูจ้ากสือ่แบบใหม ่ทนัสมยั สอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ปจัจุบนั 
ไดล้งมอืประดษิฐภ์าพสญัลกัษณ์ในการทาํกจิกรรม ซึง่บางชนิดเดก็ยงัไมเ่คยทาํมาก่อน เชน่ การประดษิฐ์
ธงชาตไิทย เดก็จุม่สต่ีาง  ๆบนธงกระดาษดว้ยกา้นสาํล ีไดฝึ้กการสงัเกตในการเลอืกใชส้ ีและรูจ้กัความหมาย
ของส ี ทาํใหเ้ดก็เกดิความสนใจเพลดิเพลนิ อยากมสีว่นรว่มในการทาํกจิกรรมดว้ยความกระตอืรอืรน้ 
อยากมผีลงานทีส่วยงามและนําผลงานกลบัไปใหผู้ป้กครองและบุคคลในครอบครวัไดร้ว่มชื่นชม เดก็เกดิ
ความภาคภมูใิจในตนเองและมคีวามสขุในการทาํกจิกรรม 
  
ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 
 1. ความสามารถทางดา้นการรบัรู ้ เป็นการสง่เสรมิพฒันาการทางดา้นสตปิญัญาของเดก็ 
การจดักจิกรรมดว้ยสื่อทีใ่ชภ้าพสญัลกัษณ์ การนําไปใชค้วรศกึษาแผนการจดักจิกรรมและหวัขอ้ต่างๆ 
เพือ่สรา้งความเขา้ใจพืน้ฐานก่อนลงมอืปฏบิตั ิเชน่ ควรเลอืกภาพสญัลกัษณ์ทีน่่าสนใจ มรีปูแบบสญัลกัษณ์
ทีส่วยงาม สามารถดงึดดูและกระตุน้ความสนใจของเดก็ไดด้ ีเมือ่นําแผนการจดักจิกรรมและหวัขอ้ต่างๆ 
ไปปฏบิตัแิลว้ ควรประเมนิผลเพือ่ปรบัปรุงและวางแผนการจดัประสบการณ์ใหเ้หมาะสมกบัเดก็และบรบิท
ของสงัคมนัน้ๆ ต่อไป 
 2. สือ่การเรยีนรูม้คีวามสาํคญักบัเดก็มาก ซึง่การนํามาใชใ้นการเรยีนการสอนมจุีดประสงค์
แตกต่างกนั ในระหวา่งกจิกรรมเดก็จะเรยีนรูอ้ยา่งมากจากการกระทาํและสมัผสัสือ่การเรยีนรู ้ภาพสญัลกัษณ์
ทีใ่ชเ้ป็นสือ่ ควรเป็นภาพสญัลกัษณ์ทีใ่หค้วามหมายในเชงิบวก หรอืสง่เสรมิทศันคตทิีด่ต่ีอการสือ่สาร 
ทาํใหเ้ดก็เกดิความชื่นชมหรอืพงึพอใจในการรบัรู ้เชน่ การอนุรกัษ์น้ํา การประหยดัพลงังาน การปลกู
ตน้ไม ้สญัลกัษณ์ธงชาตไิทย เป็นตน้ 
 3. ความสามารถทางดา้นการรบัรู ้ ดว้ยการจดักจิกรรมทีเ่ปิดโอกาสใหเ้ดก็เลอืกทาํกจิกรรม
ตามความสนใจและความสามารถของตนเอง จะทาํใหเ้ดก็มคีวามกระตอืรอืรน้และมคีวามสขุในการทาํ
กจิกรรม โดยครใูหค้วามชว่ยเหลอื แนะนําในการทาํกจิกรรมของเดก็ เมือ่เดก็ตอ้งการความชว่ยเหลอื
ตามความจาํเป็นทีเ่หมาะสมกบัความสามารถและความตอ้งการของเดก็แต่ละคน เชน่ การใชก้รรไกร
ตดักระดาษรปูแมงกะพรนุทีม่คีวามหนา การใชก้าว เป็นตน้  
 4. ควรมกีารศกึษาพฒันาการความสามารถทางดา้นการรบัรูข้องเดก็เป็นรายบุคคล จะทาํให้
คร ูผูป้กครอง และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เขา้ใจศกัยภาพของเดก็เพือ่ประโยชน์ต่อการปรบัปรงุและสง่เสรมิเดก็
เป็นกรณเีฉพาะบุคคล แต่ควรคาํนึงถงึองคป์ระกอบ และสภาพแวดลอ้มทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในชัน้เรยีน
เป็นสาํคญั เพือ่ใหเ้ดก็ไดร้บัประโยชน์จากการเรยีนรูท้ีเ่ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องแผนการจดักจิกรรม
อยา่งเหมาะสม 
 5. เมือ่สิน้สุดการจดักจิกรรมในแต่ละสปัดาห ์ ควรนําภาพสญัลกัษณ์เป็นสือ่การเรยีนรูโ้ดย
จดัไวใ้นมุมหน่ึงของหอ้งเรยีน เพื่อใหเ้ดก็ไดท้บทวนการเรยีนรู ้การจดจาํ และใชป้ระโยชน์ต่อไป 
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ข้อเสนอแนะในการทาํวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรมกีารศกึษาผลของการจดักจิกรรมดว้ยสือ่ทีใ่ชภ้าพสญัลกัษณ์ ทีม่ผีลต่อความสามารถ
ดา้นอื่นๆของเดก็ปฐมวยั เชน่ ความสามารถในการคดิเชงิเหตุผล พฤตกิรรมความรว่มมอื และความสามารถ
ทางดา้นการแกป้ญัหาของเดก็ปฐมวยั เป็นตน้ 
 2. ควรศกึษาผลของการจดักจิกรรมดว้ยสือ่ทีใ่ชภ้าพสญัลกัษณ์ ทีม่ต่ีอทกัษะการสือ่สาร โดย
จาํแนกเป็นรายดา้น ไดแ้ก่ การพดู การฟงั การอา่น การเขยีน ใหช้ดัเจนและควรเป็นการทาํวจิยัเพือ่
พฒันา ใชเ้วลาในการศกึษาทีเ่หมาะสมต่อการศกึษาพฒันาการเปลีย่นแปลงของทกัษะการสือ่สารใน
เดก็ปฐมวยั 
 3. ควรมกีารศกึษาเปรยีบเทยีบผลของการจดักจิกรรมดว้ยสือ่ทีใ่ชภ้าพสญัลกัษณ์ในกลุ่มตวัอยา่ง
อื่นๆ เชน่ กลุ่มตวัอยา่งทีอ่ยูใ่นชุมชนเมอืงกบักลุ่มทีอ่ยูใ่นชนบท กลุ่มเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางดา้น
รา่งกายหรอืสตปิญัญา เป็นตน้  
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คู่มือการใช้แผนการจดักิจกรรมด้วยส่ือท่ีใช้ภาพสญัลกัษณ์ 
 
หลกัการและเหตผุล 
 ความสาํคญัของการรบัรูเ้ป็นสิง่ทีต่อ้งเรยีนรู ้ซึง่มอีาํนาจในการชกันําใหเ้กดิพฤตกิรรมของมนุษย ์
เป็นสิง่ทีช่ว่ยสรา้งมโนทศัน์เกีย่วกบัสิง่ต่างๆ ใชส้ง่ผา่นความรูแ้ละขยายความรูข้องมนุษยไ์ปสูบุ่คคลอื่นๆ 
การขาดการเรยีนรูห้รอืประสบการณ์จะมเีพยีงการรบัสมัผสัเทา่นัน้ (Bernstein.  1999: 72) ความสามารถ
ทางดา้นการรบัรูข้องเดก็ปฐมวยั ควรเป็นการพฒันาอย่างต่อเน่ืองในระดบัชัน้อนุบาลใหส้มัพนัธก์บั
ความสามารถในการอา่นและการเขยีนในอนาคต การใชแ้ผนการจดักจิกรรมดว้ยสือ่ทีใ่ชภ้าพสญัลกัษณ์ 
ทีผู่ว้จิยัออกแบบน้ี มุง่ศกึษาหาวธิกีารสง่เสรมิความสามารถทางดา้นการรบัรูข้องเดก็ปฐมวยั การจดั
กจิกรรมเปิดโอกาสใหเ้ดก็มปีระสบการณ์รบัรู ้ ในสิง่แวดลอ้มทีใ่ชภ้าพสญัลกัษณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัเดก็
อยา่งเหมาะสมกบัระดบัอายขุองเดก็ในวยั 5 – 6 ปี เพือ่สรา้งความสอดคลอ้งตามองคป์ระกอบทีจุ่ดประสงค์
ในการวจิยักาํหนดใหไ้ดต้รงทีส่ดุวา่ ผูเ้รยีนไดเ้กดิการรบัรูเ้ปลีย่นแปลงพฤตกิรรม และเกดิการเรยีนรู้
ดว้ยภาพสญัลกัษณ์ โดยผูว้จิยัทาํการศกึษาพฒันาขึน้จากพืน้ฐานทางดา้นทฤษฎทีีม่กีารศกึษาวจิยัไว้
แลว้ ทัง้ดา้นหลกัสตูรและการสอน และจติวทิยาการเรยีนรูข้องมนุษย ์มาใชใ้นการพฒันาแผนการเรยีน
การสอน เพือ่ใหเ้กดิแนวทางในการปฏบิตัทิีเ่หมาะสม มปีระสทิธภิาพ โดยการจดักจิกรรมทีใ่ชส้ือ่ดว้ย
ภาพสญัลกัษณ์อนัเป็นสิง่เรา้ เพือ่ใหผู้เ้รยีนรบัขอ้มลูอนัเป็นสิง่เรา้ผา่นประสาทสมัผสัดา้นต่าง  ๆผา่นการใช้
กลวธิต่ีางๆ เพือ่ใหเ้ดก็นําไปใชต้ามในโอกาสต่างๆ ทีเ่หมาะสมและเหมาะกบัวุฒภิาวะของแต่ละคน จดั
สภาพแวดลอ้มและกจิกรรมเอือ้อาํนวยต่อการเรยีนรูด้ว้ยตวัของเดก็เอง สง่เสรมิใหเ้ดก็ไดแ้สดงออกถงึ
การเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้ ใหโ้อกาสแก่เดก็ทีจ่ะเริม่ปฏสิมัพนัธก์บัภาพสญัลกัษณ์ในสิง่แวดลอ้มทีเ่ดก็คุน้เคย 
ชว่ยเสรมิแรงจงูใจการเรยีนรู ้ทีเ่ดก็จะไดร้บัการพฒันาต่อไปในอนาคต 
 
จดุมุ่งหมาย 
 เพือ่สง่เสรมิความสามารถการรบัรูข้องเดก็ปฐมวยั ในดา้นต่อไปน้ี 
 1.  ดา้นการแปลความหมาย  
 2.  ดา้นการใหเ้หตุผล  
 
หลกัการจดักิจกรรม 
 กจิกรรมดว้ยสือ่ทีใ่ชภ้าพสญัลกัษณ์เป็นการเปิดโอกาสใหเ้ดก็มกีารรบัรูอ้ยา่งอสิระ แบบใน
ชวีติประจาํวนัผา่นกระบวนการสง่เสรมิการรบัรูข้องเดก็ การสมัผสัดว้ยประสาทสมัผสัทัง้หา้ ใหเ้ดก็เรยีนรู้
แปลความหมายจากการสมัผสั ผา่นการใชค้วามรูเ้ดมิหรอืการใชป้ระสบการณ์เพือ่การแปลความหมาย 
เดก็ทาํกจิกรรมดว้ยภาพจรงิ เปรยีบเทยีบกบัภาพสญัลกัษณ์ ตัง้คาํถาม การอธบิาย การประดษิฐส์ือ่ 
การเล่าเรื่องสะทอ้นแสดงความเขา้ใจกบัคนอื่นๆ การแกป้ญัหาต่างๆ เน้นใหเ้ดก็ลงมอืปฏบิตักิจิกรรม
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ดว้ยตนเอง เปิดโอกาสใหเ้ดก็อธบิายความคดิเหน็ หรอืคาํตอบ จะชว่ยใหเ้ดก็เขา้ใจความคดิของตนเอง
ไดด้ขีึน้ เพือ่ชว่ยใหเ้ดก็ไดค้ดิเกีย่วกบัสิง่ทีต่นพดูอกีครัง้หน่ึง  
 
บทบาทคร ู
 1. ครมูหีลกัการและแนวคดิในการจดักจิกรรมเน้นเดก็เป็นสาํคญั โดยใหเ้ดก็ปฏบิตั ิคดิทาํ
และแกป้ญัหาได ้ 
 2. ในการสอน ครศูกึษาคน้ควา้เตรยีมแผนการสอนทีเ่หมาะสม เสนอขอ้มลูสือ่สารดว้ยภาพ 
เชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหวา่งภาพต่างๆ เสรมิการอธบิายความหมายดว้ยการพดูคุยสัน้ๆ ใหเ้ดก็สามารถ
เขา้ใจและใชภ้าพสญัลกัษณ์แทนสิง่ต่างๆ ในการนึกคดิอยา่งมคีวามหมาย 
 3. ในการจดักจิกรรม ครสูง่เสรมิใหเ้ดก็มสีว่นรว่มในการลงมอืปฏบิตักิจิกรรมและแสดงผลงาน
ของเดก็ไวใ้นชัน้เรยีน เดก็เรยีนรูท้ีจ่ะมคีวามรบัผดิชอบและภาคภมูใิจต่องานของตน เดก็ไดเ้หน็วา่ ผลงาน
ของตนมคีวามหมาย มคีุณคา่ และผูอ้ื่นสามารถเขา้ใจ 
 4. ในการพฒันาดา้นการรบัรู ้ ครเูปิดโอกาสสง่เสรมิใหเ้ดก็ไดอ้ภปิราย ตคีวามหมายของ
ภาพสญัลกัษณ์ และการสือ่สารแบบต่างๆตามความเขา้ใจของเดก็ผา่นกจิกรรม แนะนําภาพสญัลกัษณ์
ใหก้บัเดก็ ใหเ้ดก็ตระหนกัในความเหมอืนและความแตกต่างของภาพต่างๆ  
 5. ในการประเมนิเดก็เป็นรายบุคคล บนัทกึพฤตกิรรมของเดก็ในเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ สิง่ที่
เดก็แต่ละคนสามารถทาํไดแ้ลว้ และเกบ็รวบรวมตวัอยา่งผลงานของเดก็ 
 
บทบาทเดก็ 
 1. เดก็สามารถรว่มอภปิรายความคดิและลงมอืปฏบิตัผิลงานต่างๆ ตามแต่เดก็จะคดิสรา้งสรรค์
ขึน้ โดยไดร้บัการแนะนําจากครเูมือ่เดก็ประสบปญัหา 
 2. เดก็ใชป้ระสาทสมัผสั คอื การมอง การฟงั การสมัผสั การเคลื่อนไหว และการใชท้า่ทาง 
อยา่งมคีวามปลอดภยั 
 3. เดก็สนุกสนานเพลดิเพลนิ และมคีวามสขุจากบรรยากาศทีส่ง่เสรมิปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งครู
และเดก็ เดก็สามารถแสดงความสนใจบอกความตอ้งการมสีว่นรว่มในกจิกรรม และเดก็ลงมอืศกึษาภายใต้
การดแูลชว่ยเหลอืแนะนําของคร ู
 
ขัน้ตอนการจดักิจกรรม 
 จดุมุ่งหมาย  
 1. เพือ่สง่เสรมิความสามารถการรบัรูข้องเดก็ปฐมวยัดา้นการแปลความหมาย 
 2. เพือ่สง่เสรมิความสามารถการรบัรูข้องเดก็ปฐมวยัดา้นการใหเ้หตุผล 
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เน้ือหา 
 การจดักจิกรรมการใชส้ือ่ดว้ยภาพสญัลกัษณ์ เป็นการจดักจิกรรมในชว่งกจิกรรมเสรมิประสบการณ์
ทีเ่ปิดโอกาสใหเ้ดก็ปฐมวยัรูจ้กักบัภาพสญัลกัษณ์หลายๆ แบบ ในขณะทีค่รใูชภ้าพสญัลกัษณ์เป็นสือ่
กระตุน้ใหเ้ดก็รบัรูเ้กีย่วกบัการแปลความหมาย และการใหเ้หตุผลจากภาพสญัลกัษณ์  
 
วิธีดาํเนินกิจกรรม 
 1. การจดักจิกรรมดว้ยสือ่ทีใ่ชภ้าพสญัลกัษณ์ ประกอบดว้ยขัน้ตอนการสอนและการดาํเนิน
กจิกรรมแต่ละหน่วยกจิกรรม เป็นระยะเวลา 8 สปัดาห์ๆ  ละ 3 วนั โดยมกีารจดัตามลาํดบัวนั ไดแ้ก่ 
วนัจนัทร ์วนัพธุ วนัศุกร ์วนัละ 40 นาท ีในแต่ละสปัดาหม์วีธิดีาํเนินกจิกรรม ดงัน้ี แบ่งการจดักจิกรรม
เป็น 3 วนั ในวนัทีห่น่ึง เดก็ศกึษาเปรยีบเทยีบภาพจรงิกบัภาพสญัลกัษณ์ เดก็ดภูาพ 10 – 20 นาท ีโดย
เริม่จากภาพจรงิก่อน จากนัน้ใชส้ือ่เป็นภาพสญัลกัษณ์ เพือ่เปรยีบเทยีบภาพทัง้ 2 แบบ วนัทีส่อง กจิกรรม
อธบิายใหเ้หตุผล ใชส้ือ่เป็นภาพสญัลกัษณ์ในการจบัคูภ่าพจรงิ และภาพสญัลกัษณ์ตามเหตุผลทีเ่ดก็
เรยีนรู ้วนัทีส่าม การประดษิฐภ์าพสญัลกัษณ์เป็นกลุ่ม ดว้ยการวาดภาพจากนัน้เดก็นําเสนอผลงาน โดย
เล่าเรือ่งราวจากผลงานทลีะกลุ่มจนครบ 
 2. ลกัษณะของภาพสญัลกัษณ์ทีใ่ชเ้ป็นภาพสญัลกัษณ์ทีเ่หมาะสาํหรบัการสง่เสรมิทางดา้น
การรบัรูข้องเดก็ปฐมวยั มทีัง้หมด 8 เรื่อง สปัดาหล์ะ 1 เรือ่ง ตามลาํดบั ไดแ้ก่ 
  2.1 สญัลกัษณ์ผูห้ญงิ สญัลกัษณ์ผูช้าย สญัลกัษณ์คนพกิาร 
  2.2 สญัลกัษณ์กริยิาทา่ทาง ไดแ้ก่ เดนิ วิง่ เล่นกฬีา 
  2.3 สญัลกัษณ์สถานทีภ่ายในโรงเรยีน ไดแ้ก่ หอ้งสขุา หอ้งพยาบาล โรงอาหาร 
  2.4 สญัลกัษณ์เสน้ทาง ไดแ้ก่ ลฟิตโ์ดยสาร บนัไดเลื่อน ทางหนีไฟ         
  2.5 สญัลกัษณ์สิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก่ ประหยดัน้ํา ปลกูตน้ไม ้และประหยดัไฟ 
  2.6 สทีีใ่ชแ้ทนสญัลกัษณ์ ไดแ้ก่ ธงชาต ิไฟจราจร วนัในหน่ึงสปัดาห ์
  2.7 สญัลกัษณ์วงกลมหา้มทาํ ไดแ้ก่ หา้มสบูบุหรี ่หา้มดื่มเหลา้ หา้มรบัประทานอาหาร 
  2.8 สญัลกัษณ์เตอืน ไดแ้ก่ ระวงัอนัตราย ระวงัสตัว ์ระวงัวตัถุเป็นพษิ 
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แผนการจดักิจกรรมด้วยส่ือท่ีใช้ภาพสญัลกัษณ์ 
 
สาระการเรยีนรูท้ี ่2 บุคคลและสถานทีแ่วดลอ้มเดก็ หน่วยการเรยีนรูบุ้คคล  
ชัน้อนุบาลปีที ่2 สปัดาหท์ี ่1 วนัที ่1 เรือ่ง “สญัลกัษณ์ผูห้ญงิ”  
 วนั .......................... วนัที ่....... เดอืน ............................... พ.ศ. ............. เวลา 9.30 – 10.10 น. 
 
จดุประสงค ์
 1. เพือ่สง่เสรมิความสามารถการรบัรูข้องเดก็ปฐมวยั 
  2. เพือ่ใหเ้ดก็แปลความหมายและแสดงเหตุผลในการสือ่ความหมายจากภาพสญัลกัษณ์ 
 3. เดก็สามารถเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหวา่งภาพจรงิกบัภาพสญัลกัษณ์ได ้
เน้ือหา 
 ภาพสญัลกัษณ์ผูห้ญงิ  

วิธีดาํเนินการจดักิจกรรม  
 ขัน้นํา  
  เดก็และครรูว่มกนัรอ้งเพลง “สญัลกัษณ์” พรอ้มกบัทาํทา่ทางประกอบเพลงตามจนิตนาการ 
และรว่มกนัสนทนาเกีย่วกบัเน้ือหาของเพลงกล่าวถงึอะไร  
 ขัน้สอน 
  1. ครนํูาภาพถ่ายเสมอืนจรงิผูห้ญงิ หลากหลายวยั (เดก็ ผูใ้หญ่ ชรา) มาใหเ้ดก็ด ูแลว้
สนทนาลกัษณะของภาพวา่แตกต่างกนัอยา่งไร 
  2. ครนํูาภาพสญัลกัษณ์ผูห้ญงิ จากสญัลกัษณ์หอ้งน้ํามาใหเ้ดก็ด ูแลว้สนทนาซกัถาม
เดก็ โดยใชค้าํถาม 
   2.1 ภาพ (สญัลกัษณ์ผูห้ญงิ) ทีเ่ดก็ๆ เหน็มลีกัษณะเป็นอยา่งไร 
   2.2 เดก็ๆ เคยเหน็สญัลกัษณ์เหล่าน้ีจากทีใ่ดบา้ง 
   2.3 เดก็ๆ จะเลอืกภาพสญัลกัษณ์ทีย่กตวัอยา่ง มาแทนภาพถ่ายผูห้ญงิ เพราะเหตุใด 
  3. ครใูหเ้ดก็ๆ เลอืกหยบิภาพจากกล่องทบึคนละ 1 ภาพ ซึง่เดก็บางคนอาจไดภ้าพ
สญัลกัษณ์ผูห้ญงิ หรอืเดก็บางคนอาจไดภ้าพเสมอืนจรงิผูห้ญงิในวยัต่างๆ จากนัน้ใหเ้ดก็จบัคูก่บัเพือ่น
ใหไ้ดเ้ป็นภาพสญัลกัษณ์ผูห้ญงิคูก่บัภาพเสมอืนจรงิ  
  4. เมือ่เดก็จบัคูก่นัไดทุ้กคนแลว้ใหเ้ดก็กบัเพือ่นทีจ่บัคูก่นันําภาพมาตดิทีบ่อรด์ภาพถ่าย
เสมอืนจรงิ และบอรด์ภาพสญัลกัษณ์ 
  5. ครแูจกกระดาษใหเ้ดก็วาดภาพจากบอรด์ภาพถ่ายเสมอืนจรงิและบอรด์ภาพสญัลกัษณ์
ตามความสนใจของเดก็ (โดยเดก็อาจจะเลอืกวาดทุกภาพหรอืวาดภาพใดภาพหนึ่งตามความตอ้งการ
และความสนใจของเดก็) 
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ขัน้สรปุ   
  ครแูละเดก็รว่มกนัสรปุเกีย่วกบัภาพสญัลกัษณ์ผูห้ญงิจากบอรด์ภาพถ่ายเสมอืนจรงิและ
บอรด์ภาพสญัลกัษณ์ผูห้ญงิ    
 ส่ือ 
  1.  ภาพถ่ายเสมอืนจรงิผูห้ญงิ 
  2.  ภาพสญัลกัษณ์ผูห้ญงิ 
  3.  บอรด์ภาพถ่ายเสมอืนจรงิ และบอรด์ภาพสญัลกัษณ์ 
  4.  เพลง “สญัลกัษณ์” 
 
การประเมินผล 
 1. สงัเกตการแสดงความคดิเหน็จากการสนทนาและการตอบคาํถาม ในการแปลความหมาย
และการใหเ้หตุผลจากภาพสญัลกัษณ์  
 2. สงัเกตการสนทนาพดูคุย มสีว่นรว่มในการทาํกจิกรรม 
 

ภาคผนวก 
 เพลง สญัลกัษณ์  
  นฏัอรนิ แสงพงษ์พทิยา  ผูแ้ต่ง 
    สญัลกัษณ์  สญัลกัษณ์  สญัลกัษณ์ 

      ผูห้ญงิ    ผูห้ญงิ     ผูห้ญงิ 

      ผูช้าย     ผูช้าย     ผูช้าย 

   คนพกิาร  คนพกิาร    คนพกิาร 
 
  สญัลกัษณ์คอื ภาพงา่ยๆ ใครๆ กด็กูนัได ้
   พอ่แมเ่พือ่นฉนัเขา้ใจ (ซํ้า) ทาํตามกนัได ้ไมผ่ดิแน่เอย 
   ด ูงา่ย งา้ย งา่ย  ด ูงา่ย งา้ย งา่ย 

   สบา้ย สบาย  เขา้ใจ จงัเลย 
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แผนการจดักิจกรรมด้วยส่ือท่ีใช้ภาพสญัลกัษณ์ 
 
สาระการเรยีนรูท้ี ่2 บุคคลและสถานทีแ่วดลอ้มเดก็ หน่วยการเรยีนรู ้บุคคล                                  
ชัน้อนุบาลปีที ่2 สปัดาหท์ี ่1 วนัที ่2 เรือ่ง “สญัลกัษณ์ผูช้าย”   
วนั ......... วนัที ่............ เดอืน ............................... พ.ศ. ............... เวลา 9.30 – 10.10 น. 
 
จดุประสงค ์
 1. เดก็สามารถเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหวา่งภาพจรงิกบัภาพสญัลกัษณ์ผูช้ายได ้
 2.  เพือ่ใหเ้ดก็แปลความหมายและแสดงเหตุผลในการสือ่ความหมายจากภาพสญัลกัษณ์ 
 3.  เดก็สามารถแสดงความคดิเหน็รว่มและรว่มกจิกรรมกบัครแูละเพือ่นได ้
 
เน้ือหา 
 ภาพสญัลกัษณ์ผูช้าย  
  
วิธีดาํเนินการจดักิจกรรม  
 ขัน้นํา   
  ครถูามปรศินาคาํทายกบัเดก็ “ภาพอะไรเอย่ ไมม่หีน้า ไมม่ตีา แคเ่หน็ปุ๊บ ทาํตามไดป้ ับ๊ 
ไมผ่ดิแน่เอย“ พรอ้มกบัเปิดภาพใหเ้ดก็ๆ แลว้ทาํทา่ทางตามภาพ 2 – 3 ภาพ 
 ขัน้สอน 
  1. ครนํูาภาพสญัลกัษณ์ผูช้ายแบบต่างๆ มาใหเ้ดก็ด ูแลว้สนทนาซกัถามเดก็ โดยใช้
คาํถาม 
   1.1 ภาพทีเ่ดก็ๆ เหน็มลีกัษณะเป็นอยา่งไร 
   1.2 เดก็ๆ เคยเหน็สญัลกัษณ์เหล่าน้ีจากสถานทีใ่ดบา้ง 
   1.3 เมือ่เดก็เหน็ภาพเหล่าน้ี บอกอะไรกบัเดก็ๆ บา้ง 
  2. ครแูนะนําเกมจบัคูภ่าพเหมอืนสญัลกัษณ์ผูช้าย โดยนําภาพแต่ละชุดมาใหเ้ดก็ๆ ด ู
จากนัน้ เดก็แบ่งกลุ่ม 5 กลุม่ และรว่มกนัสรา้งขอ้ตกลงในการเล่นเกมจบัคูภ่าพเหมอืน ตวัแทนแต่ละ
กลุ่ม มารบับตัรภาพสญัลกัษณ์ผูช้ายกลุ่ม  ๆละ 1 ชุด  ๆละ 8 ภาพ เดก็แต่ละกลุ่มชว่ยกนัจบัคูภ่าพสญัลกัษณ์ 
เมือ่เล่นเกมจบัคูภ่าพเสรจ็แลว้ทุกกลุ่ม อาสาสมคัรแต่ละกลุ่มเล่ากจิกรรมทีไ่ดท้าํ 
  3. เดก็และครรูว่มกนัสนทนา โดยใชค้าํถาม 
   3.1 ภาพสญัลกัษณ์น้ี ใชแ้ทนใคร? 
   3.2 เดก็ๆ เคยเหน็ภาพสญัลกัษณ์น้ี ทีไ่หนบา้ง? 
   3.3 ภาพสญัลกัษณ์น้ี หมายถงึอะไร?  
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   3.4 ภาพสญัลกัษณ์น้ี มปีระโยชน์อยา่งไร? 
  4. ครนํูาภาพเสมอืนจรงิผูช้ายหลากหลายวยั (เดก็ผูช้ายวยัอนุบาล ประถม มธัยม ผูใ้หญ่ 
และคนชรา) มาใหเ้ดก็ด ูและใหเ้ดก็เลอืกภาพคนละ 1 ภาพ นําไปตดิบนกระดาษทีค่รแูจกให ้แลว้ให้
เดก็ๆ วาดภาพสญัลกัษณ์ทีส่มัพนัธก์บัภาพทีเ่ดก็เลอืก และอาสาสมคัรเดก็นําผลงานมาเล่าใหเ้พือ่นและ
ครฟูงั 
 ขัน้สรปุ  
  ครแูละเดก็รว่มกนัสรปุเกีย่วกบัภาพสญัลกัษณ์ผูช้ายจากผลงานของเดก็ๆ และจากเกม
จบัคูภ่าพเหมอืน  
 ส่ือ 
  1. บตัรภาพสญัลกัษณ์ผูช้าย 5 ชุดๆ ละ 8 ภาพ  
  2. ปรศินาคาํทาย “สญัลกัษณ์ 
 
การประเมินผล 
 1. สงัเกตการแสดงความคดิเหน็จากการสนทนาและการตอบคาํถาม ในการแปลความหมาย 
และการใหเ้หตุผลจากภาพสญัลกัษณ์  
 2. สงัเกตการสนทนาพดูคุย มสีว่นรว่มในการทาํกจิกรรม 
 

ภาคผนวก 
 ปริศนาคาํทาย “สญัลกัษณ์” 
   “ภาพอะไรเอย่ ไมม่หีน้า ไมม่ตีา แคเ่หน็ปุ๊บ ทาํตามไดป้ ับ๊ ไมผ่ดิแน่เอย “ 
 เกมจบัคู่ภาพจากบตัรภาพสญัลกัษณ์ 
  วิธีการเล่น 
   1. ในแต่ละกลุ่ม จะไดร้บับตัรภาพสญัลกัษณ์ผูช้าย 1 ชุดๆ ละ 8 ภาพ 
   2. เดก็แต่ละคนชว่ยกนัแยกภาพทีม่คีวามเหมอืนกนัออกจากภาพทีต่่างกนั จนครบ
ทัง้8 ภาพ จะไดภ้าพทีเ่หมอืนกนั จาํนวน 4 ชุด 
   3. เดก็ๆ ชว่ยกนับอกความคดิเหน็วา่ ภาพชดุใดเหมอืนกนั เพราะอะไร 
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แผนการจดักิจกรรมด้วยส่ือท่ีใช้ภาพสญัลกัษณ์ 
 

สาระการเรยีนรูท้ี ่2 บุคคลและสถานทีแ่วดลอ้มเดก็ หน่วยการเรยีนรู ้บุคคล 
ชัน้อนุบาลปีที ่2 สปัดาหท์ี ่1 วนัที ่3 เรือ่ง “สญัลกัษณ์ผูห้ญงิ สญัลกัษณ์ผูช้าย และสญัลกัษณ์คนพกิาร”   
วนั ......................... วนัที ่........ เดอืน ..................................... พ.ศ. ......... เวลา 9.30 – 10.10 น. 
 
จดุประสงค ์
 1. เดก็สามารถเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหวา่งภาพสญัลกัษณ์ผูห้ญงิผูช้าย คนพกิารได ้
 2. เพือ่ใหเ้ดก็แปลความหมายและแสดงเหตุผลในการสือ่ความหมายจากภาพสญัลกัษณ์ 
 3. เดก็สามารถแสดงความคดิเหน็รว่มและรว่มกจิกรรมกบัครแูละเพือ่นได ้
 
เน้ือหา 
 ภาพสญัลกัษณ์ผูห้ญงิ ภาพสญัลกัษณ์ผูช้าย ภาพสญัลกัษณ์คนพกิาร   
 
วิธีดาํเนินการจดักิจกรรม   
 ขัน้นํา  
  1. เดก็และครรูว่มกนัรอ้งเพลง “สญัลกัษณ์” พรอ้มกบัทาํทา่ทางประกอบเพลงตามจนิตนาการ  
  2. เดก็และครรูว่มกนัสนทนาเกีย่วกบัเน้ือหาของเพลงวา่กล่าวถงึอะไร  
 ขัน้สอน 
  1. ครนํูาภาพสญัลกัษณ์คนพกิารมาใหเ้ดก็ด ูแลว้สนทนาซกัถามเดก็ 
   1.1 ภาพมลีกัษณะเป็นอยา่งไร  
   1.2 เดก็ๆ เคยเหน็จากทีไ่หน  
   1.3 ภาพสญัลกัษณ์มปีระโยชน์อยา่งไร 
  2. ครนํูาภาพจรงิคนพกิารมาใหเ้ดก็ดแูละเปรยีบเทยีบเชื่อมโยงเหตุผล ระหวา่งภาพ
สญัลกัษณ์คนพกิารกบัภาพจรงิ ตามความคดิของเดก็ 
  3. ครนํูาภาพสถานทีต่่างๆ ทีต่ดิสญัลกัษณ์สาํหรบัคนพกิาร (หอ้งน้ํา ทางเดนิ ทีน่ัง่บนรถ
สาธารณะ ฯลฯ) มาใหเ้ดก็ๆ ด ูแลว้สนทนารว่มกนักบัเดก็ อาสาสมคัรออกมาเล่าประสบการณ์ของตนเอง
ทีพ่บเหน็สญัลกัษณ์คนพกิาร 
  4. เดก็แบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม ตวัแทนกลุ่มเลอืกภาพเสมอืนจรงิผูห้ญงิ ผูช้าย คนพกิาร และ
อุปกรณ์ (กระดาษแผน่ใหญ่ กาว สไีม)้ แต่ละกลุ่มนําภาพทีเ่ลอืกมาตดิลงบนกระดาษแผน่ใหญ่ และ
รว่มกนัวาดภาพสญัลกัษณ์ทีส่มัพนัธก์บัภาพเสมอืนจรงิ และต่อเตมิตามจนิตนาการหรอืจากประสบการณ์
ของเดก็ เมือ่แต่ละกลุ่มทาํกจิกรรมเสรจ็ ตวัแทนกลุ่มนําผลงานมาพดูคุยทีห่น้าชัน้เรยีน  
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 ขัน้สรปุ  
  เดก็และครรูว่มกนัสรปุเกีย่วกบัความหมาย ประโยชน์ภาพสญัลกัษณ์ผูห้ญงิ ผูช้าย คนพกิาร 
และอาสาสมคัรเดก็ออกมาเล่าเหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาพสญัลกัษณ์นัน้ๆ   
 ส่ือ 
  1. กระดาษโปสเตอร ์ 
  2. ดนิสอ  
  3. สไีม ้
  4. เพลง “สญัลกัษณ์” 
 

การประเมินผล 
 1. สงัเกตการแสดงความคดิเหน็จากการสนทนาและการตอบคาํถาม ในการแปลความหมาย 
และการใหเ้หตุผลจากภาพสญัลกัษณ์  
 2. สงัเกตการสนทนาพดูคุย  มสีว่นรว่มในการทาํกจิกรรม 
 
ภาคผนวก 

เพลงสญัลกัษณ์    
  นฏัอรนิ แสงพงษ์พทิยา  ผูแ้ต่ง 
    สญัลกัษณ์  สญัลกัษณ์  สญัลกัษณ์ 

    ผูห้ญงิ    ผูห้ญงิ     ผูห้ญงิ 

   ผูช้าย     ผูช้าย     ผูช้าย 

   คนพกิาร  คนพกิาร    คนพกิาร 
   
  สญัลกัษณ์คอืภาพงา่ยๆ ใครๆ กด็กูนัได ้
   พอ่แมเ่พือ่นฉนัเขา้ใจ (ซํ้า) ทาํตามกนัไดไ้มผ่ดิแน่เอย 
    ด ูงา่ย งา้ย งา่ย   ด ูงา่ย งา้ย งา่ย 
    สบา้ย สบาย   เขา้ใจ จงัเลย 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 - คู่มือแบบทดสอบความสามารถทางด้านการรบัรู้ของเดก็ปฐมวยัท่ีได้รบัการจดักิจกรรม 
   ด้วยส่ือท่ีใช้ภาพสญัลกัษณ์ 
 - ตวัอย่างแบบทดสอบความสามารถทางด้านการรบัรู้ของเดก็ปฐมวยัด้วยส่ือท่ีใช้ 
   ภาพสญัลกัษณ์ 
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คู่มือแบบทดสอบความสามารถทางด้านการรบัรู้ของเดก็ปฐมวยัท่ีได้รบั 
การจดักิจกรรมด้วยส่ือท่ีใช้ภาพสญัลกัษณ์ 

 
คาํช้ีแจง 
 1. แบบทดสอบฉบบัน้ี เป็นแบบทดสอบความสามารถทางดา้นการรบัรูข้องเดก็ปฐมวยั ชัน้
อนุบาลปีที ่2  
 2. แบบทดสอบฉบบัน้ีม ี2 ตอน เป็นแบบทดสอบประเภทคาํถามทีม่รีปูภาพทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ 
 3. การดาํเนินการสอบ ผูท้ดสอบอธบิายวธิกีารทาํแบบทดสอบทลีะขอ้ สาํหรบัผูช้ว่ยดาํเนินการ
ทดสอบจะคอยดแูลใหผู้ร้บัการทดสอบปฏบิตัถิูกตอ้งตามขัน้ตอน ซึง่การทดสอบจะทดสอบวนัละ 1 ตอน
โดยเริม่จากตอนที ่ 1 ไปตอนที ่ 2 ตามลาํดบั รวมระยะเวลาในการทดสอบ 2 วนั เมือ่ทาํการทดสอบ
ครบ 2 ตอนแลว้ นําแบบทดสอบมาตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑ ์
 
คาํแนะนําในการใช้แบบทดสอบ 
 1. ลกัษณะของแบบทดสอบ ประกอบดว้ยแบบทดสอบ จาํนวน 2 ตอน โดยจาํแนก ดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1 ดา้นการแปลความหมาย จาํนวน 15 ขอ้  
  ตอนท่ี 2 ดา้นการใหเ้หตุผล จาํนวน 15 ขอ้ 
 2. ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการทดสอบ 
  การทดสอบกําหนดเวลาขอ้ละ 1 นาท ี
 3. การตรวจใหค้ะแนน 
  3.1 ขอ้ทีก่ากบาท () ถูกให ้1 คะแนน 
  3.2 ขอ้ทีก่ากบาท () ผดิ หรอืไมไ่ดก้ากบาท () หรอืกากบาท () เกนิกวา่ภาพหรอื 
1 ขอ้ ให ้0 คะแนน 
 
การเตรียมตวัก่อนสอบ 
 1. สถานทีท่ดสอบควรเป็นหอ้งทีส่ภาพแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอกเหมาะสมต่อผูร้บั
การทดสอบ มแีสงสวา่งเพยีงพอ ไมม่เีสยีงรบกวน การจดัโต๊ะเกา้อีเ้หมาะกบัผูร้บัการทดสอบ 
 2. ผูด้าํเนินการทดสอบทาํหน้าทีอ่า่นคาํสัง่ใหผู้ร้บัการทดสอบฟงั ควรทาํความเขา้ใจคูม่อื
แบบทดสอบในแต่ละชุดก่อนปฏบิตักิารทดสอบ 
 3. เตรยีมอุปกรณ์ทีจ่าํเป็นในการทดสอบ ไดแ้ก่ 
  3.1 ดนิสอ ยางลบ  
  3.2 นาฬกิาจบัเวลาแบบตวัเลข 1 เรอืน 
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ข้อปฏิบติัในการทดสอบ 
 1. ก่อนทดสอบ ผูด้าํเนินการทดสอบสรา้งความคุน้เคยกบัเดก็ 
 2. การบอกคาํสัง่และการอา่นแบบทดสอบ ผูด้าํเนินการทดสอบพดูใหช้ดัเจนและเป็นธรรมชาต ิ
 3. ผูด้าํเนินการทดสอบเขยีนชื่อ นามสกุล วนัทีท่ดสอบ ของผูร้บัการทดสอบทุกคนใหเ้รยีบรอ้ย
ก่อนทดสอบ  
 4. ดาํเนินการทดสอบทลีะตอน ผูด้าํเนินการทดสอบอา่นแบบทดสอบขอ้ละ 2 ครัง้ และสงัเกต
เดก็ทุกคนทาํ 
 4. การใหผู้ร้บัการทดสอบทาํแบบทดสอบในแต่ละตอน ผูด้าํเนินการทดสอบควรพดูจงูใจ 
เพือ่ใหผู้ร้บัการทดสอบสนใจ และตัง้ใจทาํแบบทดสอบ 
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ตอนท่ี 1 แบบทดสอบความสามารถการรบัรู้ 
ด้านการแปลความหมาย 

จาํนวน 15 ข้อ 
 

 
เดก็ชาย/เดก็หญงิ ............................................ นามสกุล ............................................................. 
ชัน้ .............................. วนัที ่............... เดอืน .................................................... พ.ศ. ................ 
 

ข้อตวัอย่าง 
 คาํสัง่  

  1. เดก็ๆ ดชูอ่งแรกเป็นรปูกากบาท () 
  2. เดก็ๆ ลองกากบาท () เหมอืนตวัอยา่งในชอ่งแรกและชอ่งที ่2 
  3. เดก็เขยีนเครือ่งหมายกากบาท () ในชอ่งสดุทา้ย (ครเูดนิตรวจความถูกตอ้ง) 
 

 
 
 
 
 

  

  

ข ก ค 

  4. ผูด้าํเนินการทดสอบอา่นคาํถาม 2 ครัง้ 
 

 คาํสัง่: เดก็ๆ ชว่ยครหูาหน่อยซวิา่ เลข 2 ใชแ้ทนความหมายในภาพใด  

ปฏิบติั : เดก็เขยีนเครือ่งหมายกากบาท () ทบัภาพตามคาํสัง่ (ดแูลใหเ้ดก็ทาํทกุคน)   
   (เฉลย ก) 
 

ข ค ก 

2 4 0 
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ข้อท่ี 1  
คาํสัง่: เดก็ๆชว่ยครหูาหน่อยซวิา่ เดก็ๆไมส่บายจะไปหอ้งพยาบาล ทีม่ภีาพสญัลกัษณ์ใด 

ปฏิบติั: เดก็เขยีนเครือ่งหมายกากบาท () ทบัภาพตามคาํสัง่ (ดแูลใหเ้ดก็ทาํทกุคน) 
 

ก ค ข 

 
  

 
 

 
ข้อท่ี 2  
คาํสัง่: เดก็ๆ ชว่ยครหูาหน่อยซวิา่ ภาพสญัลกัษณ์ใด แทนความหมายของบนัไดเลื่อน  

ปฏิบติั: เดก็เขยีนเครือ่งหมายกากบาท () ทบัภาพตามคาํสัง่ (ดแูลใหเ้ดก็ทาํทกุคน) 
 

ข ค ก 
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ตอนท่ี 2 แบบทดสอบความสามารถการรบัรู้ 
ด้านการให้เหตผุล 
จาํนวน 15 ข้อ 

 
 

เดก็ชาย/เดก็หญงิ ............................................ นามสกุล............................................................. 
 ชัน้..............................วนัที.่......................เดอืน......................... พ.ศ. ........................................ 

 
ข้อตวัอย่าง 
คาํสัง่  
 1. เดก็ๆ ดชูอ่งแรกเป็นรปูกากบาท (X) 
 2. เดก็ๆลองกากบาท (X) เหมอืนตวัอยา่งในชอ่งแรกและชอ่งที ่2 
 3. เดก็เขยีนเครือ่งหมายกากบาท (X) ในชอ่งที ่3 (ครเูดนิตรวจความถูกตอ้ง) 
 

ก 
 
 
 

ข ค 

 
 4. ผูด้าํเนินการทดสอบอา่นคาํถาม 2 ครัง้ 
 
คาํสัง่: ตามไีวม้องดสูิง่ต่างๆรอบตวั เดก็ๆรูห้รอืไมว่า่เรามตีากีข่า้ง 
ปฏิบติั:  ใหเ้ขยีนเครือ่งหมายกากบาท (X) ทบัภาพตามคาํสัง่ (พดูซํ้า 2 ครัง้) ดแูลใหเ้ดก็ทาํทกุคน 

 

ก ข ค 

2 3 4 
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ข้อท่ี 1 
คาํสัง่: แมพ่าน้องชมพูไ่ปโรงพยาบาล คุณหมออยูท่ีช่ ัน้ 9 แมจ่งึพาไปขึน้ลฟิตโ์ดยสาร แมจ่ะกดปุม่ใด
ทีล่ฟิตจ์ะพาคณุแมแ่ละน้องชมพูไ่ปทีช่ ัน้ 9 
ปฏิบติั: ใหเ้ขยีนเครือ่งหมายกากบาท () ทบัภาพตามคาํสัง่ (พดูซํ้า 2 ครัง้) ดแูลใหเ้ดก็ทาํทกุคน 
 

ข ค ก 

 
  

 
ข้อท่ี 2 
คาํสัง่: คุณแมพ่าน้องกนัไปตลาดจะออกไปซือ้ของหลายอยา่ง น้องกนัเหน็คนใสเ่สือ้สเีหมอืนกนัหลายคน
จงึถามคุณแมว่า่ทาํไม คุณแมต่อบวา่เพราะวนัน้ีเป็นวนัจนัทร ์เดก็ๆ รูไ้หมน้องกนัเหน็คนใสเ่สือ้สใีด 
ปฏิบติั: ใหเ้ขยีนเครือ่งหมายกากบาท () ทบัภาพตามคาํสัง่ (พดูซํ้า 2 ครัง้) ดแูลใหเ้ดก็ทาํทกุคน 
 

ก ข ค 

   
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ตารางแสดงค่าดชันีความสอดคล้องของผูเ้ช่ียวชาญ 
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ตาราง 7 หาคา่ดชันีความสอดคลอ้งของผูเ้ชีย่วชาญ 
 

ความเหน็ผูเ้ชีย่วชาญ 
วตัถุประสงค ์ ขอ้สอบ 

1 2 3 
รวม IOC 

          

1. การแปลความหมาย หมายถงึ การทีเ่ดก็ปฐมวยั 1 +1  +1  0  2 0.67 
บอกชื่อภาพสญัลกัษณ์หรอือธบิายความหมาย 2 0  +1  0  1 0.33 
ของภาพสญัลกัษณ์ทีเ่หน็ไดถู้กตอ้งตรงกบั 3 +1  +1  +1  3 1.00 
ความจรงิ 4 +1  +1  +1  3 1.00 
 5 0  -1  +1  0 0.00 
 6 0  +1  +1  2 0.67 
 7 +1  +1  +1  3 1.00 
 8 +1  +1  +1  3 1.00 
 9 +1  +1  +1  3 1.00 
 10 +1  +1  +1  3 1.00 
 11 +1  +1  +1  3 1.00 
 12 +1  +1  +1  3 1.00 
 13 +1  0  +1  2 0.67 
 14 +1  +1  +1  3 1.00 
 15 +1  0  +1  2 0.67 
 16 +1  +1  0  2 0.67 
 17 +1  +1  0  2 0.67 
 18 +1  +1  0  2 0.67 
 19 +1  +1  +1  3 1.00 
 20 +1  +1  +1  3 1.00 
 21 +1  +1  +1  3 1.00 
 22 +1  +1  +1  3 1.00 
 23 +1  +1  +1  3 1.00 
 24 +1  +1  +1  3 1.00 
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ตาราง 7 (ต่อ) 
 

ความเหน็ผูเ้ชีย่วชาญ 
วตัถุประสงค ์ ขอ้สอบ 

1 2 3 
รวม IOC 

          

2.การใหเ้หตุผล หมายถงึ การทีเ่ดก็ปฐมวยั 1 +1  +1  +1  3 1.00 
อธบิายเกีย่วกบัภาพสญัลกัษณ์ ตามสาเหตุ 2 0  0  0  0 0.00 
ความเป็นมาของการตดัสนิใจแปลความหมาย 3 +1  +1  +1  3 1.00 
นัน้ 4 +1  0  +1  2 0.67 
 5 +1  +1  +1  3 1.00 
 6 +1  +1  -1  1 0.33 
 7 +1  0  +1  2 0.67 
 8 +1  +1  +1  3 1.00 
 9 +1  +1  +1  3 1.00 
 10 +1  +1  +1  3 1.00 
 11 +1  +1  +1  3 1.00 
 12 +1  +1  +1  3 1.00 
 13 +1  0  +1  2 0.67 
 14 +1  +1  +1  3 1.00 
 15 +1  +1  +1  3 1.00 
 16 +1  +1  -1  1 0.33 
 17 +1  0  -1  0 0.00 
 18 +1  +1  +1  3 1.00 
 19 +1  +1  +1  3 1.00 
 20 +1  +1  +1  3 1.00 
 21 +1  0  +1  2 0.67 
 22 +1  +1  +1  3 1.00 
 23 +1  +1  +1  3 1.00 
 24 +1  +1  +1  3 1.00 
          

 
หมายเหต:ุ ผูเ้ชีย่วชาญคนที ่1 คอื ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.นพดล กองศลิป์ ผูเ้ชีย่วชาญคนที ่3 คอื  
       ดร.ปณัณวชิญ ์ใบกุหลาบ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ง 

รายนามผูเ้ช่ียวชาญ 
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รายนามผูเ้ช่ียวชาญ 
 

ผูเ้ช่ียวชาญด้านการตรวจแผนการจดักิจกรรมท่ีใช้ส่ือด้วยภาพสญัลกัษณ์ 
 
อาจารยว์รางคณา กนัประชา       อาจารยป์ระจาํ 
           โรงเรยีนวดัทุง่คร ุ(พึง่สายอนุสรณ์)  
                   กรุงเทพมหานคร 
 
อาจารยล์ะไม สหีาอาจ                       อาจารยป์ระจาํ 
           โรงเรยีนจนิดาบาํรงุ  
           กรงุเทพมหานคร 
 
อาจารยก์ณกิาร ์พงศพ์นัธุส์ถาพร        อาจารยร์ะดบัชัน้อนุบาล 2  
           โรงเรยีนสาธติพฒันา  
           กรงุเทพมหานคร 
 

ผูเ้ช่ียวชาญด้านการตรวจแบบทดสอบความสามารถทางด้านการรบัรู ้
 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.นพดล กองศลิป์    อาจารยป์ระจาํ 
           โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
           ประสานมติร (ฝา่ยประถม)  
           กรงุเทพมหานคร 
 
ดร.ดารารตัน์ อุทยัพยคัฆ ์        ศกึษานิเทศกเ์ชีย่วชาญพเิศษ 
           การศกึษาปฐมวยั 3.85 
           สาํนกังานพืน้ทีก่ารศกึษาราชบุร ีเขต1  
           อาํเภอเมอืง จงัหวดัราชบุร ี
 
อาจารย ์ดร.ปณัณวชิญ ์ใบกุหลาบ                  อาจารยป์ระจาํคณะครศุาสตร ์ 
           นกัวชิาการศกึษา 6  
           มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม  
           อาํเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ประวติัย่อผูวิ้จยั 
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ประวติัย่อผูวิ้จยั 
 
ชื่อ สกุล      นางนฏัอรนิ แสงพงษ์พทิยา 
วนัเดอืนปีเกดิ     20 กนัยายน 2510 
สถานทีเ่กดิ     โรงพยาบาลศริริาช บางกอกน้อย  
      กรงุเทพมหานคร 10700 
สถานทีอ่ยูป่จัจุบนั   98/79 คอนโดพจีพีระราม9 อาคารB ถนนพราม9  
      แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10130 
 
ประวตักิารศกึษา   
 พ.ศ. 2533   ศลิปศาสตรบ์ณัฑติ สาขาวชิาภาษาญีปุ่น่  
      คณะศลิปศาสตร ์ 
      จาก มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 พ.ศ. 2556   การศกึษามหาบณัฑติ  
      สาขาวชิาวทิยาการทางการศกึษาและการจดัการเรยีนรู ้
      จาก มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
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